
  

 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 2 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 3 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 4 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 5 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 6 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 7 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Μέτρα 1 Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή 

του. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 
 2 Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό. (Π∆ 395/1994, Π∆ 

89/1999) 
 3 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης, ο εξοπλισµός πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται συντήρηση µε λειτουργία ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999) 
 4 Τα µέτρα ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών 
προβλέπονται από τους σχετικούς Ελληνικούς Κανονισµούς, όπως το Πρότυπο EΛΟΤ HD 384. 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 5 Ελαττωµένη τάση. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τάση µέχρι 60 volts (42watt), η οποία θεωρείται 
ακίνδυνη για τον άνθρωπο (παραδοχή αντίστασης του σώµατος περίπου 1000Ohm) εφόσον 
διατηρείται για χρόνο µέχρι 55 sec. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 6 ∆ιαχωρισµός (προστασία µε αποµόνωση. Η εσωτερική εγκατάσταση ή τµήµα της που 
χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία λόγω συνθηκών περιβάλλοντος ή µεθόδου εργασίας, δια µέσω 

µετασχηµατιστή 1/1. Το τµήµα αυτό της εγκατάστασης δεν επιτρέπεται να γειώνεται ή να 

συνδέεται µε γειωµένο ουδέτερο. Σε περίπτωση σφάλµατος µονώσεως, αποφεύγεται η 

κυκλοφορία ρεύµατος µέσω γης. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 7 Μονωτική θέση. Κατ’ αυτή, τα στοιχεία τα οποία είναι δυνατόν να βρεθούν υπό τάση λόγω 

κάποιου σφάλµατος µόνωσης, καλύπτονται µε µονωτικό. Αν αυτό δε µπορεί να εφαρµοστεί 
τοποθετείται µόνωση στις θέσεις που είναι δυνατή η επαφή του ανθρώπου προς τα στοιχεία 

αυτά. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 8 ∆ιπλή µόνωση. Η µέθοδος αυτή περιλαµβάνει διπλή µόνωση των στοιχείων που έχουν 
ηλεκτρική τάση από τα στοιχεία, τα οποία κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση. (Φ 

7.5/1816/88/2004) 
 9 Γείωση άµεση. Συνίσταται στην αγώγιµη σύνδεση µε τη γη, µέσω ηλεκτροδίου γείωσης, των 
µεταλλικών στοιχείων που κανονικά δεν έχουν ηλεκτρική τάση. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να 

έχει τιµή τέτοια ώστε, εφ’ όσον παρουσιαστεί τάση πάνω από 50 volt, το ρεύµα διαρροής να 

τήκει την ασφάλεια σε πολύ λίγο χρόνο (8 sec) ή αντίστοιχα να ανοίγει τον αυτόµατο διακόπτη. 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 10 Ουδετέρωση. Η µέθοδος αυτή που λέγεται «γείωση δια του ουδετέρου», συνίσταται στην 
σύνδεση των προστατευοµένων µεταλλικών µερών ή εγκαταστάσεων µε τον γειωµένο 

ουδέτερο. Στην περίπτωση αυτή, σώµα µόνωσης ισοδυναµεί µε βραχυκύκλωµα µεταξύ φάσης 
και ουδέτερου. Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται τόσο στον Υποσταθµό όσο και στην είσοδο της 
εγκατάστασης µε ίσες αντιστάσεις. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 11 Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία µπορεί να εξασφαλιστεί µε χρήση ∆ιακόπτη 

∆ιαφυγής (πηνίου τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι µικρή (σε χρόνο 

απόζευξης 0,1 sec) ή ∆ιαφορικού ∆ιακόπτη Γενικής Προστασίας. Αυτός κάνει απόζευξη όταν το 

αλγεβρικό άθροισµα των ρευµάτων δια των αγωγών τροφοδοσίας είναι διάφορο από µηδέν 
(διαφορά που δεν είναι δυνατό να προέρθει παρά µόνον από διαφυγή προς τη γη). Συνήθης 
τιµή απόζευξης 28-30 mΑ, σε χρόνο πολύ µικρό. Το µειονέκτηµα που παρουσιάζει είναι η 

µεγάλη ευαισθησία του ∆ιακόπτη. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 12 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διακόπτει το ρεύµα σε όλες τις φάσεις και από όλα τα στοιχεία 

εκατέρωθεν της θέσης εργασίας του. Η διακοπή αυτή πρέπει να είναι ορατή. (Φ 

7.5/1816/88/2004) 
 13 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύµατος. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε αφαίρεση φυσιγγίων και ασφάλιση (ή/και σήµανση) της εγκατάστασης σε όλα 

τα σηµεία (λουκέτα, προειδοποιητικές πινακίδες). (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 14 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να εξακριβώνει την έλλειψη τάσης. Η εξακρίβωση γίνεται µε 
κατάλληλο δοκιµαστικό, αφού γίνει εκφόρτιση στοιχείων, όπου απαιτείται (έλεγχοι δοκιµαστικοί). 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 15 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να κάνει γείωση - βραχυκύκλωση γραµµών εγκαταστάσεων. Στο 

σηµείο διακοπής και  κοντά στη θέση εργασίας πρέπει τοποθετεί γειώσεις -βραχυκυκλώµατα. Σε 
κάθε σηµείο πρέπει πρώτα να τοποθετεί το ηλεκτρόδιο γείωσης ή να κάνει σύνδεση µε 
υπάρχουσα γείωση. Η σύνδεση των φάσεων ακολουθεί. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 16 Ο ηλεκτροτεχνίτης πρέπει να διαχωρίζει και επισηµαίνει τα στοιχεία, τα οποία εξακολουθούν να 

έχουν ηλεκτρική τάση. Αυτά πρέπει να το καλύπτει µε ειδικούς προφυλακτήρες ή σκεπάσµατα. 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 17 Φυσικά µετά το τέλος της εργασίας, ο ηλεκτροτεχνίτης αποµακρύνει τα εργαλεία και τον 
εξοπλισµό του από την εγκατάσταση και αποκαθιστά, εφαρµόζοντας τα παραπάνω κατά την 
αντίθετη σειρά εργασίας. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 

      

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 

Σελίδα 8 από 17   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (συνέχεια ...) 

Μέτρα 18 Σε περίπτωση που η διακοπή ηλεκτρικής τάσης στην συγκεκριµένη εργασία είναι αδύνατη 

(συνήθως για λόγους παραγωγής ή άλλης µείζονος ανάγκης), είναι δυνατό να επιτραπεί η 

εργασία υπό χαµηλή τάση, σε εξειδικευµένους Αδειούχους Ηλεκτροτεχνίτες µετά ειδική άδεια 

του αρµόδιου προϊσταµένου (εργοδηγού, εργοδότη). (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 19 Τα ειδικά µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, περιλαµβάνουν χρήση 

εργαλείων µονωµένων, ελαστικά µονωτικά γάντια και εφαρµογή µεθόδων ασφαλούς εργασίας. 
(Φ 7.5/1816/88/2004) 
 Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166(Β) 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ 

 

Μέτρα 1 Μόνο εξειδικευµένο προσωπικό πρέπει να αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών υπό τάση, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 
 2 Πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό το είδος και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που 

βρίσκεται υπό τάση (οπωσδήποτε πρέπει να είναι γνωστή η µέγιστη τάση και οι ελάχιστες 
αποστάσεις προσέγγισης) καθώς και τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
προστασία του προσωπικού. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 
 3 Πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του εξοπλισµού πριν την έναρξη των 
εργασιών. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004) 
 4 Πρέπει να χρησιµοποιούνται µπάρες ή χωρίσµατα για την εξασφάλιση απόστασης ασφαλείας 
από τον εξοπλισµό. Η σήµανση των χωρισµάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη. (Ν 158/1975, Φ 

7.5/1816/88/2004) 
 5 Πρέπει να ληφθούν µέτρα για ακούσιο χειρισµό από το προσωπικό. (Ν 158/1975, Φ 

7.5/1816/88/2004) 
 6 Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας πρέπει να αποκλείεται σε µη έχοντες εργασία. Οι πόρτες 
πρέπει να παραµένουν κλειστές κατά τις µη εργάσιµες ώρες. Σε περίπτωση που αφαιρούνται 
µόνιµα προστατευτικά χωρίσµατα για λόγους εργασίας, πρέπει να αντικαθίστανται µε 
προσωρινά µεταθετά. (Φ 7.5/1816/88/2004) 
 7 Οι εργασίες υπό τάση πρέπει να εκτελούνται υπό συνεχή επίβλεψη. (Ν 158/1975, Φ 

7.5/1816/88/2004) 
 Μ.Α.Π. 1 Ενδυµασία προστασίας για εγκαταστάσεις υψηλής τάσης ΕΝ 50286 

2 Παπούτσια ηλεκτρικά µονωµένα για εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης ΕΝ 50321 

3 Γάντια από µονωτικό υλικό ΕΝ 60903 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες 
αρχές και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 503/2003) 
 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, 
ώστε να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η 

συνδροµή της τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003) 
 3 Η προσωρινή σήµανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της 
ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 

σκαριφήµατα). (ΥΑ 503/2003) 
 4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών, 
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται 
η είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003) 
 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003) 

6 Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π∆ 

396/1994) 
 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν 
(οδόστρωµα). (ΥΑ 503/2003) 
 8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 

503/2003) 
 9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση 

τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ 503/2003) 
 

10 Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων µέχρι να 

πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003) 
 

      

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 

Σελίδα 9 από 17   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (συνέχεια ...) 

Μέτρα 11 Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ 

503/2003, Π∆ 396/1994) 
 12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). 
(ΥΑ 503/2003) 
 13 Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της 
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, 
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για 

τους τρόπους ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη 

διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου 

από την οδό. (ΥΑ 503/2003) 
 14 Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 

503/2003) 
 15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης 
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα 

µέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003) 
 Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ 

 

Μέτρα 1 Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα 

διαθέσιµα στοιχεία (µεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας), 
 2 Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε 
διερχόµενους πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των 
διερχόµενων οδηγών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (Π∆ 16/1996) 
 3 Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια 

οξυγόνου. (Π∆ 16/1996) 
 4 Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση 

επικίνδυνων ουσιών. (Π∆ 16/1996) 
 5 Πρέπει να εξασφαλιστεί µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των 
φρεατίων. (Π∆ 16/1996) 
 6 Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος πάνω από το 

φρεάτιο για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (Π∆ 16/1996) 
 7 Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται µέσω των σκαλών ή µε τη βοήθεια 

ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (Π∆ 16/1996) 
 8 Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισµός. (Π∆ 16/1996) 

9 Εξοπλισµός, εργαλεία και καλώδια που χρησιµοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι 
κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (Π∆ 16/1996) 
 10 Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον 
ιατρό εργασίας της επιχείρησης. (Π∆ 16/1996, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985) 
 11 Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται µετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ηµέρα). (Π∆ 16/1996) 

12 Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην 
πρόληψη των ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη. 
 13 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια. 

14 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια. 

15 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια. 

16 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της 
άδειας. 
 17 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη 

της µιας βάρδιας). 
 18 Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο. 
 Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 2 

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

3 Γάντια ΕΝ 388 

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

5 Φόρµα εργασίας ΕΝ 465 

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
      

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 

Σελίδα 10 από 17   



Μελέτη ΦΑΥ 
      

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ 

 

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να 

επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996) 
 2 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της 
τάφρου (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) 
καθώς και οι παρακείµενες κατασκευές. Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να 

µελετούνται από αρµόδιο µηχανικό. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996) 
 3 Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόµενους 
πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων οδηγών και 
προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (ΥΑ 503/2003, Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996) 
 4 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα 

οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα. (Π∆ 1073/1981) 
 5 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια 

υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό. (Π∆ 1073/1981) 
 6 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους 
κατάκλισης του πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να 

αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να 

αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία. (Π∆ 1073/1981) 
 7 Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και 
υφιστάµενες κατασκευές – εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται 
µε ιδιαίτερη προσοχή. (Π∆ 1073/1981) 
 8 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου 

ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. (Π∆ 1073/1981) 
 9 Η πρόσβαση στην τάφρο πρέπει να γίνεται από σκάλες, οι οποίες προσδένονται και στα δυο 

άκρα τους. (Π∆ 1073/1981) 
 10 Σε περίπτωση που ο φυσικός φωτισµός στην τάφρο δεν επαρκεί, πρέπει να εγκαθίστανται 
προβολείς. (Π∆ 1073/1981) 
 11 Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής πρέπει να τηρούν 
τις διατάξεις του ΚΟΚ. Τα φορτηγά δεν πρέπει να υπερφορτώνονται πέραν του ωφέλιµου 
βάρους. Επίσης τα αδρανή δεν πρέπει να ξεπερνούν τα χείλη της καρότσας. Τέλος πρέπει να 

χρησιµοποιείται το προστατευτικό κάλυµµα της καρότσας. (Π∆ 1073/1981) 
 12 Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από εναέρια 

δίκτυα ηλεκτροδότησης. Για λόγους ευστάθειας των φορτηγών δεν πρέπει να κυκλοφορούν µε 
υπερυψωµένες τις καρότσες τους. (Π∆ 1073/1981) 
 13 Οι εργαζόµενοι πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα µηχανήµατα και 
οχήµατα. Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται σε επικίνδυνους χώρους. (Π∆ 1073/1981) 
 14 Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε 
καθηµερινή βάση, εφόσον το βάθος της τάφρου υπερβαίνει το 1,50 µ. (Π∆ 1073/1981) 
 15 Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο, 
εφόσον το άκρο της διανοιγόµενης τάφρου είναι βάθους µεγαλύτερου των 3,00 µ. (Π∆ 

1073/1981) 
 16 Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το αρµόδιο πρόσωπο πρέπει να 

καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
 17 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή 

καταπτώσεις πρανών. (Π∆ 1073/1981) 
 18 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά τη διακοπή 

εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία, παγετός). (Π∆ 1073/1981) 
 19 Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό, ανεξαρτήτως των 
παραπάνω, µια φορά εβδοµαδιαίως. (Π∆ 1073/1981) 
 20 Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το µηχανικό πρέπει να καταγράφονται 
στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου. (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983) 
 Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3) 

2 Γάντια ΕΝ 388 

3 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397 

4 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2) 
      

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 

Σελίδα 11 από 17   



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 12 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 13 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 14 από 17 



Μελέτη ΦΑΥ 
 

 

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο» 
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
 

 

  

Σελίδα 15 από 17 



 

  

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο»
  

ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 
κέντρο» 

 

 

  

 Σελίδα 16 από 17 



 

  

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόµου
(Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) µε το κέντρο»

. 
ποδηλατοδρόµου – πεζοδροµίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων 

κέντρο» 

 

 

  

 Σελίδα 17 από 17 
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