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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) 

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 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) 
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ (συνέχεια ...) 

Μέτρα 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, 
εφόσον το άκρο της διανοιγόµενης τάφρου είναι βάθους µεγαλύτερου των 3,00 µ. (Π∆ 1073/1981) 

15 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) 

16 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) 
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