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ΕΡΓΑΣΙΑ
Μέτρα

Μ.Α.Π.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Μέτρα

Μ.Α.Π.

: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
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, ΠΔ
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, ΠΔ 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)

1

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
1

Σε περίπτωση αναμενόμενης χιονόπτωσης πρέπει να τίθενται σε κατάσταση επιφυλακής
προσωπικό και μηχανήματα εκχιονισμού.

2

Πριν την εμφάνιση των πρώτων νιφάδων χιονιού πρέπει να διαβρέχεται ο αυτοκινητόδρομος με
αλατόνερο.

3

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων από τους διερχόμενους
οδηγούς πρέπει να εγκατασταθεί προσωπικό της τροχαίας για την ενημέρωση των οδηγών.

4

Μεταξύ των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τον εκχιονισμό ή/και τη διαβροχή και
των οχημάτων πρέπει να μεσολαβεί όχημα της τροχαίας για την εξασφάλισης απόστασης
ασφαλείας ή τη διακοπή της κυκλοφορίας.

5

Οι πινακίδες σήμανσης πρέπει να καθαρίζονται σε περίπτωση που καλυφθούν με χιόνια ή
λάσπη, το συντομότερο δυνατόν.

6

Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού κατά τις εργασίες
εκχιονισμού.

7

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική Διαδικασία από τον ΚτΕ, τα περιεχόμενα της
υπερισχύουν των ανωτέρω προβλέψεων.

1

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

2

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
1

Πριν την έναρξη των εργασιών κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να ενημερωθούν οι
αρμόδιες υπηρεσίες του ΚτΕ.

2

Οι εργασίες κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις
του ΚτΕ.

3

Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης κατά περίπτωση πρέπει
να αποτρέπεται η πρόσβαση στις γραμμές, με την τοποθέτηση προσωρινών περιφράξεων.

4

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ανταποκρίνονται στο κορνάρισμα των οδηγών τρένων και να
απομακρύνονται έγκαιρα από τις γραμμές.

5

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΠΔ 396/1994)

6

Η τοποθέτηση υλικών και εξοπλισμού κοντά (ή πάνω) σε σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να
αποφεύγεται.

7

Η εγκατάσταση σκαλωσιών και εργοεξέδρων κοντά (ή πάνω) σε σιδηροδρομικές γραμμές
πρέπει να αποφεύγεται.

8

Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς στις γραμμές πρέπει να ειδοποιείται άμεσα συνεργείο
συντήρησης του ΚτΕ καθώς και οι οδηγοί των διερχόμενων συρμών.

9

Σε περίπτωση ύπαρξης εναέριων δικτύων πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας, σύμφωνα
με τις υποδείξεις του ΚτΕ.

1

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)

: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ
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, (ΠΔ 16/1996)

3

Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια
οξυγόνου. (ΠΔ 16/1996)

4

Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση
επικίνδυνων ουσιών. (ΠΔ 16/1996)

5

Πρέπει να εξασφαλιστεί μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των
φρεατίων. (ΠΔ 16/1996)

6

Για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόμενος πάνω από το
φρεάτιο για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (ΠΔ 16/1996)

7

Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται μέσω των σκαλών ή με τη βοήθεια
ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (ΠΔ 16/1996)

8

Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισμός. (ΠΔ 16/1996)

9

Εξοπλισμός, εργαλεία και καλώδια που χρησιμοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι
κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (ΠΔ 16/1996)

10

Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον
ιατρό εργασίας της επιχείρησης. (ΠΔ 16/1996, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

11

Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται μετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ημέρα). (ΠΔ 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.

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
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: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑ
4

Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5

Φόρμα εργασίας ΕΝ 465

6

Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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