
ΣΗΜΑΝΣΗ AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ

Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας

στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών.
Αρ.Συμβ.: CY2005/17/643.03.01.01



ΚΥΠΡΙΑΚΗΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΤΗΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ
ΧΩΡΩΝΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κ.Δ.Π. 212/2000 : Οι περί ελάχιστων προδιαγραφών για
τη σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
Κανονισμοί του 2000..

Καθορίζει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, των
αυτεργοδοτούμενων και των άλλων προσώπων
αναφορικά με την σήμανση ασφάλειας και υγείας

Καθιερώνει τις απαιτήσεις, περιγράφει τις διάφορες χρήσεις
των σημάνσεων ασφάλειας και υγείας και

Απαριθμεί τους γενικούς κανόνες για την εναλλαξιμότητα και
συμπληρωματικότητα των σημάνσεων αυτών



ΣυνδυασμοίΣυνδυασμοί σχημάτωνσχημάτων καικαι χρωμάτωνχρωμάτων καικαι ηη σημασίασημασία
τουςτους γιαγια τατα σήματασήματα ασφάλειαςασφάλειας καικαι υγείαςυγείας

Γεωμετρικό σχήμα Σημασία

Σήματα απαγόρευσης

ΣήματαΣήματα υποχρέωσηςυποχρέωσης

Σήματα
προειδοποίησηςπροειδοποίησης

Σήματα διάσωσης ή
βοήθειας

ΣήματαΣήματα πουπου αφορούναφορούν τοτο
πυροσβεστικόπυροσβεστικό υλικόυλικό ήή εξοπλισμόεξοπλισμό

ΜΜΟΝΙΜΗΟΝΙΜΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ



έχουνέχουν σχήμασχήμα κυκλικόκυκλικό απαγορεύουναπαγορεύουν νανα κάνουμεκάνουμε κάποιακάποια ενέργειαενέργεια
ηη ενέργειαενέργεια πουπου απαγορεύεταιαπαγορεύεται παριστάνεταιπαριστάνεται μεμε μαύρομαύρο σύμβολοσύμβολο σεσε λευκόλευκό
φόντοφόντο καικαι περιβάλλεταιπεριβάλλεται απόαπό κόκκινηκόκκινη γραμμήγραμμή
ύπαρξηύπαρξη κόκκινηςκόκκινης γραμμήςγραμμής ((διαγραφήςδιαγραφής) ) μεμε κλίσηκλίση 4545οο

Χαρακτηριστικά Σημάτων Απαγόρευσης

ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται
τοτο κάπνισμακάπνισμα

ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται ηη
διέλευσηδιέλευση σταστα
οχήματαοχήματα

διακίνησηςδιακίνησης
φορτίωνφορτίων

ΜηΜη πόσιμοπόσιμο νερόνερό ΜηνΜην αγγίζεταγγίζετεε



ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται
ηη διέλευσηδιέλευση πεζώνπεζών

ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται
ηη κατάσβεσηκατάσβεση μεμε νερόνερό

ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται ηη χρήσηχρήση γυμνήςγυμνής
φλόγαςφλόγας καικαι τοτο κάπνισμακάπνισμα

ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται ηη είσοδοςείσοδος
στουςστους μημη έχοντεςέχοντες ειδικήειδική άδειαάδεια

ήή εργασίαεργασία

ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ((συνέχειασυνέχεια))



έχουνέχουν σχήμασχήμα ισόπλευρουισόπλευρου τριγώνουτριγώνου & & ειδοποιούνειδοποιούν γιαγια ένανέναν υπαρκτόυπαρκτό ήή
πιθανόπιθανό κίνδυνοκίνδυνο
οο κίνδυνοςκίνδυνος παριστάνεταιπαριστάνεται μεμε έναένα μαύρομαύρο σύμβολοσύμβολο σεσε κίτρινοκίτρινο φόντοφόντο καικαι
περιβάλλεταιπεριβάλλεται απόαπό μαύρημαύρη γραμμήγραμμή ((τοτο κίτρινοκίτρινο χρώμαχρώμα πρέπειπρέπει νανα καλύπτεικαλύπτει
τουλάχιστοντουλάχιστον τοτο 50% 50% τηςτης πινακίδαςπινακίδας))

Χαρακτηριστικά Σημάτων Προειδοποίησης

ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕύφλεκτεςΕύφλεκτες ύλεςύλες
ήή//καικαι υψηλήυψηλή
θερθερμοκραμοκρασίασία

ΕκρηκτικέςΕκρηκτικές ύλεςύλεςΤοξικέςΤοξικές ύλεςύλες ΔιαβρωτικέςΔιαβρωτικές ύλεςύλες



ΟχήματαΟχήματα διακίνησηςδιακίνησης
φορτίωνφορτίων

ΓενικόςΓενικός κίνδυνοςκίνδυνοςΚίνδυνοςΚίνδυνος πτώσηςπτώσης

ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ((συνέχειασυνέχεια))

ΚίνδυνοςΚίνδυνος
παραπατήματοςπαραπατήματος

ΑιωρούμεναΑιωρούμενα φορτίαφορτία

ΚίνδυνοςΚίνδυνος
ηλεκτροπληξίαςηλεκτροπληξίας

ΕκρήξιμεςΕκρήξιμες ατμόσφαιρεςατμόσφαιρες



ΑκτινοβολίαΑκτινοβολία λέϊζερλέϊζερ

ΜηΜη ιοντίζουσεςιοντίζουσες
ακτινοβολίεςακτινοβολίες

ΙσχυρόΙσχυρό μαγνητικόμαγνητικό
πεδίοπεδίο

ΒιολογικόςΒιολογικός κίνδυνοςκίνδυνος

ΒλαβερέςΒλαβερές ήή
ερεθιστικέςερεθιστικές ουσίεςουσίες

ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ((συνέχειασυνέχεια))

ΑναφλέξιμεςΑναφλέξιμες ύλεςύλες

ΡαδιενεργάΡαδιενεργά υλικάυλικά

ΧαμηλήΧαμηλή
θερθερμοκραμοκρασίασία



έχουνέχουν κυκλικόκυκλικό σχήμασχήμα καικαι υποδεικνύουνυποδεικνύουν συγκεκριμένησυγκεκριμένη συμπεριφοράσυμπεριφορά
ηη υποχρεωτικήυποχρεωτική ενέργειαενέργεια παριστάνεταιπαριστάνεται μεμε άσπροάσπρο σύμβολοσύμβολο σεσε μπλεμπλε φόντοφόντο ((τοτο
μπλεμπλε χρώμαχρώμα πρέπειπρέπει νανα καλύπτεικαλύπτει τουλάχιστοντουλάχιστον τοτο 50% 50% τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας τηςτης
πινακίδαςπινακίδας))

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΣημάτωνΣημάτων ΥποχρέωσηςΥποχρέωσης

ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική
προστασίαπροστασία
τωντων ποδιώνποδιών

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική
προστασίαπροστασία
τωντων χεριώνχεριών

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική προστασίαπροστασία
τουτου σώματοςσώματος

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική ατομικήατομική
προστασίαπροστασία έναντιέναντι πτώσεωνπτώσεων

ΓενικήΓενική υποχρέωσηυποχρέωση



ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ((συνέχειασυνέχεια))

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική
προστασίαπροστασία
τωντων ματιώνματιών

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική προστασίαπροστασία
τωντων αυτιώναυτιών

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική
προστασίαπροστασία

τουτου προσώπουπροσώπου

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική
διάβασηδιάβαση γιαγια πεζούςπεζούς ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική

προστασίαπροστασία τωντων
αναπνευστικώναναπνευστικών οδώνοδών

ΥποχρεωτικήΥποχρεωτική προστασίαπροστασία
τουτου κεφαλιούκεφαλιού



έχουνέχουν σχήμασχήμα τετράγωνοτετράγωνο ήή ορθογώνιοορθογώνιο & & δείχνουνδείχνουν τητη θέσηθέση τουτου
πυροσβεστικούπυροσβεστικού υλικούυλικού
τοτο πυροσβεστικόπυροσβεστικό υλικόυλικό παριστάνεταιπαριστάνεται μεμε λευκόλευκό σύμβολοσύμβολο σεσε κόκκινοκόκκινο φόντοφόντο
((τοτο κόκκινοκόκκινο χρώμαχρώμα πρέπειπρέπει νανα καλύπτεικαλύπτει τουλάχιστοντουλάχιστον τοτο 50% 50% τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας
τηςτης πινακίδαςπινακίδας))

Χαρακτηριστικά Σημάτων Πυροσβεστικού υλικού

ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΥΛΙΚΟΥ//ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠυροσβεστήραςΠυροσβεστήρας

ΣκάλαΣκάλα

ΤηλέφωνοΤηλέφωνο γιαγια διάσωσηδιάσωση
καικαι πρώτεςπρώτες βοήθειεςβοήθειες

ΠυροσβεστικήΠυροσβεστική μάνικαμάνικα

ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση πουπου πρέπειπρέπει
νανα ακολουθηθείακολουθηθεί



έχουνέχουν σχήμασχήμα τετράγωνοτετράγωνο ήή ορθογώνιοορθογώνιο καικαι υποδεικνύουνυποδεικνύουν οδούςοδούς διαφυγήςδιαφυγής,  ,  
εξόδουςεξόδους κινδύνουκινδύνου καικαι μέσαμέσα βοήθειαςβοήθειας ήή διάσωσηςδιάσωσης
ηη ένδειξηένδειξη παριστάνεταιπαριστάνεται μεμε λευκόλευκό σύμβολοσύμβολο σεσε πράσινοπράσινο φόντοφόντο ((τοτο πράσινοπράσινο
χρώμαχρώμα πρέπειπρέπει νανα καλύπτεικαλύπτει τουλάχιστοντουλάχιστον τοτο 50% 50% τηςτης επιφάνειαςεπιφάνειας τηςτης
πινακίδαςπινακίδας))

Χαρακτηριστικά Σημάτων Διάσωσης

ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΟδόςΟδός διαφυγήςδιαφυγής

ΈξοδοςΈξοδος κινδύνουκινδύνου

ΠρώτεςΠρώτες βοήθειεςβοήθειες



ΣΗΜΑΤΑΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣΔΙΑΣΩΣΗΣ ((συνέχειασυνέχεια))

ΦορείοΦορείο

ΘάλαμοςΘάλαμος καταιονισμούκαταιονισμού
ασφαλείαςασφαλείας

ΠλύσηΠλύση ματιώνματιών

ΤηλέφωνοΤηλέφωνο ανάγκηςανάγκης

ΚατεύθυνσηΚατεύθυνση πουπου πρέπειπρέπει
νανα ακολουθηθείακολουθηθεί



ίσεςίσες μεταξύμεταξύ τουςτους λωρίδεςλωρίδες

κλίσηκλίση 4545οο

κόκκινοκόκκινο χρώμαχρώμα πουπου εναλλάσσεταιεναλλάσσεται μεμε άσπροάσπρο

κίτρινοκίτρινο χρώμαχρώμα πουπου εναλλάσσεταιεναλλάσσεται μεμε μαύρομαύρο

ΟδοίΟδοί κυκλοφορίαςκυκλοφορίας: : επισήμανσηεπισήμανση απόαπό τιςτις δύοδύο πλευρέςπλευρές μεμε
συνεχήσυνεχή λωρίδαλωρίδα άσπρουάσπρου ήή κίτρινουκίτρινου χρώματοςχρώματος

ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝΣΗΜΕΙΩΝ



Περιλαμβάνει:
Ηχητικά σήματα
Φωτεινά σήματα
Προφορική ανακοίνωση
Σήματα με χειρονομίες

Χρήση Περιστασιακής Σήμανσης
επισήμανσηεπισήμανση επικίνδυνωνεπικίνδυνων συμβάντωνσυμβάντων

κλήσηκλήση ατόμωνατόμων γιαγια συγκεκριμένησυγκεκριμένη ενέργειαενέργεια

επείγουσαεπείγουσα απομάκρυνσηαπομάκρυνση ατόμωνατόμων

καθοδήγησηκαθοδήγηση ατόμωνατόμων πουπου εκτελούνεκτελούν χειρισμούςχειρισμούς

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ



ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ ((συνέχειασυνέχεια))
ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΗχητικώνΗχητικών ΣημάτωνΣημάτων
ηχητικόηχητικό επίπεδοεπίπεδο ανώτεροανώτερο τωντων διάχυτωνδιάχυτων θορύβωνθορύβων τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
εύκοληεύκολη αναγνώρισηαναγνώριση καικαι διάκρισηδιάκριση απόαπό τουςτους διάχυτουςδιάχυτους θορύβουςθορύβους ήή
σήματασήματα
κυμαινόμενηκυμαινόμενη συχνότητασυχνότητα ((υποδεικνύειυποδεικνύει σεσε σχέσησχέση μεμε τητη σταθερήσταθερή,,
υψηλότερουψηλότερο κίνδυνοκίνδυνο))

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΦωτεινώνΦωτεινών ΣημάτωνΣημάτων
κατάλληληκατάλληλη φωτεινήφωτεινή αντίθεσηαντίθεση ((χωρίςχωρίς θάμπωμαθάμπωμα))
διακεκομμένοδιακεκομμένο σήμασήμα συγκεκριμένηςσυγκεκριμένης διάρκειαςδιάρκειας καικαι συχνότηταςσυχνότητας
((υποδεικνύειυποδεικνύει υψηλόυψηλό κίνδυνοκίνδυνο))

ΠΡΟΣΟΧΗΠΡΟΣΟΧΗ

όχιόχι χρήσηχρήση δύοδύο ηχητικώνηχητικών ήή φωτεινώνφωτεινών σημάτωνσημάτων ταυτόχροναταυτόχρονα ((σύγχυσησύγχυση))
εξασφάλισηεξασφάλιση αδιάλειπτηςαδιάλειπτης τροφοδοσίαςτροφοδοσίας καικαι τακτικόςτακτικός έλεγχοςέλεγχος καλήςκαλής
λειτουργίαςλειτουργίας



Χαρακτηριστικά προφορικής ανακοίνωσης

Σύντομα, απλά και σαφή μηνύματα
Γνώση της γλώσσας από τα άτομα στα οποία
απευθύνεται η ανακοίνωση
Χρήση λέξεων – κωδικών, π.χ. τέλος, έναρξη, 
προχώρησε, οπισθοχώρησε κ.λπ.

Χαρακτηριστικά σημάτων με χειρονομίες

Σηματωρός: άτομο που δίνει τα σήματα
Χειριστής: παραλήπτης των σημάτων
Μηνύματα απλά, ακριβή, ευκολονόητα

ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ ((συνέχειασυνέχεια))



ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

ΑΑ//ΑΑ ΣημασίαΣημασία ΠεριγραφήΠεριγραφή ΕικόναΕικόνα

ΑΑ11
ΕΝΑΡΞΗΕΝΑΡΞΗ
ΠροσοχήΠροσοχή
ΑνάληψηΑνάληψη

καθοδήγησηςκαθοδήγησης

ΟιΟι δύοδύο βραχίονεςβραχίονες
βρίσκονταιβρίσκονται σεσε έκτασηέκταση καικαι

οιοι παλάμεςπαλάμες είναιείναι
στραμμένεςστραμμένες προςπρος τατα

εμπρόςεμπρός..

ΑΑ22
ΣΤΟΠΣΤΟΠ

ΔιακοπήΔιακοπή
ΤέλοςΤέλος κίνησηςκίνησης

ΟΟ δεξιόςδεξιός βραχίοναςβραχίονας
τεντωμένοςτεντωμένος προςπρος τατα άνωάνω, , 
ηη δεξιάδεξιά παλάμηπαλάμη στραμμένηστραμμένη

προςπρος τατα εμπρόςεμπρός..

ΑΑ33 ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ
τωντων ενεργειώνενεργειών

ΤαΤα δύοδύο χέριαχέρια είναιείναι ενωμέναενωμένα
στοστο ύψοςύψος τουτου στήθουςστήθους..



ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ -- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΑΑ//ΑΑ ΣημασίαΣημασία ΠεριγραφήΠεριγραφή ΕικόναΕικόνα

ΒΒ11 ΑΝΥΨΩΣΗΑΝΥΨΩΣΗ
Ο δεξιός βραχίονας είναι
τεντωμένος προς τα άνω

και η δεξιά παλάμη
στραμμένη προς τα εμπρός
διαγράφει αργά ένα κύκλο.

ΒΒ22 ΚΑΘΟΔΟΣΚΑΘΟΔΟΣ

Ο δεξιός βραχίονας είναι
τεντωμένος προς τα κάτω

και η δεξιά παλάμη
στραμμένη προς το

εσωτερικό διαγράφει αργά
ένα κύκλο

ΒΒ33 ΚΑΘΕΤΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ Με τα χέρια καθορίζεται η

απόσταση..



ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ -- ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΑΑ//ΑΑ ΣημασίαΣημασία ΠεριγραφήΠεριγραφή ΕικόναΕικόνα

ΓΓ11 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΠΡΟΧΩΡΗΣΕ
ΜεΜε τουςτους δύοδύο βραχίονεςβραχίονες διπλωμένουςδιπλωμένους
καικαι τιςτις παλάμεςπαλάμες στραμμένεςστραμμένες προςπρος τοτο
εσωτερικόεσωτερικό, , τοτο πρόσθιοπρόσθιο μέροςμέρος τωντων
βραχιόνωνβραχιόνων εκτελείεκτελεί κινήσειςκινήσεις αργέςαργές
προςπρος τοτο σώμασώμα..

ΓΓ22 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ
ΜεΜε τουςτους δύοδύο βραχίονεςβραχίονες διπλωμένουςδιπλωμένους
καικαι τιςτις παλάμεςπαλάμες στραμμένεςστραμμένες προςπρος τατα
έξωέξω, , τοτο πρόσθιοπρόσθιο μέροςμέρος τωντων βραχιόνωνβραχιόνων
εκτελείεκτελεί κινήσειςκινήσεις αργέςαργές
απομακρυνόμενεςαπομακρυνόμενες απόαπό τοτο σώμασώμα..

ΓΓ33 ΔΕΞΙΑΔΕΞΙΑ
ωςως προςπρος τοντον
σηματωρόσηματωρό

ΜεΜε τοτο δεξιόδεξιό βραχίοναβραχίονα τεντωμένοτεντωμένο
περίπουπερίπου οριζοντίωςοριζοντίως καικαι τηντην παλάμηπαλάμη
τουτου δεξιούδεξιού χεριούχεριού στραμμένηστραμμένη προςπρος τατα
κάτωκάτω εκτελούνταιεκτελούνται μικρέςμικρές αργέςαργές
κινήσειςκινήσεις κατάκατά τητη διεύθυνσηδιεύθυνση αυτήαυτή..

ΓΓ44 ΑΡΙΣΤΕΡΑΑΡΙΣΤΕΡΑ
ωςως προςπρος τοντον
σηματωρόσηματωρό

ΜεΜε τοντον αριστερόαριστερό βραχίοναβραχίονα τεντωμένοτεντωμένο
περίπουπερίπου οριζοντίωςοριζοντίως καικαι τηντην παλάμηπαλάμη
τουτου αριστερούαριστερού χεριούχεριού στραμμένηστραμμένη προςπρος
τατα κάτωκάτω εκτελούνταιεκτελούνται μικρέςμικρές αργέςαργές
κινήσειςκινήσεις κατάκατά τητη διεύθυνσηδιεύθυνση αυτήαυτή..

ΓΓ55 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΗΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΜεΜε τατα χέριαχέρια καθορίζεταικαθορίζεται ηη
απόστασηαπόσταση..



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝΔΟΧΕΙΩΝ & & ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ --
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΚ..ΔΔ..ΠΠ. 292. 292//2002:2002: ΟιΟι περίπερί επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών ((ταξινόμησηταξινόμηση, , 
συσκευασίασυσκευασία καικαι σήμανσησήμανση επικίνδυνωνεπικίνδυνων ουσιώνουσιών καικαι
παρασκευασμάτωνπαρασκευασμάτων) ) ΚανονισμοίΚανονισμοί τουτου 2002.2002.

ΚάθεΚάθε επικίνδυνηεπικίνδυνη ουσίαουσία πουπου διατίθεταιδιατίθεται στηνστην αγοράαγορά θαθα πρέπειπρέπει νανα
φέρειφέρει ευανάγνωσταευανάγνωστα κακα ανεξίτηλαανεξίτηλα τιςτις ακόλουθεςακόλουθες ενδείξειςενδείξεις ((ετικέταετικέτα):):

ΤοΤο όνομαόνομα τηςτης ουσίαςουσίας, , τοτο όνομαόνομα καικαι τητη διεύθυνσηδιεύθυνση τωντων ατόμωνατόμων πουπου
είναιείναι υπεύθυναυπεύθυνα γιαγια τηντην εμπορίαεμπορία τηςτης ουσίαςουσίας ((εισαγωγέαςεισαγωγέας, , 
παρασκευαστήςπαρασκευαστής, , διανομέαςδιανομέας))

ΣύμβολαΣύμβολα κινδύνουκινδύνου γιαγια τιςτις ουσίεςουσίες πουπου έχουνέχουν ταξινομηθείταξινομηθεί καικαι ένδειξηένδειξη
τωντων κινδύνωνκινδύνων πουπου παρουσιάζειπαρουσιάζει ηη χρήσηχρήση τηςτης ουσίαςουσίας

ΤιςΤις τυποποιημένεςτυποποιημένες φράσειςφράσεις κινδύνουκινδύνου ((R)R) καικαι τυποποιημένεςτυποποιημένες φράσειςφράσεις
γιαγια τιςτις οδηγίεςοδηγίες ασφαλούςασφαλούς χρήσηςχρήσης ((S) S) τηςτης επικίνδυνηςεπικίνδυνης ουσίαςουσίας

ΤοΤο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό αριθμόαριθμό ΕΚΕΚ



άκαμπτηάκαμπτη πινακίδαπινακίδα, , αυτοκόλλητοαυτοκόλλητο σήμασήμα, , ζωγραφισμένηζωγραφισμένη
ένδειξηένδειξη

τοποθέτησητοποθέτηση κοντάκοντά σταστα σημείασημεία μεμε τοτο μεγαλύτερομεγαλύτερο κίνδυνοκίνδυνο
((ππ..χχ. . σημείασημεία σύνδεσηςσύνδεσης))

επανάληψηεπανάληψη μεμε επαρκήεπαρκή συχνότητασυχνότητα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝΔΟΧΕΙΩΝ & & ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

τοποθέτησητοποθέτηση σεσε εμφανήεμφανή σημείασημεία

τοποθέτησητοποθέτηση σεσε συνδυασμόσυνδυασμό μεμε τηντην προειδοποιητικήπροειδοποιητική πινακίδαπινακίδα
««ΓενικόςΓενικός κίνδυνοςκίνδυνος»» στιςστις εισόδουςεισόδους τωντων αποθηκώναποθηκών!

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΕπισήμανσηςΕπισήμανσης ΔοχείωνΔοχείων καικαι
ΣωληνώσεωνΣωληνώσεων::



ΠολύΠολύ ΤοξικόΤοξικό ((ΤΤ) ) 
ΕξαιρετικάΕξαιρετικά ΤΤοξικόοξικό ΤΤ+)+)

ΕπιβλαβέςΕπιβλαβές
((XnXn))

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝΔΟΧΕΙΩΝ & & ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
((συνέχειασυνέχεια))

ΠολύΠολύ ΕύφλεκτοΕύφλεκτο (F) (F) 
ΕξαιρετικάΕξαιρετικά ΕΕύφλεκτούφλεκτο ((F+)F+)

ΟξειδωτικόΟξειδωτικό
((ΟΟ))

ΔιαβρωτικόΔιαβρωτικό
(C)(C)

ΕρεθιστικόΕρεθιστικό
((Xi)Xi)

ΕκρηκτικόΕκρηκτικό
((ΕΕ))

ΕπικίνδυνοΕπικίνδυνο γιαγια τοτο
ΠεριβάλλονΠεριβάλλον ((ΝΝ))



ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Xn

ΠΟΛΥ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ

FΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή
ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ Ή ΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

TOLUENE
(ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ)
Πολύ εύφλεκτο

Βλαβερό όταν εισπνέεται

R: 11 - 20 

Να διατηρείται μακριά από κάθε πηγή
ανάφλεξης

Μην καπνίζετε
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια

Μην πετάτε τα υπολείμματα στην αποχέτευση
Αποφύγετε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικών

φορτίων

S: (2-) 16 - 25 - 29 - 33

ΗΗ ΕΤΙΚΕΤΑΕΤΙΚΕΤΑ

ΦύσηΦύση τωντων ειδικώνειδικών κινδύνωνκινδύνων
πουπου παρουσιάζειπαρουσιάζει ηη ουσίαουσία ήή
τοτο παρασκεύασμαπαρασκεύασμα

ΤαυτότηταΤαυτότητα τουτου προϊόντοςπροϊόντος: : 
στηνστην περίπτωσηπερίπτωση καθαρούκαθαρού
προϊόντοςπροϊόντος αναγράφεταιαναγράφεται ηη
ίδιαίδια ηη ονομασίαονομασία τουτου
προϊόντοςπροϊόντος. . 
ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση ενόςενός
προϊόντοςπροϊόντος κατασκευασμένουκατασκευασμένου
ήή παρασκευασμένουπαρασκευασμένου, , 
αναγράφεταιαναγράφεται ηη εμπορικήεμπορική τουτου
ονομασίαονομασία
ήή οο ορισμόςορισμός τουτου. . ΌτανΌταν
περιέχονταιπεριέχονται κάποιεςκάποιες ουσίεςουσίες
τοξικέςτοξικές, , πολύπολύ τοξικέςτοξικές, , 
επιβλαβείςεπιβλαβείς ήή διαβρωτικέςδιαβρωτικές, , ηη
χημικήχημική τουςτους ονομασίαονομασία
πρέπειπρέπει νανα εμφανίζεταιεμφανίζεται: : 
««περιέχειπεριέχει…»…»

ΟδηγίεςΟδηγίες ασφαλούςασφαλούς χρήσηςχρήσης
πουπου αφορούναφορούν τηντην ουσίαουσία ήή τοτο
παρασκεύασμαπαρασκεύασμα



ΗΗ ΕΤΙΚΕΤΑΕΤΙΚΕΤΑ ((συνέχειασυνέχεια))

αποτελείαποτελεί τηντην πρώτηπρώτη πηγήπηγή πληροφόρησηςπληροφόρησης γιαγια τοτο
προϊόνπροϊόν

αντιστοιχείαντιστοιχεί μίαμία (1) (1) ανάανά δοχείοδοχείο

τοποθετείταιτοποθετείται στοστο δοχείοδοχείο προέλευσηςπροέλευσης καικαι τιςτις
συσκευασίεςσυσκευασίες μετάμετά τητη μετάγγισημετάγγιση

είναιείναι γραμμένηγραμμένη στηνστην ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα



ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΟΟ χρωματισμόςχρωματισμός τωντων σωληνώσεωνσωληνώσεων γίνεταιγίνεται σταστα εμφανήεμφανή σημείασημεία τουτου δικτύουδικτύου
τωντων σωληνώσεωνσωληνώσεων καικαι κοντάκοντά σταστα σημείασημεία πουπου υπάρχουνυπάρχουν οιοι μεγαλύτεροιμεγαλύτεροι
κίνδυνοικίνδυνοι, , όπωςόπως οιοι βάνεςβάνες καικαι τατα σημείασημεία σύνδεσηςσύνδεσης. . ΤαΤα χρώματαχρώματα πουπου
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται γιαγια τιςτις διάφορεςδιάφορες κατηγορίεςκατηγορίες τωντων μεταφερόμενωνμεταφερόμενων ουσιώνουσιών
μέσωμέσω σωληνώσεωνσωληνώσεων, , πρέπειπρέπει νανα επεξηγούνταιεπεξηγούνται σεσε συγκεντρωτικούςσυγκεντρωτικούς πίνακεςπίνακες
στιςστις εισόδουςεισόδους καικαι σεσε εμφανήεμφανή σημείασημεία τουτου εργασιακούεργασιακού χώρουχώρου..

ΜεταφερόμενηΜεταφερόμενη ουσίαουσία ΧρωματισμόςΧρωματισμός

ΝερόΝερό ΠράσινοΠράσινο

ΑέραςΑέρας ΑνοιχτόΑνοιχτό μπλεμπλε

ΑτμόςΑτμός ΓκριΓκρι ασημίασημί

ΛάδιαΛάδια καικαι υγράυγρά καύσιμακαύσιμα ΚαφέΚαφέ
ΟξυγόνοΟξυγόνο ((αέριοαέριο ήή υγρόυγρό)) ΛευκόΛευκό

ΑέριαΑέρια ((εκτόςεκτός αέρααέρα καικαι οξυγόνοοξυγόνο) ΚίτρινοΚίτρινο ώχραώχρα
ΟξέαΟξέα ΙώδεςΙώδες
ΒάσειςΒάσεις ΜαύροΜαύρο



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΙΑΛΩΝΦΙΑΛΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΙΩΝΑΕΡΙΩΝ

ΟιΟι φιάλεςφιάλες πεπιεσμένωνπεπιεσμένων αερίωναερίων χαρακτηρίζονταιχαρακτηρίζονται απόαπό τοτο

χρωματισμόχρωματισμό πουπου φέρουνφέρουν στοστο κωνοειδέςκωνοειδές πάνωπάνω μέροςμέρος

τουτου λαιμούλαιμού τηςτης φιάληςφιάλης. . ΤοΤο χρώμαχρώμα χαρακτηρίζειχαρακτηρίζει τοτο αέριοαέριο

πουπου περιέχειπεριέχει. . ΤοΤο υπόλοιπουπόλοιπο κυλινδρικόκυλινδρικό σώμασώμα τηςτης φιάληςφιάλης

είναιείναι χρώματοςχρώματος γκριγκρι, , ανεξάρτηταανεξάρτητα απόαπό τοτο περιεχόμενόπεριεχόμενό

τηςτης. . 



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΙΑΛΩΝΦΙΑΛΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΙΩΝΑΕΡΙΩΝ

ΕιδικότεραΕιδικότερα γιαγια κάθεκάθε αέριοαέριο ήή μίγμαμίγμα αερίωναερίων οο λαιμόςλαιμός τηςτης φιάληςφιάλης είναιείναι
χρωματισμένοςχρωματισμένος ωςως εξήςεξής::

ΠεριεχόμενοΠεριεχόμενο φιάληςφιάλης ΧρώμαΧρώμα
ΟξυγόνοΟξυγόνο ((ΟΟ22)) ΆσπροΆσπρο
ΆζωτοΆζωτο ((ΝΝ22)) ΠράσινοΠράσινο

ΠρωτοξείδιοΠρωτοξείδιο τουτου αζώτουαζώτου
((ΝΟΝΟ)) ΜπλεΜπλε

ΔιοξείδιοΔιοξείδιο τουτου άνθρακαάνθρακα (C(CΟΟ22)) ΓκριΓκρι ((σκούροσκούρο))
ΑσετυλίνηΑσετυλίνη (C(C22HH22)) ΚίτρινοΚίτρινο
ΥδρογόνοΥδρογόνο ((ΗΗ22)) ΚόκκινοΚόκκινο

ΑργόΑργό ((ArAr) ) ήή KKρυπτόρυπτό ((KrKr) ) ήή
ΞένοΞένο ((XnXn) ) ήή ΉλιοΉλιο ((HeHe)) ΚαφέΚαφέ

ΑτμοσφαιρικόΑτμοσφαιρικό ήή συνθετικόσυνθετικό
αέριοαέριο

ΠράσινοΠράσινο μεμε λευκόλευκό εναλλάξεναλλάξ
απόαπό τητη βάσηβάση τουτου κλείστρουκλείστρου
προςπρος τητη βάσηβάση τουτου λαιμούλαιμού



Η ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR

O ευρωπαϊκός κώδικας που διέπει τις οδικές μεταφορές είναι
η «Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Διεθνή Οδική
Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR».

Η συμφωνία αφορά το τμήμα χερσαίων μεταφορών της
Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ και υπογράφηκε το 1957
στη Γενεύη, κυρώθηκε δε από την Κύπρο 47 χρόνια
αργότερα με τον Νόμο 9(III)/2004: Περί Ευρωπαϊκής
συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων (ADR) (Κυρωτικός) Νόμος του 2004.

Οι εκάστοτε αναθεωρήσεις των κειμένων της ADR γίνονται
επίσης δεκτές από την Κύπρο. 

Η συμφωνία αναθεωρείται ανά 2 έτη



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΧαρακτηριστικόςΧαρακτηριστικός αριθμόςαριθμός κινδύνουκινδύνου
(2  (2  ήή 3 3 ψηφίαψηφία) (33: ) (33: πολύπολύ εύφλεκτοεύφλεκτο))

ΧαρακτηριστικόςΧαρακτηριστικός αριθμόςαριθμός ύληςύλης
(4 (4 ψηφίαψηφία) (1) (1203203: : βενζίνηβενζίνη))

Ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου ορίζει το είδος των κινδύνων
της μεταφερόμενης ύλης και αποτελείται από δύο ή τρία ψηφία. 
Το κάθε ένα από τα τρία ψηφία υποδεικνύει έναν συγκεκριμένο
κίνδυνο. 
Ο αριθμός αναγνώρισης της επικίνδυνης ύλης (αριθμός UN) ορίζει
την ακριβή ονομασία της ύλης ή την κατηγορία στην οποία
κατατάσσεται η συγκεκριμένη ύλη. 

33

1203

ΠορτοκαλίΠορτοκαλί πινακίδεςπινακίδες αναγνώρισηςαναγνώρισης τουτου κινδύνουκινδύνου



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Πορτοκαλί πινακίδες αναγνώρισης του κινδύνου

Είδος κινδύνου που ορίζει ο πάνω αριθμός:

2 Εκπομπή αερίων
3 Εύφλεκτα υγρά (ατμοί) και αέρια
4 Εύφλεκτα στερεά
5 Οξειδωτική αντίδραση
6 Τοξικότητα
7 Διαβρωτικότητα
8 Κίνδυνος αιφνίδιας αντίδρασης

Παραδείγματα: 30, 33, 333, 323, Χ338, Χ382



ΣΗΜΕΙΑΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝΦΟΡΤΙΩΝ



ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝΦΟΡΤΙΩΝ

ΚλάσηΚλάση 1:1: ΕκρηκτικάΕκρηκτικά



ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝΦΟΡΤΙΩΝ

ΚλάσηΚλάση 2:2:
ΑέριαΑέρια: : πεπιεσμέναπεπιεσμένα, , 
υγροποιημέναυγροποιημένα ήή
διαλυμέναδιαλυμένα υπόυπό

πίεσηπίεση

ΚλάσηΚλάση 3:3:
ΕΕύφλεκταύφλεκτα
υγράυγρά



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚλάσηΚλάση 4.1:4.1:
ΕΕύφλεκταύφλεκτα
στερεάστερεά

ΚλάσηΚλάση 4.3:4.3:
ΎλεςΎλες πουπου παράγουνπαράγουν
εύφλεκταεύφλεκτα αέριααέρια κατάκατά
τηντην επαφήεπαφή τουςτους μεμε τοτο

νερόνερό

ΚλάσηΚλάση 4.2:4.2:
ΕύφλεκταΕύφλεκτα

στερεάστερεά ήή ύλεςύλες, , 
πουπου υφίστανταιυφίστανται

αυτόματηαυτόματη
καύσηκαύση



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚλάσηΚλάση 5.1:5.1:
ΟξειδωτικέςΟξειδωτικές

ύλεςύλες

ΚλάσηΚλάση 5.2:5.2:
ΟργανικάΟργανικά

υπεροξείδιαυπεροξείδια



ΚλάσηΚλάση 6.1:6.1:
ΤοξικέςΤοξικές ύλεςύλες
ΗΗ ύληύλη αυτήαυτή ππρέπειρέπει ((στοστο όχημαόχημα καικαι σταστα
σημείασημεία φορτώσεωςφορτώσεως/ / εκφορτώσεωςεκφορτώσεως)) νανα
φυλάσσεταιφυλάσσεται μακριάμακριά απόαπό τρόφιματρόφιμα ήή άλλαάλλα
καταναλωτικάκαταναλωτικά αγαθάαγαθά..

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Κλάση 6.2:
Απεχθείς, νοσογόνες και μολυσματικές
ύλες
Το μεταφερόμενο προϊόν να φυλάσσεται
μακριά από τρόφιμα τόσο στο όχημα όσο
και στα σημεία φορτώσεως/ 
εκφορτώσεως.



ΣΗΜΑΝΣΗΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝΦΟΡΤΙΩΝ
Κλάση 7: 
Ραδιενεργές ύλες
7Α Ραδιενεργός ύλη κατηγορίας Ι.
Σε περίπτωση φθοράς της συσκευασίας, 
κίνδυνος υγείας από μόλυνση μέσω
αναπνοής, πεπτικού συστήματος ή επαφής
με τη μεταφερόμενη ύλη.

Κλάση 7: 
Ραδιενεργές ύλες
7Β Ραδιενεργός ύλη κατηγορίας ΙΙ.
Να κρατείται μακριά από φωτογραφικά films 
και παρόμοια υλικά. Σε περίπτωση φθορά της
συσκευασίας, κίνδυνος υγείας από μόλυνση
από την ύλη, μέσω αναπνοής, πεπτικού
συστήματος ή επαφής. Επί πλέον κίνδυνος
ακτινοβολίας από απόσταση.



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚλάσηΚλάση 7:7:
ΡαδιενεργέςΡαδιενεργές ύλεςύλες
7C 7C ΡαδιενεργόςΡαδιενεργός ύληύλη κατηγορίαςκατηγορίας ΙΙΙΙΙΙ..
ΚίνδυνοιΚίνδυνοι, , όπωςόπως στοστο 77ΒΒ..

ΚλάσηΚλάση 7:7:
ΡαδιενεργέςΡαδιενεργές ύλεςύλες
7D 7D ΡαδιενεργόςΡαδιενεργός ύληύλη
ΠΠαρουσιάζειαρουσιάζει τουςτους κινδύνουςκινδύνους πουπου
περιγράφονταιπεριγράφονται στιςστις 77ΑΑ, 7, 7ΒΒ, 7, 7CC..



ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚλάσηΚλάση 8:8:
ΔιαβρωτικέςΔιαβρωτικές ύλεςύλες

ΚλάσηΚλάση 9:9:
ΔιάφορεςΔιάφορες επικίνδυνεςεπικίνδυνες ύλεςύλες
καικαι είδηείδη
ΗΗ μεταφοράμεταφορά τουςτους ενέχειενέχει
κίνδυνοκίνδυνο καικαι δενδεν εμπίπτουνεμπίπτουν στιςστις
άάλλλεςλες κατηγορίεςκατηγορίες..



ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΚίνδυνοςΚίνδυνος απόαπό
τηντην υγρασίαυγρασία

ΚρατήστεΚρατήστε τηντην πλευράπλευρά πουπου
δείχνειδείχνει τοτο βέλοςβέλος προςπρος τατα

πάνωπάνω..

ΠροσοχήΠροσοχή στοστο
χειρισμόχειρισμό. . ΕύθραυστοΕύθραυστο

υλικόυλικό..



ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Ο περιβάλλων χώρος και η
περίμετρος του εργοταξίου
πρέπει να σημαίνονται και να
περιφράσσονται κατάλληλα.
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