ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ : 422/79
Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας.
(ΦΕΚ 128/Α/15-6-79)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντες υπ όψει:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25.8/5.9.1920 Β.∆/τος «περί κωδικοποιήσεως των
περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων».
2. Την από 31.1.1979 γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονοµικού Συµβουλίου.
3. Την από 29.3.1979 γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας.
4. Την από 25.7.77 οδηγίαν του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των ΚρατώνΜελών, αι οποίαι αφορούν εις την σηµατοδότησιν ασφαλείας των χώρων εργασίας».
5. Την υπ αριθ. 399/1979 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του
Υπουργού Εργασίας, αποφασίζοµεν:
Άρθρον 1
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
∆ιά την εφαρµογήν του παρόντος Π.∆. οι κατωτέρω όροι νοούνται ως εξής:
1. Σηµατοδότησις ασφαλείας:
H σηµατοδότησις, η οποία αφορά εις καθωρισµένον αντικείµενον ή κατάστασιν και παρέχει
πληροφορίας, αναφεροµένας εις την ασφάλειαν εις τους χώρους εργασίας, µέσω ενός
χρώµατος ή σήµατος ασφαλείας.
2 Χρώµα ασφαλείας:
το χρώµα, εις το οποίον αποδίδεται µία καθωρισµένη σηµασίααφορώσα την ασφάλειαν.
3. Χρώµα αντιθέσεως:
το χρώµα, το οποίον σχηµατίζον αντίθεσιν µετά του χρώµατος ασφαλείας παρέχει
συµπληρωµατικάς ενδείξεις.
4. Σήµα ασφαλείας:
το σήµα, το οποίον, διά του καταλλήλου συνδυασµού ενός σχήµατος, χρώµατος και
συµβολισµού, παρέχει µίαν καθωρισµένην ένδειξιν αφορώσαν την ασφάλειαν.
5. Σήµα απαγορεύσεως:
το σήµα ασφαλείας, το οποίον απαγορεύει µίαν συµπεριφοράν δυναµένην να προκαλέση
κάποιον κίνδυνον.
6. Σήµα προειδοποιήσεως:
το σήµα ασφαλείας, το οποίον προειδοποιεί δι’ ένα κίνδυνον.
7. Σήµα υποχρεώσεως:
το σήµα ασφαλείας, το οποίον προδιαγράφει µίαν καθωρισµένην υποχρέωσιν.
8. Σήµα διασώσεως:
το σήµα ασφαλείας, το οποίον υποδεικνύει, διά την περίπτωσιν αιφνιδίου κινδύνου, µίαν
έξοδον διασώσεως ή την οδόν προς µίαν εγκατάστασιν ασφαλείας ή την θέσιν ενός µέσου
διασώσεως.
9. Ενδεικτικόν σήµα:
το σήµα ασφαλείας, το παρέχον ενδείξεις αφορώσας την ασφάλειαν, πέραν εκείνων αι οποίαι
δίδονται διά των σηµάτων των περιπτώσεων (5) έως (8).
10. Πρόσθετον σήµα:
το σήµα ασφαλείας, το οποίον χρησιµοποιείται µόνον εν συνδυασµώ µετά των σηµάτων των
περιπτώσεων (5) έως (8) και παρέχει προσθέτους πληροφορίας.
11. Σύµβολον:
η εικών, η οποία περιγράφει µίαν καθωρισµένην κατάστασιν και περιέχεται εις ένα εκ των
σηµάτων ασφαλείας των περιπτώσεων (5) έως (8).

Άρθρον 2
Έκτασις εφαρµογής
1. Αι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται:
α) Εις την σηµατοδότησιν, η οποία αφορά την σιδηροδροµικήν, οδικήν, ποταµίαν,
θαλασσίαν, ή εναέριον συγκοινωνίαν.
β) Εις την σηµατοδότησιν, η οποία απαιτείται διά να κυκλοφορήσουν εις το εµπόριον
επικίνδυνοι ουσίαι ή παρασκευάσµατα.
γ) Εις τα ορυχεία γαιανθράκων και εν γένει ορυκτών ανθράκων.
2. ∆ιά την σηµατοδότησιν ασφαλείας εις τας οδούς κινήσεως πεζών ή οχηµάτων εντός
των εργασιακών χώρων ή των ευρτέρων χώρων οι οποίοι τους περιβάλλουν, εφαρµόζονται αι
ισχύουσαι διατάξεις διά την σηµατοδότησιν ασφαλείας και την ρύθµισιν της οδικής, εν γένει,
κυκλοφορίας.
Άρθρον 3
Βασικαί αρχαί του συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας.
Σήµατα και χρώµατα ασφαλείας
1. ΓΕΝΙΚΑ
α) Ο αντικειµενικός σκοπός του συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας είναι να
προσελκύη κατά τρόπον έγκαιρον, ταχύ και σαφή την προσοχήν των µισθωτών εις
αντικείµενα ή καταστάσεις ικανάς να προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους.
β) Το σύστηµα σηµατοδοτήσεως ασφαλείας χρησιµοποιείται µόνον διά να δίδη
πληροφορίας, αναφεροµένας εις την ασφάλειαν.
γ) Αι βασικαί αρχαί του συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας και ειδικώτερον, η
σηµασία και η χρήσις των χρωµάτων ασφαλείας και αντιθέσεως, ως και το γεωµετρικόν
σχήµα, το σχέδιον και η σηµασία των σηµάτων ασφαλείας, καθορίζονται ως κατωτέρω.
2. ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ
α. Σηµασία των χρωµάτων ασφαλείας
ΠΙΝΑΞ 1
Χρώµα
ασφαλείας

Σηµασία η Σκοπός

Σταµάτηµα (Στοπ)
Απαγόρευσις
Ερυθρόν

Περιπτώσεις εφαρµογής
•
•

•

Σήµατα σταµατήµατος (Στοπ)
Μηχανισµοί αµέσου διακοπής
λειτουργίας εις περίπτωσιν
ανάγκης
Σήµατα απαγορεύσεως

Αυτό το χρώµα δέον να χρησιµοποιείται επίσης προς επισήµανσιν του
εξοπλισµού καταπολεµήσεως της πυρκαϊάς.
•

Κίτρινον

Πράσινον

Προσοχή :
Πιθανός κίνδυνος

Χώρος ασφάλειας
Πρώται βοήθειαι :

•

Σηµατοδότισης κινδύνων
προερχοµένων από πυρκαϊάν,
έκρηξιν, ακτινοβολίαν, χηµικάς
ουσίας κλπ.
Σηµατοδότησις διαφοράς
επιπέδων επικινδύνων
διαδροµών, εµποδίων.

Σηµατοδότησις διαδροµών και εξόδων
κινδύνου. Καταιονιστήρες διά
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Κυανούν

Υποχρέωσις να φέρη ο µισθωτός
ατοµικήν εξάρτησιν ασφαλείας.
Θέσις τηλεφώνου

Σήµατα υποχρεώσεως
Ενδείξεις

(1) ∆εν θεωρείται χρώµα ασφαλείας παρά µόνον εφ' όσον χρησιµοποιείται εν συνδιασµώ
µεθ'ενός συµβόλου η κειµένου, επί ενός ενδεικτικού σήµατος η σήµατος υποχρεώσεως
φέροντος τεχνικάς οδηγίας προλήψεως του κινδύνου.
β. Χρώµατα αντιθέσεως και χρώµατα συµβόλων
ΠΙΝΑΞ 2
Χρώµα ασφαλείας

Χρώµα αντιθέσεως

Χρώµα συµβόλων

Ερυθρόν

Λευκόν

Μαύρον

Κίτρινον

Μαύρον

Μαύρον

Πράσινον

Λευκόν

Λευκόν

Κυανούν

Λευκόν

Λευκόν

3. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΙΝΑΞ 3

4.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑ ΤΑ
ΣΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ 4

5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
α) Σήµατα απαγορεύσεως:
Βάθος (φόντο): Χρώµα λευκόν
Σύµβολον ή κείµενον: Χρώµα µαύρον
Το ερυθρόν χρώµα ασφαλείας πρέπει να χρησιµοποιήται διά το περίγραµµα και την
εγκαρσίαν λωρίδα του σήµατος και να καλύπτη το 35% τουλάχιστον της επιφανείας αυτού.
β) Σήµατα προειδοποιήσεως, υποχρεώσεως, διασώσεως και σήµατα ενδεικτικά:
Βάθος (φόντο): Χρώµα ασφαλείας
Σύµβολον ή κείµενον: Χρώµα αντιθέσεως
Το κίτρινον τρίγωνον πρέπει να φέρη περίγραµµα χρώµατος µαύρου.
Το χρώµα ασφαλείας πρέπει να καλύπτη τουλάχιστον το 50% της επιφανείας του σήµατος.
γ) Πρόσθετα σήµατα:
Βάθος (φόντο): Χρώµα λευκόν
Κείµενον: Χρώµα µαύρον ή
Βάθος (φόντο): Χρώµα ασφαλείας
Κείµενον: Χρώµα αντιθέσεως
δ) Σύµβολα:
Το σχέδιον των συµβόλων πρέπει να είναι όσον το δυνατόν απλούστερον και αι µη
απαραίτητοι λεπτοµέρειαι διά την κατανόησιν του σήµατος πρέπει να παραλείπωνται.

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΙΑ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΥ-ΜΑΥΡΟΥ

ΤΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΤΩΝ

(αναλογία χρώµατος ασφαλείας τουλάχιστον 50%)
∆ιά του συνδυασµού των χρωµάτων ΚΙΤΡΙΝΟΥ-ΜΑΥΡΟΥ, πρέπει να σηµατοδοτώνται
χώροι όπου υφίσταται µονίµως κίνδυνος.

Περιπτώσεις τοιούτων χώρων είναι µεταξύ άλλων:
Χώροι παρουσιάζοντες κίνδυνον συγκρούσεων πτώσεων ή ολισθήσεων προσώπων ή
κίνδυνων εκ πτώσεως υλικών.
Κυλιόµεναι κλίµακες, οπαί εις το δάπεδον κλπ.

Άρθρον 4
Σήµατα ασφαλείας επικινδύνων τινών καταστάσεων
Τα κατωτέρω σήµατα ασφαλείας, αφορούν εις την επισήµανσιν ωρισµένων καταστάσεων και
αντικειµένων, συνδεοµένων µε την ασφάλειαν της εργασίας.

Άρθρον 5
Υποχρεώσεις εργοδοτών
1. Επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος, οι βιοµήχανοι, βιοτέχναι
και παντός είδους επιχειρηµατίαι και εργοδόται εν γένει υποχρεούνται, όπως εξασφαλίζουν,
διά της καταλλήλου χρησιµοποιήσεως των σηµάτων ασφαλείας, την έγκαιρον, ταχείαν,
ορθήν, πλήρη και συνεχώς επαναλαµβανοµένην ενηµέρωσιν ή προειδοποίησιν των
µισθωτών, τους οποίους αφορά εκάστοτε αύτη, επί αντικειµένων ή καταστάσεων ικανών να
προκαλέσουν ειδικούς κινδύνους διά την ασφάλειαν και την υγείαν των.
2. Ειδικώτερον, τα µέτρα τα οποία οφείλουν να λάβουν οι ανωτέρω προς συµµόρφωσίν
των προς τας διατάξεις του παρόντος, δέον να κείνται εντός των ως κατωτέρω
διαγραφοµένων όρων και προϋποθέσεων:
α) ∆ιά την σηµατοδότησιν ασφαλείας εις άπαντας τους χώρους εργασίας, δέον να
εφαρµόζωνται αι καθοριζόµεναι διά του παρόντος βασικαί αρχαί.
β) ∆ιά την παροχήν υποδείξεων ή πληροφοριών αφορωσών την ασφάλειαν εις
περιπτώσεις επικινδύνων καταστάσεων, αναλόγων προς τας περιλαµβανοµένας εις το άρθρον
4 του παρόντος, καθώς και διά την επισήµανσιν αυτών, δέον να χρησιµοποιώνται
αποκλειστικώς, και µόνον τα αντίστοιχα σήµατα ασφαλείας, τα οποία καθορίζονται εις τούτο.
γ) Τα σήµατα ασφαλείας δέον να είναι απολύτως ορατά, ευκρινή και ευδιάκριτα εν γένει
εις απάσας τας λεπτοµερείας των. Προς τούτο:
Ι. Αι συνολικαί διαστάσεις των οποίων πρέπει να είναι τοιαύται, ώστε η επιφάνειά των
(έστω Ε) και η απόστασις παρατηρήσεώς των υπό των µισθωτών (έστω Α) να ικανοποιούν

την σχέσιν Ε>Α2/2000 (αι παράµετροι Ε και Α2 εκφράζονται εις τας αυτάς µονάδας
µετρήσεως).
ΙΙ. ∆έον να φωτίζωνται επαρκώς, χρησιµοποιουµένου και καταλλήλου τεχνητού
φωτισµού, όταν και όπου απαιτήται τοιούτος. ∆ιά καλλιτέραν ορατότητά των κατά τας
νυχτερινάς ώρας δύνανται να χρησιµοποιώνται, εις την σύνθεσιν των χρωµάτων, και
κατάλληλοι φθορίζουσαι ή φωσφορίζουσαι ουσίαι.
δ) Πίνακες εµφαίνοντες τα σήµατα ασφαλείας, τα οποία χρησιµοποιεί εκάστη επιχείρησις
δεόντως χρωµατισµένα και µετ επισηµάνσεως της σηµασίας εκάστου, δέον να
καταχωρίζωνται, εν µικρογραφία, εις συγκεντρωτικούς πίνακας. Οι πίνακες ούτοι δέον να
ευρίσκωνται ανηρτηµένοι εις προσιτά και εµφανή σηµεία των χώρων εργασίας της
επιχειρήσεως, ίνα λαµβάνουν γνώσιν του περιεχοµένου των άπαντες οι µισθωτοί ταύτης.
ε) ∆έον να παρέχωνται εις τους µισθωτούς πάσαι αι αναγκαίαι οδηγίαι, πληροφορίαι ή
διευκρινήσεις, αι αφορώσαι εις την κατανόησιν του περιεχοµένου των πινάκων αυτών.
3. Η σηµατοδότησις ασφαλείας των χώρων εργασίας, εις ουδεµίαν περιπτωσιν υποκαθιστά
ή περιορίζει την λήψιν των αναγκαίων εκάστοτε µέτρων προστασίας των µισθωτών.
Άρθρον 6
Ποινικαί κυρώσεις
Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος τιµωρείται κατά τας διατάξεις του Ν.
ΓπΛ∆/1911 «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών», ως αύται εκωδικοποιήθησαν υπό
του Β.∆. της 25.8/5.9.1920 «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των
εργατών διατάξεων» και ετροποποιήθησαν υπό των διατάξεων του εδαφ. β του άρθρου 1 του
Ν. 2943/1922 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών τινών νόµων».
Άρθρον 7
Έναρξις ισχύος
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1980
Εις τον Υπουργόν Εργασίας, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος
διατάγµατος.
Εν Αθήναις τη 8 Ιουνίου 1979
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