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H πρόληψη των ατυχημάτων εξαρτάται κατά πολύ από την σωστή συμπεριφορά των
εργαζομένων σε όλες τις θέσεις και τους χώρους εργασίας. Τα σήματα ασφάλειας
παίζουν σπουδαίο ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου αφού με την κατάλληλη
χρήση τους προσελκύουν την προσοχή των εργαζομένων προειδοποιώντας τους
έτσι για τους ελλοχεύοντες κινδύνους ή υπενθυμίζοντας τους συγκεκριμένες οδηγίες.

Είναι κοινός τόπος σήμερα ότι με την κατάλληλη σήμανση η απόδοση των
εργαζομένων μπορεί να βελτιωθεί και παράλληλα τα ατυχήματα να μειωθούν. Πρέπει
όμως να σημειωθεί ότι:

· Τα σήματα ασφάλειας δεν είναι από μόνα τους σε θέση να περιορίσουν τον
κίνδυνο αν η συμπεριφορά του εργαζόμενου δεν προσαρμοστεί αναλόγως.

· H χρήση των σημάτων ασφάλειας δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να
υποκαταστήσει την λήψη των αναγκαίων προληπτικών μέτρων όπως π.χ. η
φραγή ακάλυπτων ιμάντων.

Το 1992 το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάσει το άρθρο
118A της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ όπως συμπληρώθηκε από την Ενιαία
Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986 εξέδωσε την οδηγία 92/58/EOK «Ελάχιστες
προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία». H οδηγία
αυτή είναι η 9η ειδική οδηγία της οδηγίας «ΠΛΑΙΣΙΟ» 89/391/EOK και έπρεπε να
ενταχθεί στο εθνικό μας δίκαιο μέχρι την 24.6.94.

Με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την οδηγία αυτή:

· Οι πολυάριθμες διαφορές που υφίστανται στον τομέα της σήμανσης ασφάλειας
και υγείας θα μειωθούν σημαντικά και δεν θα αποτελούν παράγοντες



ανασφάλειας κατά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο πλαίσιο της
εσωτερικής αγοράς.

· H χρησιμοποίηση κατά την εργασία εναρμονισμένων σημάτων θα οδηγήσει στην
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που μπορεί να προέλθουν από τις γλωσσικές και
πολιτιστικές διαφορές των εργαζομένων.

Για την εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία αυτή έγινε διαβούλευση
στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣYAE), όπου συμμετέχουν
εκπρόσωποι των εργαζομένων, εργοδοτών και επιστημονικών φορέων, καθώς
επίσης και εκπρόσωποι από συναρμόδια Υπουργεία. Το ΣYAE ομόφωνα
γνωμοδότησε πάνω στο σχέδιο Π.Δ. που ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως με αριθμό 105/1995, τεύχος 67/A της 10.4.1995 και ισχύει από την
ημερομηνία δημοσίευσής του με τίτλο:

«Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK»

Το διάταγμα αυτό περιέχει σε σχέση με το καταργούμενο Π.Δ.422/79:

· Περισσότερες απαγορευτικές και προειδοποιητικές πινακίδες καθώς και
πινακίδες υποχρεώσεων.

· Εισάγει νέες πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισμό.
· Καθορίζει ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με:

· Την επισήμανση δοχείων και σωληνώσεων.
· Την αναγνώριση και τον εντοπισμό του πυροσβεστικού εξοπλισμού.
· Την σήμανση εμποδίων και επικίνδυνων σημείων και την οριζόντια

σήμανση των οδών κυκλοφορίας.
· Τα φωτεινά σήματα.
· Τα ηχητικά σήματα.
· Την προφορική ανακοίνωση.
· Τα σήματα με χειρονομίες.

Οι κατ' άρθρο προβλέψεις του διατάγματος έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Το διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και
υγείας στην εργασία.

Οι διατάξεις του διατάγματος εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την
υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά. Ενδεικτικά
αναφέρονται:

α. N.1568 /1985 (177/A) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

β. Το Π.Δ. εναρμόνισης του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 89/391/EOK.

Το διάταγμα εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα και αφορά όλους τους εργαζόμενους με εξαίρεση:



α. Το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και
το οικιακό υπηρετικό προσωπικό.

β. Τη σήμανση που χρησιμοποιείται για την ρύθμιση της οδικής, σιδηροδρομικής,
ποτάμιας, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας.

Επίσης το διάταγμα δεν αφορά τις διατάξεις τις σχετικές με την διάθεση στην αγορά
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων, προϊόντων ή/και εξοπλισμού, εκτός αν
αυτές οι διατάξεις κάνουν σαφή αναφορά στην οδηγία 92/58/EOK και στο διάταγμα
αυτό.

ΑΡΘΡΟ 2: Ορισμοί

Στο άρθρο 2 δίνονται οι ορισμοί για τους παρακάτω όρους:

α. Σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας.

β. Απαγορευτικό σήμα.

γ. Προειδοποιητικό σήμα.

δ. Σήμα υποχρέωσης.

ε. Σήμα διάσωσης ή βοήθειας.

στ. Ενδεικτικό σήμα.

ζ. Πινακίδα.

η. Πρόσθετη πινακίδα.

θ. Χρώμα ασφάλειας.

ι. Σύμβολο ή εικονοσύμβολο.

ια. Φωτεινό σήμα.

ιβ. Ηχητικό σήμα.

ιγ. Προφορική ανακοίνωση.

ιδ. Σήμα δια χειρονομιών.

ΑΡΘΡΟ 3: Γενικοί κανόνες

Στο άρθρο 3 περιγράφονται οι γενικοί κανόνες για τη σήμανση. Οι κανόνες
αυτοί είναι:



α.  O  εργοδότης πρέπει να προβλέπει και να εξασφαλίζει την ύπαρξη σήμανσης
ασφάλειας ή/και υγείας κατά την εργασία σύμφωνα με τις διατάξεις του διατάγματος,
όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν
επαρκώς με τα τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή
διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

β.  H  σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας,  σε καμιά περίπτωση δεν
υποκαθιστά ή περιορίζει την λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των
εργαζομένων.

γ. Για τη επιλογή της κατάλληλης σήμανσης, ο εργοδότης οφείλει να λαμβάνει υπόψη
την γραπτή εκτίμηση κινδύνου που γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ. H σήμανση που εφαρμόζεται στην οδική, σιδηροδρομική, ποτάμια, θαλάσσια και
εναέρια κυκλοφορία πρέπει να χρησιμοποιείται, αν χρειάζεται, και για την
κυκλοφορία στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή/και των εγκαταστάσεων,
τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του παραρτήματος V του άρθρου 9.

ΑΡΘΡΟ 4: Σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιμοποιείται για πρώτη
φορά

Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι η σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιμοποιείται
κατά την εργασία για πρώτη φορά μετά την δημοσίευση του διατάγματος πρέπει να
πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως IX του
άρθρου 9.

ΑΡΘΡΟ 5: Σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας που ήδη χρησιμοποιείται

Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι η σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας που ήδη χρησιμοποιείται
κατά την εργασία πριν τη δημοσίευση του διατάγματος, πρέπει να προσαρμοσθεί με
τις ελάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα I έως IX του άρθρου
9 το αργότερο μέχρι 24/12/95. Μέχρι τότε σύμφωνα με το άρθρο 12 του διατάγματος
μπορεί να εφαρμόζεται η σήμανση που προβλέπεται στο Π.Δ. 422/79.

ΑΡΘΡΟ 6: Ενημέρωση των εργαζομένων

Στο άρθρο 6 περιγράφεται η υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει του
εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους σχετικά με όλα τα μέτρα που πρόκειται
να ληφθούν,  σε ότι αφορά τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιμοποιείται
στην εργασία.

Επίσης περιγράφεται η υποχρέωση του εργοδότη να αναρτά σε προσιτά και εμφανή
σημεία των χώρων εργασίας της επιχείρησης σε μικρογραφία, συγκεντρωτικούς
πίνακες με τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιμοποιείται στην επιχείρηση
με τις επεξηγήσεις της σημασίας της.



ΑΡΘΡΟ 7: Εκπαίδευση των εργαζομένων

Στο άρθρο 7 περιγράφεται η υποχρέωση του εργοδότη να εξασφαλίζει για τους
εργαζόμενους κατάλληλη κατάρτιση, κυρίως με τη μορφή ακριβών οδηγιών, σε ότι
αφορά τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας που χρησιμοποιείται κατά την εργασία. H
εκπαίδευση αυτή αφορά ειδικότερα τη σημασία της σήμανσης, κυρίως όταν αυτή
περιλαμβάνει τη χρήση λέξεων, και τις γενικές και ειδικές συμπεριφορές που
υιοθετούνται.

ΑΡΘΡΟ 8: Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων

Στο άρθρο 8 περιγράφεται η υποχρέωση του εργοδότη να ζητά τη γνώμη των
εργαζομένων και των εκπροσώπων τους και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους,
αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του διατάγματος.

ΑΡΘΡΟ 9: Προσάρτηση παραρτημάτων

Το άρθρο 9 περιλαμβάνει τα εξής παραρτήματα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ή/ΚΑl ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο παράρτημα I περιγράφονται γενικοί κανόνες για:

α. Τους τρόπους σήμανσης.

β. Την εναλλαξιμότητα και συμπληρωματικότητα των σημάνσεων.

γ. Τα χρώματα ασφάλειας.

δ. Την αποτελεσματικότητα μιας σήμανσης.

Επίσης το παράρτημα I αναφέρεται:

α. Στον αριθμό, τη θέση, το καθαρισμό, και τη συντήρηση των μέσων και
συστημάτων σήμανσης.

β. Στον έλεγχο καλής λειτουργίας των φωτεινών και ηχητικών σημάτων.

γ. Στη σήμανση των χώρων αποθήκευσης επικινδύνων ουσιών.

δ. Στην επικουρική τροφοδοσία των σημάτων που έχουν ανάγκη πηγής ενέργειας.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Στο παράρτημα II περιγράφονται κατ' αρχήν τα γενικά εγγενή χαρακτηριστικά και οι
συνθήκες χρήσης των πινακίδων σήμανσης.

Στη συνέχεια περιγράφονται τα ειδικά εγγενή χαρακτηριστικά

α. Των Απαγορευτικών πινακίδων.

β. Των Προειδοποιητικών πινακίδων.

γ. Των πινακίδων Υποχρέωσης.

δ. Των πινακίδων Διάσωσης ή βοηθείας.

ε. Των πινακίδων Πυρόσβεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Στο παράρτημα III διευκρινίζεται ότι τα δοχεία που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή
παρασκευάσματα και οι εμφανείς σωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν τέτοιες
επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, επισημαίνονται σύμφωνα με τις KYA 378/94
(705/B) και KYA 1197/89 (567/B).

H ετικέτα που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, σύμφωνα με το παράρτημα III
μπορεί να αντικατασταθεί από τις όμοιες πινακίδες του παρατήματος II ή να
συμπληρωθεί με πρόσθετα στοιχεία.

Ειδικότερη μνεία στο ως άνω παράρτημα γίνεται για την επισήμανση χώρων,
αιθουσών ή περιβόλων που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται επικίνδυνες
ουσίες ή παρασκευάσματα σε ικανές ποσότητες και για την δυνατότητα επισήμανσης
με την προειδοποιητική πινακίδα «Γενικός Κίνδυνος» της αποθήκευσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασμάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Στο παράρτημα ΙV καθορίζεται ότι ο πυροσβεστικός εξοπλισμός και τα υλικά
αναγνωρίζονται από το κόκκινο χρώμα τους και μέσω των πινακίδων πυρόσβεσης
του παραρτήματος II.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στο παράρτημα V καθορίζεται ότι η επισήμανση εμποδίων και επικινδύνων σημείων
στο εσωτερικό των κτιριακών χώρων των επιχειρήσεων γίνεται με κίτρινο χρώμα που
εναλλάσσεται με μαύρο ή με κόκκινο που εναλλάσσεται με άσπρο κια
προδιαγράφεται ο τρόπος αυτός της σήμανσης και οι διαστάσεις της.

Στο ίδιο παράρτημα καθορίζεται ότι οι οδοί κυκλοφορίας των οχημάτων στο
εσωτερικό των επιχειρήσεων πρέπει να επισημαίνονται και στα δύο άκρα τους με
συνεχή λωρίδα ιδιαίτερα ορατού χρώματος, κατά προτίμηση άσπρου ή κίτρινου,
λαμβανόμενου υπόψη του χρώματος του δαπέδου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ

Στο παράρτημα VI περιγράφονται τα εγγενή χαρακτηριστικά και οι ειδικοί κανόνες
χρήσης των φωτεινών σημάτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Στο παράρτημα VII περιγράφονται τα εγγενή χαρακτηριστικά των ηχητικών σημάτων
και οι κώδικες που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο παράρτημα VIII περιγράφονται τα εγγενή χαρακτηριστικά και οι ειδικοί κανόνες
χρήσης της προφορικής ανακοίνωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΗΧΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕ
ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΕΣ

Στο παράρτημα IX περιγράφονται τα εγγενή χαρακτηριστικά των σημάτων με
χειρονομίες, οι ειδικοί κανόνες χρήσης και οι χρησιμοποιητέες κωδικοποιημένες
χειρονομίες.



ΑΡΘΡΟ 10: Έλεγχος εφαρμογής

Στο άρθρο 10 ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της εφαρμογής του
διατάγματος. Αυτές είναι αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας και συγκεκριμένα τα
Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (KE.Π.E.K.) ή οι Διευθύνσεις
Επιθεώρησης Εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής
Επιθεώρησης Εργασίας ή τα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας.

[Με την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες της N.A. ]

ΑΡΘΡΟ 11: Κυρώσεις

Στο άρθρο 11 περιγράφονται οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις που
επιβάλλονται σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή
προμηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του διατάγματος.

Οι κυρώσεις αυτές είναι οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις που περιγράφονται
στα άρθρα 24 και 25 του ν. 2224/1994.

Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6
της KYA 88555/3293/30.9.1988 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/1989.

ΑΡΘΡΟ 11: Καταργούμενες διατάξεις

Το προεδρικό διάταγμα 422/79 καταργείται από την δημοσίευση του παρόντος. Στην
περίπτωση όμως του άρθρου 5 του παρόντος η ισχύς του παρατείνεται μέχρι την
24/12/1995.

Οι αναφορές προγενεστέρων νομοθετημάτων που γίνονται στο καταργούμενο
διάταγμα νοούνται ότι γίνονται στις αντιστοίχου περιεχομένου διατάξεις του
παρόντος.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έλεγχος χώρων εργασίας

Οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους για
τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των χώρων εργασίας, σε κάθε έλεγχο που
διενεργούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν και υποδείξεις για την εφαρμογή των
διατάξεων του διατάγματος.



Ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών

Οι αρμόδιες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων υπηρεσίες της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας (N.E.Y.A.E.) και των ελέγχων στους χώρους εργασίας
καθώς επίσης και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο (τοπικό ραδιόφωνο, τηλεόραση,
εφημερίδες, οργάνωση ημερίδων, κλπ.) θα πρέπει να ενημερώσουν τους εργοδότες
και τους εργαζόμενους για τις νέες ρυθμίσεις που αναφέρονται στο διάταγμα αυτό.

Ενημέρωση Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας

Επίσης οι αρμόδιες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων υπηρεσίες
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του ετήσιου απολογισμού για τις
δραστηριότητες της Τεχνικής και Υγειονομικής επιθεώρησης έχουν υποχρέωση να
υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας έκθεση
στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των περιπτώσεων που έκαναν υποδείξεις για
θέματα που αφορούν τις διατάξεις του διατάγματος, η σχετική συμμόρφωση των
επιχειρήσεων και η τυχόν επιβολή κυρώσεων.

H ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη καθόσον υπάρχει υποχρέωση της χώρας μας
σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 92/58EOK να υποβάλλει έκθεση στην
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του
διατάγματος. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα διάφορα
προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι έχουμε εκτυπώσει αφίσα η οποία περιέχει όλα τα
σήματα που προβλέπονται από το νέο διάταγμα. H αφίσα αυτή αντικαθιστά την
προηγούμενη που έγινε με βάση το Π.Δ. 422/1979.

O ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

E. ΣΤΑΙΚΟΣ Γ. AΔAMOΠOYΛOΣ


