
 Τα προειδοποιητικά σήματα αναρτώνται 

για να υπενθυμίζουν στο προσωπικό 

κινδύνους από εξοπλισμό και διεργασίες 

στην περιοχή εργασίας. 

 Επίσης τα προειδοποιητικά σήματα 

προσδιορίζουν πράγματα που δεν 

μπορούν να γίνουν με ασφάλεια σε μία 

περιοχή ή με ένα τμήμα του εξοπλισμού. 

 Σήματα σε μια περιοχή διεργασιών 

συχνά καταγράφουν απαιτήσεις για 

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

και άλλη πληροφορία ασφαλείας. 

Σήματα και απαιτήσεις για ΜΑΠ

μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν σε 

διαδικασίες λειτουργίας, συντήρησης, ή 

σε έντυπα αδειών εκτέλεσης εργασιών.

 Αν υπάρχουν πάρα πολλά σήματα, ή 

επισημάνσεις σε διαδικασίες, κάποια (-

ες)  μπορεί να παραβλεφτούν και να 

συμβεί περιστατικό.
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Περιβαλλόμαστε από προειδοποιητικά σήματα;

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Οι δύο φωτογραφίες στα δεξιά είναι από ένα 

αεροδρόμιο. Ο μηχανισμός είναι ένα αναβατόριο 

για το προσωπικό για εργασία σε ύψος. Υπάρχουν 

24 προειδοποιητικά σήματα σε αυτή την 

πλατφόρμα. Πόσα από αυτά νομίζετε ότι ο 

χειριστής διαβάζει; Χωρίς αμφιβολία όλα αυτά τα 

προειδοποιητικά σήματα εξυπηρετούν κάποιο 

σκοπό. Όμως, κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί αν 

όλα αυτά τα σήματα στην πραγματικότητα 

αποσπούν την προσοχή, ή είναι τόσα πολλά που 

κανείς δεν δίνει σημασία. Μήπως 

«βομβαρδιζόμαστε» με πληροφορία; Ναι! Στη 

βιομηχανία, αυτό μπορεί να είναι ένα 

προειδοποιητικό σήμα που δεν δίνουμε προσοχή, ή 

η επισήμανση σε μία διαδικασία που δεν 

παρατηρούμε.

Το γνωρίζατε;
 Πάντα να διαβάζουμε τα σήματα πριν εισέρθουμε σε μια περιοχή ή 

χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος εξοπλισμού, ώστε να θυμηθούμε τι 

πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε.

 Να διαβάζουμε και να κατανοούμε τις απαιτήσεις σχετικά με την 

ασφάλεια και τα ΜΑΠ, στις διαδικασίες λειτουργίας και 

συντήρησης, ή στα έντυπα αδειών εκτέλεσης εργασιών. Να 

ακολουθούμε αυτές τις απαιτήσεις και να ζητάμε βοήθεια από τον 

επιβλέποντά μας αν δεν τις καταλαβαίνουμε.

 Αν πιστεύουμε ότι μια διαδικασία ή ένας πίνακας με σήματα 

περιέχει πολλές προειδοποιήσεις που μπορεί να αποσπάσουν την 

προσοχή από το σημαντικό από τον αναγνώστη, να το αναφέρουμε 

στον επιβλέποντά μας.

 Είναι τα σήματα στις σωστές θέσεις και στο σωστό αριθμό; Μας 

υπενθυμίζουν αυτά που πρέπει; Είναι ακριβή;

 Να προτείνουμε βελτιώσεις των σημάτων ή των επισημάνσεων στις 

διαδικασίες. Για παράδειγμα, υπάρχουν 24 σήματα για την 

πλατφόρμα στην πιο πάνω εικόνα. Μπορούν κάποια από τα 24 να 

ενσωματωθούν σε ένα; να ομαδοποιηθούν; Να μπουν ανά

προτεραιότητες; Χρειάζονται όλα;

 Διαβάστε το Beacon του 2013 για περισσότερα παραδείγματα 

ανεπαρκούς σήμανσης.
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