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��������
Κατά τη µ������� ����������� �������, δηµιουργούνται συνθήκες αυξηµένου κινδύνου,

για το προσωπικό που εργάζεται στη µεταφορά, για το περιβάλλον, για τη κοινωνική ζωή, για 
τις αρµόδιες οµάδες επέµβασης κ.λ.π.
Με στόχο την πρόληψη και αντιµετώπιση των ατυχηµάτων και των επιπτώσεών τους, έχουν 

θεσµοθετηθεί αυστηροί κανόνες και προδιαγραφές για τις µεταφορές επικίνδυνων φορτίων,
που περιλαµβάνονται σε διεθνείς κανονισµούς και συµβάσεις.
Ειδικά για τις διεθνείς ������ ��������� επικίνδυνων ειδών και υλών, ισχύει η
��µ����� ADR, η οποία έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα µε το νόµο 1741/1987. 
 ∆ιεθνείς συµφωνίες, επίσης, διέπουν τις σιδηροδροµικές (RID), τις θαλάσσιες 
(IMO&IMOG) και τις αεροπορικές (IATA&ICAO) µεταφορές επικίνδυνων φορτίων.
Ιδιαίτερα για το προσωπικό του ������������� ������� που καλείται να 

επέµβει σε περίπτωση ατυχήµατος, αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια, η αναγνώριση, των 
στοιχείων εκείνων που προσδιορίζουν τη φύση του κινδύνου, είναι απαραίτητη, για την 
εκπλήρωση της αποστολής του.
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια, βασίζονται κυρίως στην ΚΥΑ 

Φ2/21099/1700, που αποσκοπεί στην εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της σχετικής Οδηγίας της Ε.Ε. και στην τρίτοµη έκδοση του Υπ. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών για την οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.

��������
Για την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, ορίζονται:

• ��������: η διαδικασία προετοιµασίας, µετακίνησης, προσωρινής παραµονής και 
περάτωσης της διακίνησης των επικίνδυνων φορτίων.

• ����������� ����: τα είδη και οι ύλες που περιλαµβάνονται στον ισχύοντα Νόµο.
• �������� ��µ�: µεταφορά στερεών υλικών χωρίς συσκευασία.
• ����� � ����µ���:θεωρείται δοχείο µε χωρητικότητα µεγαλύτερη του1κυβικού 

µέτρου (m3) και µπορεί να είναι ������� ή ��������µ������µ���.
• �µ�����µ����������:ειδικά σχεδιασµένος εξοπλισµός µεταφορών, αρκετά στερεός,

µε συσκευές που επιτρέπουν τον έγκαιρο χειρισµό του και εσωτερικό όγκο όχι 
λιγότερο από 1 κυβικό µέτρο (m3).∆ιακρίνονται σε µ���� µε χωρητικότητα από 1 
έως 3 m3 και µ����� µε χωρητικότητα µεγαλύτερη των 3 m3.

• ����: συσκευασίες µε το περιεχόµενό τους, όπως παρουσιάζονται για µεταφορά.
• ������ µ��������: αυτοκίνητο όχηµα, χωρίς προσαρτηµένο συρόµενο όχηµα

συρµό.
• ��ηµ� ����������:όχηµα µε συνδεσµολογία πολλαπλών κυλίνδρων, σωλήνων,

βαρελιών πιέσεως, δεσµών κυλίνδρων και δεξαµενών διασυνδεδεµένων µε
σωλήνωση, µόνιµα συναρµολογηµένων σε πλαίσιο και µόνιµα προσδεδεµένων στη 
µεταφορική µονάδα.

• �����η��:ύλες διαλύµατα, µείγµατα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπεται απ’ ευθείας 
χρήση, αλλά µεταφέρονται για επεξεργασία, απόθεση, καταστροφή κ.λ.π.

• �����:ύλη σε µορφή αερίου ή ατµού.
���������� ��� ��������

Η αναγνώριση και ο προσδιορισµός του κινδύνου γίνεται:
1)Από τα ����������� ������� µ��������,που περιέχουν την περιγραφή και την 

ποσότητα του επικίνδυνου φορτίου, το είδος της συσκευασίας, την κλάση, τον αριθµό
αναγνώρισης και είδους, τα αρχικά ADR (ή RID),τα ονόµατα και τις διευθύνσεις των 
αποστολέων και των παραληπτών, καθώς και οδηγίες που θα εφαρµοστούν για την 
αντιµετώπιση ατυχήµατος.

2)Από την �������η ��� �ηµ������, δηλαδή:
�) των �������� ��������: Οι κίνδυνοι, που ενέχουν οι µεταφερόµενες ύλες, επισηµαίνονται 

µε τις ετικέτες κίνδυνου, σε ροµβοειδές σχήµα, µε διάφορα χρώµατα, απευθύνονται σε όλα τα 
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σχετιζόµενα µε τη µεταφορά άτοµα και τοποθετούνται στις συσκευασίες των επικίνδυνων υλών 
και στα οχήµατα.
�) των ����������η����� ��������� ���������η� µ�������µ��η� ��η�:Όλα τα οχήµατα 

που µεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, πρέπει να φέρουν δύο ορθογώνιες αντανακλαστικές πινα-
κίδες, σε πορτοκαλί χρώµα, απευθύνονται σε όλα τα σχετιζόµενα µε τη µεταφορά άτοµα, τοπο-
θετούνται στο εµπρόσθιο και στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος και είναι ορατές από µακριά.

3)Από ��������� �������η�η, (χαρακτηριστικά καπνού, φλόγας, διαρροή αερίου 
κ.λ.π.). 
 �������: ���� ��� �������� ��η��������, �� ��µ��� ����µ���������� ��� �� 

����µ���� ��� µ��������� �������.

����������� ��� �������� ��� ���������� 
• Τουλάχιστο 30 έως και 60 µέτρα από το σηµείο του ατυχήµατος.
• Περισσότερο από 100 έως 1000 µέτρα από φλεγόµενη δεξαµενή υγρών καυσίµων.
• Σε περίπτωση εκρηκτικών υλών και υγρών σε µεγάλες δεξαµενές, να δίνεται 

ιδιαίτερη ������� ��η� ���������η ��� ���µ��.

��������� ���� 
����������� 

������ 
������������ 
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������ 

���� ������ ���������

Οι αποστάσεις 
είναι ενδεικτικές 
για συγκεκριµένη 
ποσότητα και 
είδος επικίνδυνου 
υλικού και δεν 
βρίσκει γενική 
εφαρµογή.
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������ ����������� ����
�������

Οι επικίνδυνες ύλες κατατάσσονται σε οµάδες, οι οποίες προκαλούν τον ίδιο κίνδυνο και 
ονοµάζονται �������. Οι κλάσεις είναι εννέα (9), και κριτήριο για την υπαγωγή των υλών 
σε κάποια κλάση είναι το είδος του πρωτεύοντος κινδύνου που εµπεριέχουν.

Οι επικίνδυνες ύλες που υπάγονται σε µία κλάση, κατατάσσονται σε είδη, υποδιαιρέσεις και 
οµάδες, όπως 1°, 2°, 3° ή A,B,C κ.λ.π.

Επίσης, οι ύλες κάθε είδους, ανάλογα µε το βαθµό της επικινδυνότητάς τους, διακρίνονται σε 
τρεις ���η������, εκτός από αυτές των κλάσεων 1, 2, 5.2 και 7. 

- Την κατηγορία (a) που περιλαµβάνει τις πολύ επικίνδυνες ύλες.
- Την κατηγορία (b) που περιλαµβάνει τις επικίνδυνες ύλες.
- Την κατηγορία (c) που περιλαµβάνει τις λιγότερο επικίνδυνες ύλες.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι κλάσεις κατάταξης επικίνδυνων υλών.
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������� ��� ��������������� �������� ���
�����

����� 1

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

1 µαύρη σε πορτοκαλί φόντο: έκρηξη 
βόµβας στο επάνω µισό,
κατάλληλος αριθµός υποδιαίρεσης 
και γράµµα οµάδας συµβατότητας 
στο κάτω µισό, µικρός αριθµός '1' 
στην κάτω γωνία 

υπόκειται σε έκρηξη,
υποδιαιρέσεις1.1, 1.2 
και 1.3

1.4  

 

µαύρο σε πορτοκαλί φόντο: αριθµός
υποδιαίρεσης '1.4' που γεµίζει το 

µεγαλύτερο µέρος του επάνω µισού,
κατάλληλο γράµµα οµάδας 

συµβατότητας στο κάτω µισό,
µικρός αριθµός '1' στην κάτω γωνία

υπόκειται σε έκρηξη,
υποδιαίρεση 1.4

1.5  µαύρο σε πορτοκαλί φόντο: αριθµός
υποδιαίρεσης '1.5' που γεµίζει το 

µεγαλύτερο µέρος του επάνω µισού,
γράµµα οµάδας συµβατότητας 'D' 
στο κάτω µισό, µικρός αριθµός '1' 

στην κάτω γωνία 

υπόκειται σε έκρηξη,
υποδιαίρεση 1.5

1.6 

 

µαύρο σε πορτοκαλί φόντο:αριθµός
υποδιαίρεσης '1.6' που γεµίζει το 

µεγαλύτερο τµήµα του επάνω 
µισού, γράµµα οµάδας 

συµβατότητας 'Ν' στο κάτω µισό,
µικρός αριθµός '1' στην κάτω γωνία

υπόκειται σε έκρηξη,
υποδιαίρεση 1.6

Ο1 µαύρο σε πορτοκαλί φόντο, έκρηξη 
βόµβας στο επάνω µισό 

υπόκειται σε έκρηξη 
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������� ��� �������������

1.1 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο έκρηξης µάζας.(Έκρηξη µάζας είναι µία έκρηξη που προσ-
βάλλει σχεδόν όλο το φορτίο, ουσιαστικά ακαριαία). 

1.2 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο εκτίναξης, αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης µάζας.

1.3 Ύλες και είδη που έχουν κίνδυνο φωτιάς και είτε µικρότερο κίνδυνο έκρηξης, είτε µικρότερο 
κίνδυνο εκτίναξης, είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο έκρηξης µάζας,

(a)     η ανάφλεξη των οποίων δηµιουργεί σηµαντική εκπέµπουσα θερµότητα, ή

(b)    που καίγονται διαδοχικά, παράγοντας µικρότερες εκρήξεις ή εκτινάξεις ή και τα δύο.

1.4 Ύλες και είδη που παρουσιάζουν µόνον έναν µικρό κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση 
ανάφλεξης ή πυροδότησης κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Τα αποτελέσµατα 
περιορίζονται κατά πολύ στα κόλα και δεν αναµένεται εκτίναξη θραυσµάτων σηµαντικού 
µεγέθους ή εύρους. Mία εξωτερική φωτιά δεν θα πρέπει να προκαλεί ουσιαστικά ακαριαία 
έκρηξη σχεδόν όλου του περιεχοµένου τους.

1.5 Πολύ λίγο ευαίσθητες ύλες ,µε κίνδυνο έκρηξης µάζας που είναι τόσο λίγο ευαίσθητες ώστε 
υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα πυροδότησης ή µετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό 
κανονικές συνθήκες µεταφοράς. Σαν ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυνται στον 
έλεγχο εξωτερικής φωτιάς.

1.6 Εξαιρετικά µη-ευαίσθητα είδη που δεν έχουν κίνδυνο έκρηξης µάζας. Τα είδη περιέχουν 
µόνον εξαιρετικά µη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες και εµφανίζουν αµελητέα πιθανότητα τυχαίας 
πυροδότησης ή εξάπλωσης.

������� ������ ������������ ���� & �����

� Κύρια εκρηκτική ύλη.

� Είδος που περιέχει µία κύρια εκρηκτική ύλη και που δεν έχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσµατικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, τέτοια όπως πυροκροτητές για 
ανατινάξεις, συνδεσµολογίες πυροκροτητών για ανατινάξεις και εγχυτές, τύπου φυσιγγίου,
περιλαµβάνονται, παρ’ όλο που δεν περιέχουν κύρια εκρηκτικά.

C Προωθητική εκρηκτική ύλη ή άλλη αναφλεγόµενη εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει τέτοια 
εκρηκτική ύλη.

D ∆ευτερεύουσα εκρηκτική ύλη ή µαύρη πυρίτιδα ή είδος που περιέχει µία δευτερεύουσα 
εκρηκτική ύλη, σε κάθε περίπτωση χωρίς µέσον πυροδότησης και χωρίς προωθητική γόµωση, ή
είδος που περιέχει µία κύρια εκρηκτική ύλη και που έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσµατικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά.

� Είδος που περιέχει µία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη, χωρίς µέσον πυροδότησης, µε
προωθητική γόµωση (πλην είδους που περιέχει ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά). 

F Είδος που περιέχει µία δευτερεύουσα εκρηκτική ύλη µε δικό του µέσον πυροδότησης, µε
προωθητική γόµωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά 
υγρά) ή χωρίς προωθητική γόµωση.

G Πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει µία πυροτεχνική ύλη, ή είδος που περιέχει και 
εκρηκτική και φωτιστική, εµπρηστική, δακρυγόνα ή καπνογόνα ύλη (εκτός από 
ενεργοποιηµένο µε νερό είδος ή είδος που περιέχει λευκό φωσφόρο, φωσφίδια, µία 
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πυροφορική ύλη, ένα εύφλεκτο υγρό ή τζέλ ή υπεργολικά υγρά). 

� Είδος που περιέχει και εκρηκτική ύλη και. λευκό φωσφόρο.

J Είδος που περιέχει και εκρηκτική ύλη και εύφλεκτο υγρό ή τζέλ.

� Είδος που περιέχει και εκρηκτική ύλη και τοξικό χηµικό παράγοντα.

L Εκρηκτική ύλη ή είδος που περιέχει µία εκρηκτική ύλη και παρουσιάζει έναν ειδικό κίνδυνο 
(π.χ. λόγω ενεργοποίησης µε νερό ή της παρουσίας υπεργολικών υγρών, φωσφιδίων ή µίας 
πυροφορικής ύλης) που καθιστά αναγκαία την αποµόνωση κάθε τύπου.

� Είδη που περιέχουν µόνον εξαιρετικά µη-ευαίσθητες εκρηκτικές ύλες.

S Ύλη ή είδος έτσι συσκευασµένο ή σχεδιασµένο ώστε οποιαδήποτε επικίνδυνα αποτελέσµατα 
που εµφανίζονται από τυχαία λειτουργία, να περιορίζονται µέσα στο κόλο, εκτός εάν το κόλο 
έχει αλλοιωθεί από φωτιά, στην οποία περίπτωση όλα τα αποτελέσµατα έκρηξης ή εκτίναξης 
περιορίζονται στο βαθµό που δεν δυσχεραίνουν σηµαντικά ή παρεµποδίζουν τις προσπάθειες για 
ενέργειες πυρόσβεσης ή άλλες ενέργειες έκτακτης ανάγκης στην άµεσα γειτονική περιοχή του . 
 

��������
• Θραύσµατα και εκτινασσόµενα αντικείµενα.
• Ωστικό κύµα.
• Πυρκαγιά.
• Λάµψη.
• Κρότος.
• Καπνός.
• Ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών.

������� ������� ��� ��� ������������ ����������
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλείας.
• Καλυφθείτε σε ασφαλές σηµείο (ανάχωµα, εµπόδιο κ.λ.π.). 
• Αποµονώστε την επικίνδυνη ζώνη σε µεγάλο βαθµό.
• Καταπολεµήστε κάθε εστία ανάφλεξης.
• Σταµατήστε να περιορίζετε τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη, αν προηγου-

µένως δεν έχετε εξασφαλίσει πλήρη κάλυψη.
Κατά τη διάρκεια πιθανού χειρισµού εκρηκτικών υλών, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή,

διότι ������������ ������η��� σε τριβή,κρούση, απότοµες κινήσεις, τράνταγµα, άνοδο 
θερµοκρασίας, σπινθήρες, φωτιά, στατικό ηλεκτρισµό.

����������� ��������� ����� ��� ����

���������� ���� ��� ����
Όπως τετραζένιο, µελανή πυρίτιδα, στυφνικός µόλυβδος, βροντώδη άλατα του υδραργύρου,

άκαπνη πυρίτιδα, κυκλωνίτης, πεντρίτης, ΤΝΤ, οκτανόλη, νιτροκυτταρίνη, νιτρογλυκερίνη,
κλπ.

�������, �����, ���������, �.�.
Όπως τορπίλες, βόµβες, φυσίγγια κυνηγίου, πύραυλοι, πυροσωλήνες, ακαριαία θρυαλίδα,

βοµβίδια, προωθητικά γεµίσµατα, νάρκες, εµπυρεύµατα, κινητήρες πυραύλων, ενισχυτές,
δακρυγόνα, πυροκροτητές, κλπ.

�������������, ������������, ���������, �.�.
Όπως εµπρηστικά, σπίρτα, καπνογόνα, φωτιστικά, σηµατοδότες κινδύνου πλοίων, φωτοβο-

λίδες, κλπ.
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����� 2

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

2 κύλινδρος αερίου, µαύρος ή λευκός 
σε πράσινο φόντο, µικρός αριθµός

‘2’ στην κάτω γωνία 

µη-εύφλεκτο µη-τοξικό 
αέριο 

���������� ����� ��� ����

1° Πεπιεσµένα αέρια: αέρια που έχουν κρίσιµη θερµοκρασία κάτω των 20°C. 
2° Υγροποιηµένα αέρια: αέρια που έχουν κρίσιµη θερµοκρασία 20°C ή άνω.
3° Κατεψυγµένα υγροποιηµένα αέρια, αέρια τα οποία όταν µεταφέρονται είναι µερικώς 

υγρά λόγω της χαµηλής τους θερµοκρασίας.
4° Αέρια διαλυµένα υπό πίεση, αέρια τα οποία όταν µεταφέρονται διαλύονται σε διαλύτη.
5° ∆ιανεµητές αεροζόλ και δοχεία, µικρά, που περιέχουν αέριο (φυσίγγια αερίου). 
6° Άλλα είδη που περιέχουν αέριο υπό πίεση.
7° Μη πεπιεσµένα αέρια που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις (δείγµατα αερίου). 
8° Κενά δοχεία και κενές δεξαµενές.

���������� �� ������ ������� �� ��� ����������� ���������
� ασφυξιογόνα 
� οξειδωτικά 
F εύφλεκτα 
� τοξικά 
TF τοξικά, εύφλεκτα 
TC τοξικά, διαβρωτικά 
�� τοξικά, οξειδωτικά 
TFC τοξικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά 
TOC τοξικά, οξειδωτικά, διαβρωτικά 

��������
• Κρουστικό κύµα (κίνδυνος έκρηξης). Έκθεση σε οξυγόνο ή ατµοσφαιρικό αέρα 

µπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
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• Εύφλεκτα.
• Οξειδωτική δράση (ενισχύουν τη φωτιά). 
• ∆ηλητηριώδη.
• ∆ιαβρωτικά.
• Βλαβερά για την υγεία.
• ∆ηµιουργούν ερεθισµούς.
• ∆ηµιουργία βαθιάς κατάψυξης (ακραίας ψύξης). Κρυοπαγήµατα κατά την επαφή µε

υγροποιηµένα αέρια, που βρίσκονται σε βαθιά κατάψυξη.
• Κίνδυνος ασφυξίας σε κλειστούς χώρους.
• Τοξικότητα.
• Καυστική δράση.
• Αυξηµένη πίεση στα δοχεία και στον εξοπλισµό πλήρωσης και εκκένωσης.

������� ������� ��� ��� ������������ ����������
• Αποκλείστε το χώρο του ατυχήµατος.
• Μην ξεχνάτε την προσωπική σας ασφάλεια.
• Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης.
• Προειδοποιήστε τον πληθυσµό (ενηµέρωση του κοινού). 
• Εάν καίγεται το φορτίο, αναζητήστε ασφαλές σηµείο.

����������� ��������� ����� ��� ����
Όπως άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο, χλώριο, φθόριο, αµµωνία, φυσικό αέριο, αέριο πόλης,

µεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, αιθάνιο, υδροχλώριο, υδρόθειο, µονοξείδιο του άνθρακα,
διοξείδιο του άνθρακα, διανεµητές αεροζόλ, αργό, κρυπτό, ήλιο, νέο, ψυκτικό αέριο, αρσίνη,
φωσφίνη, πυροσβεστήρες, κ.λ.π.
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����� 3

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

3 µαύρη ή λευκή φλόγα σε κόκκινο 
φόντο 

κίνδυνος φωτιάς 
(εύφλεκτο υγρό)

������������� ����� ��� ����

�. Ύλες µε σηµείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C, µη τοξικές, µη διαβρωτικές.

�. Ύλες µε σηµείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και τοξικές.

C. Ύλες µε σηµείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C και διαβρωτικές.

D. Ύλες µε σηµείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C, τοξικές και διαβρωτικές και 

είδη περιέχοντα εκείνες τις ύλες.
�. Ύλες µε σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23 °C και 61 °C συµπεριλαµβανοµένων, οι 

οποίες θα µπορούσαν να είναι ελαφρά τοξικές και/ή ελαφρά διαβρωτικές.

F. Ύλες και παρασκευάσµατα χρησιµοποιούµενα σαν παρασιτοκτόνα, µε σηµείο 
ανάφλεξης κάτω από 23 °C. 

G.          Ύλες µε σηµείο ανάφλεξης πάνω από 61  °C, οι οποίες µεταφέρονται ή
παραδίνονται για µεταφορά στο ή πάνω από το σηµείο ανάφλεξης τους.

H. Κενές συσκευασίες.
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��������
• Ανάφλεξη και από σπινθήρα, τσιγάρο.
• Έκρηξη.
• Εύφλεκτος ατµός.
• Ασφυξία σε κλειστούς χώρους.
• ∆ιάβρωση.
• ∆ηλητηριώδη (τοξικά). 
• Προκαλούν µόλυνση υδάτων.
• Ασφυξία σε κλειστούς ή περιορισµένους χώρους.
• Και τα άδεια δοχεία είναι επικίνδυνα.

������� ������� ��� ��� ������������ ����������
• Αποκλείστε το χώρο του ατυχήµατος.
• Μην ξεχνάτε την προσωπική σας ασφάλεια.
• Προειδοποιήστε τον πληθυσµό (ενηµέρωση του κοινού). 
• Μην επιτρέψετε να χυθούν τα υγρά µέσα σε νερά η δίκτυα 

αποχέτευσης.
• Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης και έναυσης.
• Χρησιµοποιήστε εργαλεία που δεν δηµιουργούν σπινθήρα.

����������� ��������� ����� ��� ����
Όπως παρασιτοκτόνα, οινόπνευµα κινητήρων, αργό πετρέλαιο, βενζόλιο, βενζίνη,

πετρέλαιο, κηροζίνη, αλκοόλες, αιθέρες, αλδεϋδες, κετόνες, κόλλες, εστέρες, χρώµατα,
καµφορέλαιο, παρασιτοκτόνα κ.λ.π.
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� �� �� 4

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

4. 1 

 

µαύρη φλόγα σε φόντο από 
ισαπέχουσες εναλλασόµενες 
κόκκινες και λευκές κάθετες 

ραβδώσεις 

κίνδυνος φωτιάς 
(εύφλεκτο στερεό)

4.2  

 

µαύρη φλόγα σε λευκό φόντο, το 
κάτω τρίγωνο της ετικέτας κόκκινο 

ύλη που υπόκειται σε 
αυτόµατη ανάφλεξη 

4.3 

 

µαύρη ή λευκή φλόγα σε µπλε 
φόντο 

κίνδυνος έκλυσης 
εύφλεκτων αερίων, σε 
περίπτωση επαφής µε το 

νερό 

�� ����������� ���� ��� ����� ��� ������ 4.1

�. Στερεές οργανικές εύφλεκτες ύλες και είδη.

�. Στερεές ανόργανες εύφλεκτες ύλες και είδη.

C. Εκρηκτικές ύλες σε µη-εκρηκτική κατάσταση.

D. Ύλες της οικογένειας των αυτενεργών υλών.

�. Αυτενεργές ύλες που δεν απαιτούν έλεγχο της θερµοκρασίας.

F. Αυτενεργές ύλες που απαιτούν έλεγχο της θερµοκρασίας.
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G. Κενές συσκευασίες 

H. �� ����������� ���� ��� ����� ��� ������ 4.2

�. Οργανικές ύλες υποκείµενες σε αυτόµατη ανάφλεξη.

�. Ανόργανες ύλες υποκείµενες σε αυτόµατη ανάφλεξη.

C.  Οργανοµεταλλικές ενώσεις υποκείµενες σε αυτόµατη ανάφλεξη.

D. Κενές συσκευασίες.

������������� ���� ��� ����� ��� ������ 4.3
�. Οργανικές ύλες, οργανοµεταλλικές ενώσεις και ύλες σε οργανικούς διαλύτες, που σε 

επαφή µε το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια.

�. Ανόργανες ύλες που, σε επαφή µε το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια.

C. Είδη που περιέχουν ύλες, που σε επαφή µε το νερό, αναδίδουν εύφλεκτα αέρια.

D. Κενές συσκευασίες.

��������

�� ���� �η� ����η� 4.1
• Εξαιρετικά εύφλεκτα στερεά.
• Σε ξηρή µορφή ή σε σκόνη είναι εκρηκτικά .  
• Μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, µέσω της τριβής, εάν 

έρθουν σε επαφή µε σπινθήρες, καυτά αντικείµενα, πηγές 
θερµότητας, όταν είναι εκτεθειµένες σε άµεσο ηλιακό φως.

�� ���� �η� ����η� 4.2
• Αναφλέγονται αυτόµατα κατά την επαφή τους µε τον 

αέρα (οξυγόνο)και χωρίς αιτία (φλόγες ή σπινθήρες). 
• Όταν έρχονται σε επαφή µε νερό υφίστανται αυτα-

νάφλεξη . 
• Μερικά αντιδρούν έντονα µε το νερό.

�� ���� �η� ����η� 4.3 
• Αν έρθουν σε επαφή µε νερό, µπορούν να 

απελευθερώνουν εύφλεκτα αέρια.
• Παρουσιάζουν έντονη αντίδραση µε το νερό.
• Μπορεί ακόµη να υποστούν αυτανάφλεξη.
• Κατά την επαφή τους µε τον αέρα είναι δυνατόν να 

σχηµατίσουν εκρηκτικά µείγµατα.
• Οι εστίες ανάφλεξης προκαλούν πυρκαγιά.

������� ������� ��� ��� ������������ ����������
• Αποκλείστε το χώρο του ατυχήµατος.
• Φροντίστε για την προσωπική σας ασφάλεια.
• Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης.
• Προειδοποιήστε τον πληθυσµό (ενηµέρωση κοινού). 
• Αποµακρύνετε τα γερά δοχεία από τον επικίνδυνο χώρο.
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����������� ��������� ����� ��� ����

�������� ������ ���� ��� ����:
Όπως ψήγµατα καουτσούκ, σπίρτα που ανάβουν παντού, ναφθαλίνιο, φελλός σε σκόνη,

κωκ, λιγνίτης, γαιάνθρακας, ξυλάνθρακας, πριονίδι, ροκανίδια, άχυρο, σανό, κ.λ.π.

�������� ���� ��� ���� ����������� �� �������� ����� 
Όπως άνθρακας, αιθάλη, ιχθυάλευρο, κοπριά, φώσφορος, αυτοθερµαινόµενα στερεά, υγρά,

κ.λ.π.

���� ��� ���� ��� �� ����� �� �� ���� ������� �������� ����� 
Όπως χλωροσιλάνια, οργανοµεταλλικές ενώσεις, τριφθοριούχο βόριο, µαγνήσιο, κάλιο,

νάτριο, αλουµίνιο σε σκόνη, ψευδάργυρος, καρβίδια και νιτρίδια µετάλλων, κ.λ.π.

����� 5

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

5.1 

 

φλόγα πάνω από έναν κύκλο, µαύρη 
σε κίτρινο φόντο, µικρός αριθµός

"5.1" στην κάτω γωνία 

οξειδωτική ύλη 

5.2  

 

φλόγα πάνω από έναν κύκλο, µαύρη 
σε κίτρινο φόντο, µικρός αριθµός

"5.2" στην κάτω γωνία 

οργανικό υπεροξείδιο,
κίνδυνος φωτιάς 

Ο5 φλόγα πάνω από έναν κύκλο, µαύρη 
σε 

κίτρινο φόντο 

κίνδυνος ενίσχυσης της 
φωτιάς 
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������������� ���� ��� ����� ��� ������ 5.1

A. Υγρές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύµατα τους.

B. Στερεές οξειδωτικές ύλες και υδατικά διαλύµατά τους.

C. Κενές συσκευασίες.

������������� ���� ��� ����� ��� ������ 5.2
• Οργανικά υπεροξείδια τύπου A
• Οργανικά υπεροξείδια τύπου B
• Οργανικά υπεροξείδια τύπου C
• Οργανικά υπεροξείδια τύπου D
• Οργανικά υπεροξείδια τύπου E
• Οργανικά υπεροξείδια τύπου F
• Οργανικά υπεροξείδια τύπου G

��������

�� ���� �η� ����η� 5.1 
• Η ανάµειξη µε άλλες ουσίες προκαλεί ανάφλεξη.
• Μέσω τριβής µπορεί να προκληθεί η ανάφλεξη τους.
• Τραντάγµατα µπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη τους.
• Είδη εκρηκτικά - καυστικά - βλαβερά για την υγεία.
• Περιέχουν οξυγόνο, που το παράγουν πολύ γρήγορα και ενισχύουν τη φωτιά 

ακόµα και όταν δεν υπάρχει αέρας.
• Συχνά προκαλούν την καύση των εύφλεκτων υλικών.
• Κατά την επαφή τους µε εύφλεκτα υλικά όπως το ξύλο, το πριονίδι, τα ρούχα 

κ.λ.π µπορούν να ενισχύσουν τη φωτιά, παρ’ όλο που οι ίδιες µπορεί να µην 
καίγονται.

�� ���� �η� ����η� 5.2 
• Όταν διαλύονται, δηµιουργούνται εύφλεκτα και δηλητηριώδη αέρια.
• ∆εν πρέπει να έρθουν σε επαφή µε τα µάτια.
• Όταν διαλύονται, εκλύεται θερµότητα.
• Είναι εύφλεκτες (προσοχή µε τη φωτιά). 
• Είναι θερµικά ασταθείς και µπορεί να αποσυντεθούν, εκπέµποντας εύφλεκτα ή

και τοξικά αέρια.
• Είναι δυνατόν επίσης να αποσυντεθούν εκπέµποντας θερµότητα. Στη συνέχεια 

καίγονται γρήγορα ή και εκρήγνυνται.
• Η αποσύνθεση των οργανικών υπεροξειδίων µπορεί να προκληθεί από αύξηση 

της θερµοκρασίας, από επαφή µε ακαθαρσίες (οξέα, µέταλλα, αµίνες κ.λ.π.) ή
από τριβή και χτυπήµατα.

������� ������� ��� ��� ������������ ����������
• Αποκλείστε το χώρο του ατυχήµατος.
• Φροντίστε για την προσωπική σας ασφάλεια.
• Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης.
• Προειδοποιήστε τον πληθυσµό (ενηµέρωση κοινού). 
• Αποµακρύνετε τα γερά δοχεία από τον επικίνδυνο χώρο.
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• Μακριά από εύφλεκτες ουσίες, ακόµη και αν δεν υπάρχει 
πραγµατική απαγόρευση σε σχέση µε το θέµα αυτό 

• Ορισµένα οργανικά υπεροξείδια πρέπει να ψύχονται πριν τη 
µεταφορά.

����������� ��������� ����� ��� ����

����������� ����:
Όπως υδατικά διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου, υπερχλωρικού οξέος, νιτρικό 

αµµώνιο, βρωµικά και νιτρικά άλατα, λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου, κ.λ.π.

�������� ����������� 
Όπως του διβενζοϋλίου, του διηλεκτρικού οξέος, της µεθυλοαιθυλοκετόνης, 1.1- ∆ι-

κυκλο-εξάνιο, διτριτοταγούς βουτυλίου, κ.λ.π.

����� 6

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

6. 1 

 

νεκροκεφαλή σε διασταυρούµενα 
οστά, µαύρη σε λευκό φόντο 

τοξική ύλη:να 
διατηρείται ξεχωριστά 
από τρόφιµα και άλλα 
είδη για κατανάλωση σε 
οχήµατα και σηµεία 

φόρτωσης, εκφόρτωσης 
ή µεταφόρτωσης 

6.2  

 

σύµβολο µε τρεις ηµισελήνους 
τοποθετηµένες σ’ ένα κύκλο 

µολυσµατικό:να 
διατηρείται ξεχωριστά 
σε οχήµατα και σε 
σηµεία φόρτωσης,
εκφόρτωσης ή

µεταφόρτωσης, από 
τρόφιµα, άλλα είδη 
κατανάλωσης και 

ζωοτροφές 

������������� ���� ��� ����� ��� ������ 6 .1
�. Ύλες που είναι εξαιρετικά τοξικές σε περίπτωση εισπνοής µε σηµείο ανάφλεξης 

κάτω από 23 °C. 

�. Οργανικές ύλες που έχουν σηµείο ανάφλεξης όχι µικρότερο από 23 °C ή µη-εύφλεκτες 
οργανικές ύλες.

C. Οργανοµεταλλικές ενώσεις ή καρβονύλια.

D. Ανόργανες ύλες που µπορούν να απελευθερώσουν τοξικά αέρια σε περίπτωση επαφής µε
το νερό(ή την ατµοσφαιρική υγρασία), υδατικά διαλύµατα ή οξέα και άλλες τοξικές 
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ενεργές µε το νερό ύλες.

�. Άλλες ανόργανες ύλες και µεταλλικά άλατα οργανικών υλών.

F. Ύλες και παρασκευάσµατα που χρησιµοποιούνται ως παρασιτοκτόνα.

G. Ύλες που προορίζονται για εργαστήρια και πειράµατα και για την παραγωγή 
φαρµακευτικών προϊόντων, εάν δεν αναφέρονται σε άλλα είδη αυτής της κλάσης.

�. Κενές συσκευασίες.

������������� ���� ��� ����� ��� ������ 6 .2

�. Μολυσµατικές ύλες µε υψηλή δυνατότητα κινδύνου.

�. Άλλες µολυσµατικές ύλες.

C. Κενές συσκευασίες.

��������
�� ���� �η� ����η� 6.1 

• Είναι δηλητηριώδεις (τοξικές). 
• Είναι βλαβερές για την υγεία, ανθρώπων και ζώων.
• Ακόµα και σε µικρές ποσότητες, µπορούν γρήγορα να δηλητηριάσουν ανθρώ-

πους και ζώα.
• Μολύνουν το περιβάλλον.
• Εµφανίζουν κίνδυνο πυρκαγιάς.
• Παράγουν τοξικά αέρια κατά την επαφή τους µε το νερό.
• Μπορεί επίσης να προκαλέσουν θάνατο µε εισπνοή, διαδοχική απορρόφηση ή

πέψη.
�� ���� �η� ����η� 6.2 

• Απεχθείς.
• Προκαλούν µόλυνση.
• Περιέχουν µικροοργανισµούς, που µπορεί να προκαλέσουν µολύνσεις και 

ασθένειες σε ανθρώπους και ζώα.
• Μπορεί επίσης να περιέχουν βακτηρίδια, παρασιτικούς οργανισµούς ή ιούς,

χωρίς αντίδοτο σε περίπτωση µόλυνσης.

������� ������� ��� ��� ������������ ����������
• Αποκλείστε το χώρο του ατυχήµατος.
• Φροντίστε για την προσωπική σας ασφάλεια (φίλτρα, γάντια, ειδική 

προστατευτική ενδυµασία). 
• Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης .
• Προειδοποιήστε τον πληθυσµό (ενηµέρωση κοινού). 
• Αποµακρύνετε τα γερά δοχεία από τον επικίνδυνο χώρο.
•
����������� ��������� ����� ��� ����

������� ���� 
Όπως υδροκυάνιο, ενώσεις βαναδίου, αρσενικού, βαρίου, αντιµονίου, µολύβδου,

καδµίου, φθοριούχα άλατα διαλυτά στο νερό, παρασιτοκτόνα, κ.λ.π.
������������ ���� 

Όπως παθογόνοι µικροοργανισµοί, υβριδικοί και µεταλλαγµένοι, βιολογικά προϊόντα,
κλινικά απόβλητα, οικιακά λύµατα, κ.λ.π.
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����� 7

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

7A 

 

τυποποιηµένο τριφύλλι, επιγραφή 
ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ακολουθούµενη από µία 
κάθετη ράβδωση στο κάτω µισό, µε το 
παρακάτω κείµενο:
Περιεχόµενο ....... 
∆ραστικότητα......   
µικρός αριθµός 7 στην κάτω γωνία, µαύρο 
σύµβολο και επιγραφές σε λευκό φόντο,
κόκκινη κάθετη ράβδωση 

ραδιενεργό υλικό σε 
συσκευασίες της Κατηγορίας Ι
- ΛΕΥΚΗ. Στην περίπτωση 
φθοράς στις συσκευασίες, κίν-
δυνος για την υγεία από 
κατάποση ή εισπνοή, ή επαφή 
µε το χυµένο περιεχόµενο.

7B  

 

όπως παραπάνω, αλλά µε δύο κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις στο κάτω µισό και το 
παρακάτω κείµενο: Περιεχόµενο……                                                                                                      

∆ραστικότητα……
∆είκτης µεταφοράς……

(στο ορθογώνιο µαύρο πλαίσιο) Μικρός 
αριθµός 7 στην κάτω γωνία, µαύρο σύµβολο 

και επιγραφές. Φόντο στο επάνω µισό:
κίτρινο. Φόντο στο κάτω µισό: λευκό. ∆ύο 

κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις 

ραδιενεργό υλικό σε 
συσκευασίες της Κατηγορίας 
ΙΙ - ΚΙΤΡΙΝΗ. Οι συσκευ-

ασίες να διατηρούνται µακριά 
από συσκευασίες που φέρουν 
την επιγραφή "FOTO". Στην 

περίπτωση φθοράς στις 
συσκευασίες, κίνδυνος για την 

υγεία από κατάποση ή
εισπνοή, ή επαφή µε το 
χυµένο περιεχόµενο και 
κίνδυνος εξωτερικής 
ακτινοβολίας σε µία 

απόσταση 

7C όπως παραπάνω, αλλά µε τρεις κόκκινες 
κάθετες ραβδώσεις στο κάτω µισό 

ραδιενεργό υλικό σε 
συσκευασίες της Κατηγορίας 
ΙΙΙ- ΚΙΤΡΙΝΗ. Οι συσκευ-

ασίες να διατηρούνται µακριά 
από συσκευασίες που φέρουν 
την επιγραφή "FOTO". Στην 

περίπτωση φθοράς στις 
συσκευασίες, κίνδυνος για την 

υγεία από κατάποση ή
εισπνοή ή επαφή µε το χυµένο 

περιεχόµενο και κίνδυνος 
εξωτερικής ακτινοβολίας σε 

µία απόσταση 

7D 

 

τυποποιηµένο τριφύλλι, επιγραφή 
ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ και αριθµός 7. Μαύρο 
σύµβολο και επιγραφές. Φόντο στο επάνω 
µισό: κίτρινο.Φόντο στο κάτω µισό: λευκό.
Η χρήση της λέξης ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ στο κάτω 
µισό είναι προαιρετική ώστε να επιτρέπει 
την εναλλακτική χρήση αυτής της ετικέτας 
για την ένδειξη του κατάλληλου 
χαρακτηριστικού αριθµού της ύλης για το 
φορτίο 

ραδιενεργό υλικό που 
παρουσιάζει τους κινδύνους 
που περιγράφονται στα 7Α,7Β

ή 7C 
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��������
• Από τη ραδιενεργή ακτινοβολία.
• ∆ηµιουργείται θέρµανση.
• Εµφανίζεται τάση προς δηµιουργία οριακών συνθηκών (αλληλοαντίδραση). 

 
������� ������� ��� ��� ������������ ����������

• Ενηµερώστε άµεσα την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Τηλ.
2106506772,2106506765,6945777674). 

• Αποκλείστε το χώρο του ατυχήµατος.
• Φροντίστε για την προσωπική σας ασφάλεια (φίλτρα, γάντια, ειδική 

προστατευτική ενδυµασία). 
• Μην παραµείνετε, χωρίς λόγο, για πολύ ώρα κοντά στο φορτίο 
• Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης . 
• Προειδοποιήστε τον πληθυσµό (ενηµέρωση κοινού). 
• Αποµακρύνετε τα γερά δοχεία από τον επικίνδυνο χώρο.

����������� ��������� ����� ��� ����
Όπως ουράνιο, πλουτώνιο, µεταλλικό θόριο, διάλυµα νιτρικού ουρανύλιου, νιτρικό 

θόριο, εξαφθοριούχο ουράνιο, µολυσµένα αντικείµενα, σχάσιµο υλικό, κλπ.

����� 8

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

8 υγρό που στάζει από έναν 
δοκιµαστικό σωλήνα σε µία πλάκα 
και από έναν άλλο δοκιµαστικό 
σωλήνα σε ένα χέρι. Μαύρο σε 

λευκό φόντο. Το κάτω τρίγωνο της 
ετικέτας µαύρο µε λευκό περιθώριο

διαβρωτική ύλη 

������������� ���� ��� ����� ��� ������ 8

�. Όξινες ύλες 

�. Βασικές ύλες 

C. Άλλες διαβρωτικές ύλες 

D. Είδη που περιέχουν διαβρωτικές ύλες 

�. Κενές συσκευασίες.
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��������
• Είναι διαβρωτικές.
• Είναι δυνατόν να σχηµατίσουν διαβρωτικό ατµό ή οµίχλη κατά την επαφή τους µε

νερό ή ατµοσφαιρική υγρασία.
• Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες σε ζωντανούς ιστούς (δέρµα και 

βλεννογόνος µεµβράνη) µε τους οποίους θα έρθουν σε επαφή.
• Εµφανίζουν κίνδυνο φωτιάς.
• Μπορεί να καταστρέψουν υλικά (εµπορεύµατα, µονάδες µεταφοράς ). 
• Εµφανίζουν πιθανότητα εντόνων αλληλοαντιδράσεων.
• Μπορεί να δηµιουργήσουν τοξικά αέρια σε περίπτωση αντίδρασης.

������� ������� ��� ��� ������������ ����������
• Αποκλείστε το χώρο του ατυχήµατος.
• Φροντίστε για την προσωπική σας ασφάλεια (φίλτρα, γάντια, ειδική 

προστατευτική ενδυµασία). 
• Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης .
• Προειδοποιήστε τον πληθυσµό (ενηµέρωση κοινού). 
• Αποµακρύνετε τα γερά δοχεία από τον επικίνδυνο χώρο.

����������� ��������� ����� ��� ����
Όπως θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, υδράργυρος, απολυµαντικά υγρά, υδραζίνη, αµίνες, καυστικά 

αλκάλια, φθοροόξινες ύλες, κλπ.

����� 9

ΚΛΑΣΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

9 λευκό φόντο µε 7 µαύρες κάθετες 
ραβδώσεις στο επάνω µισό και 
µικρός αριθµός 9
υπογραµµισµένος, στην κάτω γωνία 

διάφορες ύλες και είδη 
πoυ κατά τη διάρκεια 
της µεταφοράς, παρου-
σιάζουν κινδύνους 
άλλους από εκείνους 
που καλύπτονται από τις 
άλλες κλάσεις.
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��������
• Προκαλούν φωτιά (υγροποιηµένα µέταλλα). 
• Αποτελούν κίνδυνο για την υγεία, εάν εισχωρήσουν στο αναπνευστικό σύστηµα

(αµίαντος). 
• Σε περίπτωση φωτιάς µπορεί να παράγουν δηλητηριώδη αέρια, διοξίνες ή εύφλεκτο 

ατµό.
• Οι ύλες αυτές µπορεί να σχηµατίσουν τοξικούς ατµούς (διοξίνες) στην περίπτωση φω-

τιάς. Σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να καταστραφούν (βιολογικά µη
αφοµοιώσιµες). 

• Επικίνδυνα υγρά, που µολύνουν το υδατικό περιβάλλον.
• Ύλες, που µεταφέρονται σε αυξηµένες θερµοκρασίες (θερµοκρασίες άνω των 100°C), 

συµπεριλαµβανοµένων τηγµένων µετάλλων, αλάτων κ.λ.π.

������� ������� ��� ��� ������������ ����������

• Αποκλείστε το χώρο του ατυχήµατος.
• Φροντίστε για την προσωπική σας ασφάλεια (γυαλιά, γάντια, φίλτρα, ειδική 

προστατευτική ενδυµασία κ.λ.π.). 
• Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης.
• Προειδοποιήστε τον πληθυσµό (ενηµέρωση κοινού). 
• Αποµακρύνετε τα (µη κατεστραµµένα) γερά δοχεία από τον επικίνδυνο χώρο.

����������� ��������� ����� ��� ����
Όπως αµίαντος, PCB’s – PCT’s, µετασχηµατιστές και άλλες συσκευές που τα 

περιέχουν, συσσωρευτές λιθίου, περιβαλλοντικά επικίνδυνες ύλες, σωστικά µέσα,
βενζαλδεϋδη , κ.λ.π.
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����� ������������

ΕΤΙΚΕΤΑ ������� �������� 

Υψηλή θερµοκρασία 

Παράγοντας µόλυνσης για τη θάλασσα,
οργανισµούς κ.λ.π.

Κίνδυνος. ∆ιαδικασίες απολύµανσης 

Εύθραυστο. Προσοχή στο χειρισµό

Κρατήστε την πλευρά που δείχνουν τα 
βέλη µε κατεύθυνση προς τα επάνω 

Κίνδυνος από υγρασία 
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������� ������� ����������� ����������� ����

���������η µιας επικίνδυνης ύλης, σηµαίνει την εύρεση των κωδικών αριθµών της ύλης 
αυτής.

Στο ������ηµ� �.5 �η� ��µ������ ADR αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί µε τους 
οποίους γίνεται η αναγνώριση των επικίνδυνων υλών.

Συγκεκριµένα το Παράρτηµα αυτό έχει ����� ������, στις οποίες αναγράφονται τα 
ακόλουθα στοιχεία:

• ��η� ����η ����η αναγράφεται η ���µ���� της ύλης.
• ��η� ������η ����η αναγράφεται ο χαρακτηριστικός ����µ�� ���������η� της 

µεταφερόµενης ύλης (UN). Ο αριθµός αυτός γράφεται στο κάτω τµήµα της πορτοκαλί 
πινακίδας κινδύνου.

• ��η� ����η ����η αναγράφεται ο αντίστοιχος ����µ�� ��������, που 
προκαλείται από την ύλη. Ο αριθµός αυτός γράφεται στο πάνω τµήµα
της πορτοκαλί πινακίδας κινδύνου.

• ��η� ������η ����η αναγράφεται ο ������� ����µ�� ��� �������� ���-
�����. Η σήµανση αυτή πρέπει να τοποθετηθεί στο όχηµα κατά τη µε-
ταφορά της ύλης ή και µετά την εκφόρτωση, εφ’ όσον το άδειο όχηµα
είναι ακαθάριστο. Οι ίδιες ετικέτες τοποθετούνται και στις συσκευα-
σίες των επικινδύνων φορτίων.

• ��η ��µ��η ����η αναγράφεται η ����η και η ���η����� της ύλης.

Στη συνέχεια φαίνεται µία �������� ���������η� µ�������µ��η� ��η�, σαν 
παράδειγµα.

� ����µ�� ���������η� �η� ��η�
� ����µ�� ���������η� �η� ��η� (����µ�� UN), δίνεται για κάθε ύλη της Συµφωνίας 

ADR, από την αρµόδια επιτροπή του Ο.Η.Ε. Προηγούνται ενέργειες του κατασκευαστή της 
ύλης ή του αποστολέα. Ο αριθµός αυτός αποτελείται από 4 ψηφία και αναγράφεται στο κάτω 
µέρος της πινακίδας κινδύνου και δειχνει την ακριβή ονοµασία της ύλης ή το όνοµα µιας 
συλλογικής επικεφαλίδας (κατηγορίας), στην οποία έχει καταταχθεί µια συγκεκριµένη 
ύλη.

Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται η ύλη ή η οµάδα υλών, που µεταφέρεται και δίνεται η
δυνατότητα ���� ��η������ ������η� �����η� και σε αυτούς που προσφέρουν πρώτες 
βοήθειες (περιλαµβανοµένων και αυτών που δεν έχουν τις γραπτές οδηγίες ή το έγγραφο 
µεταφοράς) να µπορούν να αναγνωρίσουν µε ακρίβεια την ύλη ή οµάδα υλών, που 
µεταφέρεται.
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� ����µ�� ���������η� ��������.

� ����µ�� ���������η� ��������, που αναγράφεται στο επάνω µέρος της πορτοκαλί 
πινακίδας, δείχνει το είδος και το µέγεθος του κινδύνου ή των κινδύνων (πρωτεύοντα και 
δευτερεύοντα) που ενέχει η ύλη.

• Το ����� �η��� του αριθµού αναγνώρισης κινδύνου δείχνει τον ���������� 
κίνδυνο, που σχετίζεται µε την κλάση στην οποία έχει καταταχθεί η ύλη.

• Το ������� �η��� δείχνει ότι ο πρωτεύων κίνδυνος είναι εντονότερος ή υποδεικνύει 
ένα ������������ κίνδυνο.

• Το ����� �η��� (αν υπάρχει) δείχνει ότι ο δευτερεύων κίνδυνος είναι ����������� ή
δείχνει έναν ����� �������.

Οι αριθµοί αυτοί δείχνουν τους παρακάτω ���������:
2.     ����µ�� ������ ���� ����η� � �ηµ���� ��������η�.
3. �� �������� ��� ����� (��µ��) ��� ������ ��� �������µ����µ���� �����.
4.    �� �������� ��� ������� ��� �������µ����µ���� �������.
5.    ���������� (�����������η�η �����) ��������η.
6. �������η�� � �������� µ�����η�.
7. ������������.
8.    �����������η��.
8. �������� ��������� ����η� ��������η�(���η�η, �������η, ����µ����µ�� µ�

�����������η ���µ��η���, ��������� ��� ������� ������). 
Ακόµα:

Ο ���������µ�� �η���� δείχνει εντατικοποίηση του συγκεκριµένου κινδύνου, έτσι ο διπλα-
σιασµός του πρώτου ψηφίου (π.χ. 22) σηµαίνει ενίσχυση του πρωτεύοντα κινδύνου.
Ο διπλασιασµός του δευτέρου ψηφίου (π.χ. 266) σηµαίνει ενίσχυση του δευτερεύοντα κινδύ-
νου.
Όπου ο κίνδυνος που σχετίζεται µε µία ύλη, µπορεί ικανοποιητικά να καταδειχθεί από ��� 

µ��� �η���, αυτό ακολουθείται από το µη��� (0), χωρίς να ενισχύει ή να µειώνει τη σηµασία 
του και χωρίς να προσδίδει κάποιο διαφορετικό νόηµα από αυτό του πρώτου ψηφίου.
Οι παρακάτω συνδυασµοί ψηφίων όµως, έχουν ειδική έννοια:22,323,333,362,382,423,44,446,  

462,482,539,606,623,642,823,842και 90. 
Αν ένας αριθµός αναγνώρισης κινδύνου έχει µπροστά το ���µµ� «�», αυτό δείχνει ότι η

ύλη θα αντιδράσει επικίνδυνα µε το νερό. Γι’ αυτές τις ύλες το νερό θα χρησιµοποιείται µόνο µε
έγκριση από τους ειδικούς.

�� �������� ����µ�� ���������η� �������� �ηµ������:

20             ασφυξιογόνο αέριο ή αέριο χωρίς δευτερεύοντα κίνδυνο 
22              κατεψυγµένο υγροποιηµένο αέριο, ασφυξιογόνο 

223             κατεψυγµένο υγροποιηµένο αέριο, εύφλεκτο 
225             κατεψυγµένο υγροποιηµένο αέριο, οξειδωτικό (ενισχυτικό φωτιάς)
23               εύφλεκτο αέριο 
239             εύφλεκτο αέριο, που µπορεί αυτόµατα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση 

25 οξειδωτικό (εντατικό της φωτιάς) αέριο 
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26 τοξικό αέριο 
265              τοξικό αέριο, οξειδωτικό (ενισχυτικό φωτιάς)
263 τοξικό αέριο, εύφλεκτο 

268          τοξικό αέριο, διαβρωτικό 

30        εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23 °C    και 61     °C,
συµπεριλαµβανοµένων) ή εύφλεκτο υγρό ή στερεό σε λιωµένη κατάσταση µε σηµείο 
ανάφλεξης άνω των 61 °C, θερµαινόµενο σε µία θερµοκρασία ίση µε ή άνω του σηµείου 
ανάφλεξης του, ή αυτοθερµαινόµενο υγρό 

323 εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ323 εύφλεκτο υγρό το οποίο αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια*

33             πολύ εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C) 
333           πυροφορικό υγρό 
Χ333        πυροφορικό υγρό, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό*
336         πολύ εύφλεκτο υγρό, τοξικό 
338         πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό 
Χ338       πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό*
339       πολύ εύφλεκτο υγρό που µπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε σφοδρή αντίδραση 

36         εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξης ανάµεσα στους 23 °C και 61    °C 
συµπεριλαµβανοµένων), ελαφρά τοξικό ή αυτοθερµαινόµενο τοξικό υγρό 

362 εύφλεκτο τοξικό υγρό, που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ362 εύφλεκτο τοξικό υγρό, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, αναδύοντας 

εύφλεκτα αέρια*
38         εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23 °C και 61°C, 

συµπεριλαµβανοµένων), διαβρωτικό 
382 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα 

αέρια 
Χ382    εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, αναδύοντας 

εύφλεκτα αέρια*
39 εύφλεκτο υγρό, το οποίο µπορεί να οδηγήσει αιφνίδια σε σφοδρή αντίδραση 

40 εύφλεκτο στερεό ή αυτενεργή ύλη ή αυτοθερµαινόµενη ύλη 
423        στερεό που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ423   εύφλεκτο στερεό που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια *
43 αυτόµατης ανάφλεξης (πυροφορικό) στερεό 
44 εύφλεκτο στερεό, σε λιωµένη κατάσταση σε υψωµένη θερµοκρασία 
446 εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε λυωµένη κατάσταση σε υψωµένη θερµοκρασία 
46 εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµίνο στερεό, τοξικό 
462 τοξικό στερεό, που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ462 στερεό που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, αναδίδοντας τοξικά αέρια*
48 εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο στερεό, διαβρωτικό 
482 διαβρωτικό στερεό, που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
Χ482 στερεό που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, αναδύοντας διαβρωτικά αέρια * 

50 οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη 
539 εύφλεκτο οργανικό υπεροξείδιο 
55 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη 
556 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά), ύλη τοξική 
558       πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά) ύλη, διαβρωτική 

559 πολύ οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά), ύλη που µπορεί ξαφνικά να οδηγήσει σε 
σφοδρή αντίδραση 

56 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική 
568       οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), τοξική, διαβρωτική 
58 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), διαβρωτική 
59 οξειδωτική ύλη (εντείνουσα τη φωτιά), που µπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε 

σφοδρή αντίδραση 
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60         τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη 
606      µολυσµατική ύλη 
623       τοξικό υγρό, που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
63            τοξική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23 °C και 61 °C

συµπεριλαµβανοµένων)
638 τοξική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23 °C   και 61 °C 

συµπεριλαµβανοµένων), διαβρωτική 
639 τοξική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης όχι άνω των 61° C) η οποία µπορεί να 

οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση 
64 τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο 
642       τοξικό στερεό, που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
65 τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)
66 πολύ τοξική ύλη 

663 πολύ τοξική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης όχι υπεράνω των 61 °C) 
664 πολύ τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο 
665 πολύ τοξική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)

668 πολύ τοξική ύλη, διαβρωτική 
669 πολύ τοξική ύλη, η οποία µπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή αντίδραση 

68 τοξική ύλη, διαβρωτική 
69 τοξική ή ελαφρά τοξική ύλη, η οποία µπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή 

αντίδραση 
70 ραδιενεργή ύλη 
72          ραδιενεργά αέρια 
723       ραδιενεργά αέρια, εύφλεκτα 
73 ραδιενεργά υγρά, εύφλεκτα (σηµείο ανάφλεξης όχι υπεράνω των 61 °C) 
74 ραδιενεργά στερεά, εύφλεκτα 
75 ραδιενεργή ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)
76 ραδιενεργή ύλη, τοξική 
78        ραδιενεργή ύλη, διαβρωτική 
80 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη 
Χ80       διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό*
823       διαβρωτικό υγρό που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 

83 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23 °C  
και 61 °C συµπεριλαµβανοµένων)

X83         διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23°C 
και 61 °C συµπεριλαµβανοµένων), που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό*

839 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23  °C 
και 61 °C συµπεριλαµβανοµένων), η οποία µπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε σφοδρή 
αντίδραση 

Χ839      διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23 
°C και 61 °C συµπεριλαµβανοµένων), η οποία µπορεί να οδηγήσει ξαφνικά σε 
σφοδρή αντίδραση και η οποία αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό*

84  διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο 
842        διαβρωτικό στερεό, που αντιδρά µε το νερό, αναδύοντας εύφλεκτα αέρια 
85             διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)

856 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)
και τοξική 

86   διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, τοξική 
88   πολύ διαβρωτική ύλη 
Χ88         πολύ διαβρωτική ύλη, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό*
883 πολύ διαβρωτική ύλη, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23 °C και 61 °C  

(συµπεριλαµβανοµένων)
884 πολύ διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο 
885 πολύ διαβρωτική ύλη, οξειδωτική (εντείνουσα τη φωτιά)
886 πολύ διαβρωτική ύλη, τοξική 
Χ886      πολύ διαβρωτική ύλη, τοξική, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό *
89 διαβρωτική ή ελαφρά διαβρωτική ύλη, η οποία µπορεί να οδηγήσει ξαφνικά 

σε σφοδρή αντίδραση 
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90 περιβαλλοντικά επικίνδυνη ύλη, διάφορες επικίνδυνες ύλες 
99      άλλη επικίνδυνη ύλη που µεταφέρεται σε υψηλή θερµοκρασία.

* �� ���� ��� �� ��η��µ��������� ����� ��� �������� ��� ���� ��������.

�ηµ����η:Είναι προφανές, ότι στα πλαίσια του βοηθήµατος αυτού δεν είναι εφικτή η
πλήρης παράθεση όλων των καταγεγραµµένων επικίνδυνων υλών και των 
ιδιοτήτων τους. Η αναλυτική παρουσίασή τους αποτελεί το αντικείµενο άλ-
λου πονήµατος.


