
 

ΓΡΑΠΤΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ADR 

 
Ενέργειες στην περίπτωση ατυχήµατος ή επείγουσας κατάστασης 

 
Στην περίπτωση ατυχήµατος ή επείγουσας κατάστασης που ίσως προκληθεί ή ανακύψει κατά τη 
διάρκεια της µεταφοράς, τα µέλη του πληρώµατος του οχήµατος θα πρέπει να προβούν στις 
ακόλουθες ενέργειες, όπου τούτο είναι δυνατόν και πρακτικό : 
 
- Να φρενάρουν, να σβήσουν τη µηχανή και να αποµονώσουν την µπαταρία µε το να 

ενεργοποιήσουν τον κεντρικό διακόπτη, όπου αυτός υπάρχει, 

- Να αποφύγουν τις πηγές ανάφλεξης : ιδιαίτερα, να µην καπνίζουν ούτε να ενεργοποιούν  
οιονδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό, 

- Να ειδοποιήσουν τις κατάλληλες υπηρεσίες επειγόντων περιστατικών, δίνοντας όσο πιο 
πολλές πληροφορίες σχετικά µε το συµβάν ή το ατύχηµα και τις ουσίες που περιλαµβάνονται 
όσο τούτο είναι δυνατόν, 

- Να φορέσουν τα γιλέκα προειδοποίησης και να στήσουν τα αυτοστηριζόµενα 
προειδοποιητικά σήµατα όπως απαιτείται, 

- Να έχουν τα έγγραφα µεταφοράς άµεσα διαθέσιµα  στις οµάδες άµεσης επέµβασης, 

- Να µη βαδίζουν επί ή αγγίζουν χυµένες ουσίες και να αποφεύγουν την εισπνοή ατµών, 
καπνού, σκόνης και υδρατµών µε το να στέκονται  αντίθετα µε τον άνεµο, 

- Όπου είναι κατάλληλο και ασφαλές, να χρησιµοποιούν τους πυροσβεστήρες για την 
εξουδετέρωση µικρών/αρχικών φλογών σε ελαστικά, φρένα και στο χώρο του κινητήρα, 

- Φωτιές στα διαµερίσµατα φορτίου δεν θα αντιµετωπίζονται από τα µέλη του πληρώµατος 
του οχήµατος, 

- Όπου είναι κατάλληλο και ασφαλές, να χρησιµοποιούν εξοπλισµό επί του οχήµατος για να 
παρεµποδίζονται διαρροές στο υδάτινο περιβάλλον ή στο σύστηµα  αποχέτευσης και να 
περιορίζουν τη διαρροή, 

- Να αποµακρύνονται από την περιοχή του ατυχήµατος ή του επείγοντος περιστατικού, να 
συµβουλεύουν άλλα άτοµα να αποµακρυνθούν και να ακολουθούν τις συµβουλές των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, 

- Να αποµακρύνουν τυχόν µολυσµένο ρουχισµό και χρησιµοποιηµένο µολυσµένο 
προστατευτικό εξοπλισµό και να το διαχειριστούν µε ασφάλεια. 

 

 

 

 

 



 
Επιπρόσθετες οδηγίες προς µέλη του πληρώµατος οχηµάτων  για τα χαρακτηριστικά κινδύνου των επικίνδυνων 

εµπορευµάτων κατά κλάση και επί ενεργειών σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες 

Ετικέτες και πινακίδες 

κινδύνου 

Χαρακτηριστικά επικινδυνότητας Επιπρόσθετες 

οδηγίες 

(1) (2) (3) 

Εκρηκτικές ουσίες και είδη 

 

 

 
      1             1.5          1.6 

Ενδέχεται να έχουν µια γκάµα ιδιοτήτων και επιδράσεων όπως είναι  η 
έκρηξη µάζας, εκσφενδόνιση θραυσµάτων, έντονη φωτιά/θερµοκρασία 
τήξης, σχηµατισµός έντονου φωτός, δυνατός ήχος ή καπνός. 
Ευαισθησία στις δονήσεις και/ή συγκρούσεις και/ή θερµότητα. 

Καλυφθείτε αλλά 

µείνετε µακριά από 

παράθυρα. 

Εκρηκτικές ουσίες και είδη 

 

 

 
1.4 

Ελάχιστος κίνδυνος έκρηξης και φωτιάς. Καλυφθείτε. 

Εύφλεκτα αέρια 

 

 

 
2.1 

Κίνδυνος φωτιάς. 
Κίνδυνος έκρηξης. 
Ενδέχεται να βρίσκονται υπό πίεση. 
Κίνδυνος ασφυξίας. 
Ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύµατα και/ή κρυοπαγήµατα. 
Τα περιεχόµενα ενδέχεται να εκραγούν όταν θερµανθούν. 

Καλυφθείτε. 

Μείνετε µακριά από 

βαθουλώµατα 

εδάφους. 

Μη εύφλεκτα, µη τοξικά αέρια 

 

 

 
2.2 

Κίνδυνος ασφυξίας. 

Ενδέχεται να βρίσκεται υπό πίεση. 

Ενδέχεται να προκαλέσει κρυοπάγηµα. 

Τα περιεχόµενα ενδέχεται να εκραγούν όταν θερµανθούν. 

Καλυφθείτε. 

Μείνετε µακριά από 

βαθουλώµατα 

εδάφους. 

Τοξικά αέρια 

 

 

 
2.3 

Κίνδυνος τοξικής δηλητηρίασης. 

Ενδέχεται να βρίσκονται υπό πίεση. 

Ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύµατα και/ή κρυοπαγήµατα. 

Τα περιεχόµενα ενδέχεται να εκραγούν όταν θερµανθούν. 

Χρησιµοποιήστε 
µάσκα επείγουσας 
διαφυγής. 
Καλυφθείτε. 
Μείνετε µακριά από 
βαθουλώµατα 
εδάφους. 

Εύφλεκτα υγρά 
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Κίνδυνος φωτιάς. 

Κίνδυνος έκρηξης. 

Τα περιεχόµενα ενδέχεται να εκραγούν όταν θερµανθούν. 

 

Καλυφθείτε. 

Μείνετε µακριά από 

βαθουλώµατα 

εδάφους. 

Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές 

ουσίες και 

απευαισθητοποιηµένα στερεά 

εκρηκτικά 

 

 

 
4.1 

Κίνδυνος φωτιάς. Εύφλεκτο ή  καύσιµο, ενδέχεται να αναφλεγεί µε 
θερµότητα, σπινθήρες ή φλόγες. 
Ενδέχεται να περιέχει αυτενεργές ουσίες που υπόκεινται σε εξωθερµική 
αποδόµηση στην περίπτωση ύπαρξης θερµότητας, αν έρθουν σε επαφή 
µε άλλες ουσίες (όπως οξέα, ενώσεις βαρέως µετάλλου ή αµίνες), λόγω 
τριβής ή κρούσεων.  Αυτό ίσως προκαλέσει τη δηµουργία επικίνδυνων και 
εύφλεκτων αερίων ή ατµών ή αυτανάφλεξης. 
Τα περιεχόµενα ενδέχεται να εκραγούν όταν θερµανθούν. 
Κίνδυνος έκρηξης απευαισθητοποιηµένων εκρηκτικών µετά από απώλεια 
του απευαισθητοποιητή.  

 

Ουσίες υποκείµενες σε 

αυθόρµητη καύση 

 

 

 
4.2 

Κίνδυνος πυρκαγιάς από αυθόρµητη καύση αν οι συσκευασίες. 
καταστραφούν ή χυθούν τα περιεχόµενα. 
Μπορούν να αντιδράσουν βίαια µε το νερό. 

 

Ουσίες που σε επαφή µε το 

νερό αναδίδουν εύφλεκτα 

αέρια 

 

 
 

4.3 

Κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης σε επαφή µε το νερό. 

Χυµένες ουσίες θα 
πρέπει να 
διατηρούνται στεγνές 
µε κάλυψη των 
διαρροών. 

 



 
 

Επιπρόσθετες οδηγίες προς µέλη του πληρώµατος οχηµάτων  για τα χαρακτηριστικά κινδύνου των επικίνδυνων 

εµπορευµάτων κατά κλάση και επί ενεργειών σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνθήκες 

Ετικέτες και πινακίδες 

κινδύνου 

Χαρακτηριστικά επικινδυνότητας Επιπρόσθετες 

οδηγίες 

(1) (2) (3) 

Οξειδωτικές ουσίες 

 

 

 

5.1 

Κίνδυνος έντονης αντίδρασης, ανάφλεξης και έκρηξης σε επαφή µε 

καύσιµες ή εύφλεκτες ουσίες. 

Αποφύγετε την 
ανάµειξη µε εύφλεκτες 
ή καύσιµες ουσίες 
(π.χ. πριονίδι). 

Οργανικά υπεροξείδια 

 

 

 

5.2 

Κίνδυνος εξωθερµικής αποδόµησης σε υψηλές θερµοκρασίες, αν έρθουν 

σε επαφή µε άλλες ουσίες (όπως τα οξέα, ενώσεις βαρέων µετάλλων ή 

αµίνες), λόγω τριβής ή κρούσεων. Αυτό µπορεί να προκαλέσει τη 

δηµιουργία επικίνδυνων και εύφλεκτων αερίων ή ατµών ή αυτανάφλεξη. 

Αποφύγετε την 
ανάµειξη µε εύφλεκτες 
ή καύσιµες ουσίες 
(π.χ. πριονίδι). 

Τοξικές ουσίες 

 

 

 

6.1 

Κίνδυνος δηλητηρίασης λόγω εισπνοής, επαφής µε το δέρµα ή 

κατάποσης. 

Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον ή το αποχετευτικό σύστηµα.  

Χρησιµοποιείστε 
µάσκα επείγουσας 
διαφυγής. 

Μολυσµατικές ουσίες 

 

 

 

6.2 

Κίνδυνος µόλυνσης. 

Μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες σε ανθρώπους ή ζώα. 

Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον ή το αποχετευτικό σύστηµα. 

 

Ραδιενεργά υλικά 

 

 

 

7A               7Β 

 

 

 

7C              7D 

Κίνδυνος εσωτερικής και εξωτερικής ραδιενέργειας. 
Περιορίστε τον χρόνο 

έκθεσης. 

Σχάσιµα υλικά 

 

 

 

7Ε 

Κίνδυνος αλυσιδωτής πυρηνικής αντίδρασης.  

∆ιαβρωτικές ουσίες 
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Κίνδυνος εγκαυµάτων από διάβρωση. 

Μπορούν να αντιδράσουν έντονα µεταξύ τους, µε το νερό και µε άλλες 

ουσίες. 

Χυµένη ουσία µπορεί να προκαλέσει διαβρωτικούς ατµούς. 

Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον ή το αποχετευτικό σύστηµα. 

 

∆ιάφορες επικίνδυνες ουσίες 

και αντικείµενα 
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Κίνδυνος εγκαυµάτων. 
Κίνδυνος φωτιάς. 
Κίνδυνος έκρηξης. 
Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον ή το αποχετευτικό σύστηµα. 

 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για επικίνδυνα εµπορεύµατα µε πολλαπλούς κινδύνους και µε µεικτά φορτία,πρέπει να 
δίδεται προσοχή στις εφαρµοζόµενες διατάξεις για κάθε περίπτωση.  



ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Επιπρόσθετες οδηγίες που αναγράφονται ανωτέρω µπορούν να αναπροσαρµοσθούν για να εκφράζουν 
τις κλάσεις των επικίνδυνων εµπορευµάτων προς µεταφορά και τα µέσα µεταφοράς τους. 

 
 
 

Επιπρόσθετες οδηγίες προς µέλη του πληρώµατος οχηµάτων για τα χαρακτηριστικά κινδύνου των 

επικίνδυνων εµπορευµάτων σηµαινόµενων µε ετικέτες  και επί ενεργειών σύµφωνα µε τις επικρατούσες 

συνθήκες 
Ετικέτες  Χαρακτηριστικά επικινδυνότητας Επιπρόσθετες οδηγίες 

(1) (2) (3) 

 

 
Ουσίες επικίνδυνες για το περιβάλλον 

 
Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον ή 
το αποχετευτικό σύστηµα 

 

 

 
Ουσίες µεταφερόµενες σε υψηλές 

θερµοκρασίες 

 
 
Κίνδυνος εγκαυµάτων από τη 
θερµότητα 

 
 
Να αποφεύγεται η επαφή µε ζεστά 
µέρη της µονάδας µεταφοράς και τη 
χυµένη ουσία 

 
 

Εξοπλισµός για προσωπική και γενική προστασία για  
ανάληψη γενικής δράσης και ενεργειών επείγουσας ανάγκης  για τους ειδικούς κινδύνους 

που πρέπει να ευρίσκεται επί του οχήµατος σύµφωνα µε το τµήµα 8.1.5 της ADR 
 

Ο ακόλουθος εξοπλισµός θα βρίσκεται επί της µονάδας µεταφοράς : 
 
 - για κάθε όχηµα, µια σφήνα αναστολής κίνησης (τάκος) τροχών σε µέγεθος κατάλληλο για τη µέγιστη 

µάζα του οχήµατος και της διαµέτρου του τροχού, 
 - δύο σήµατα προειδοποίησης µε δική τους βάση, 
 - υγρό ξεπλύµατος µατιώνa, και 

 για κάθε µέλος του πληρώµατος του οχήµατος 

 - ένα  αντανακλαστικό γιλέκο (π.χ. όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 471), 
 - µια φορητή συσκευή φωτισµού, 
 - ένα ζεύγος προστατευτικών γαντιών, και 
 - ένα µέσο προστασίας µατιών (π.χ. προστατευτικά γυαλιά). 

Επιπρόσθετος εξοπλισµός που απαιτείται για ορισµένες κλάσεις: 

 - µία µάσκα διαφυγής επειγουσών καταστάσεωνb για κάθε µέλος του πληρώµατος του οχήµατος θα 
µεταφέρεται επί του οχήµατος για ετικέτες κινδύνου Νο 2.3 ή 6.1, 

 - ένα φτυάριc, 
 - ένα κάλυµµα αποστράγγισηςc , 
 - ένα δοχείο συλλογήςc. 
 
                                                 
a  ∆εν απαιτείται για ετικέτες  κινδύνου µε αριθµό 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 και 2.3. 
b  Επί παραδείγµατι µία µάσκα διαφυγής επικίνδυνων καταστάσεων µε συνδυαστικό φίλτρο αερίου/σκόνης του τύπου  
   Α1Β1Ε1Κ1-Ρ1 ή Α2Β2Ε2Κ2-Ρ2  που είναι  παρόµοια µε εκείνη  που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 141. 
c  Απαιτείται µόνο για στερεά και υγρά µε αριθµούς ετικετών κινδύνου µε αριθµό 3, 4.1, 4.3, 8 ή  9. 


