
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ 

 

Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; 
Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία 

µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία των 

ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Οι κίνδυνοι 

αυτοί είναι δυνατό να οφείλονται στη φύση, τις ιδιότητες και την κατάσταση αυτών 

των φορτίων, καθώς και σε τυχόν ατύχηµα κατά τη µεταφορά τους. Η βιοµηχανία και 

οι άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου απαιτούν την καθηµερινή µεταφορά µεγάλων 

ποσοτήτων επικίνδυνων εµπορευµάτων. Η διακίνηση των επικινδύνων φορτίων 

µπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σοβαρό ατύχηµα. Ακόµα και όταν οι µεταφερόµενες 

ποσότητες είναι µικρές, ο κίνδυνος εµφάνισης ατυχήµατος µεγάλης έκτασης είναι 

υπαρκτός. Άλλωστε η ίδια η φύση της µεταφοράς επιβάλλει την κυκλοφορία των 

επικίνδυνων φορτίων σε δηµόσιο χώρο (δρόµο, λιµάνι ή αεροδρόµιο), µακριά από το 

ελεγχόµενο περιβάλλον µιας βιοµηχανικής εγκατάστασης. Υπάρχουν µάλιστα 

περιπτώσεις, όπου η πρόκληση ατυχήµατος δεν οφείλεται σε παραλείψεις που 

αφορούν αυστηρά το µεταφερόµενο φορτίο, αλλά στους συνήθεις κινδύνους της 

κυκλοφορίας.  

Πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι εµπλέκονται µε τη διακίνηση ενός επικίνδυνου 

φορτίου δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν τις ιδιοµορφίες του.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται µερικές αρχές που διέπουν τη µεταφορά των 

επικινδύνων φορτίων. Το κείµενο δεν υποκαθιστά τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει 

κάποιος που µεταφέρει ένα συγκεκριµένο επικίνδυνο φορτίο. Είναι τόσες πολλές οι 

ιδιοµορφίες, οι εξαιρέσεις, οι  και τόσο µεγάλοι οι κίνδυνοι που ακόµα και η ελάχιστη 

αµέλεια µπορεί να αποβεί µοιραία. 

 

Τι είναι η συµφωνία ADR;  
O ευρωπαϊκός κώδικας που διέπει τις οδικές µεταφορές είναι η «Ευρωπαϊκή 

Συµφωνία για την ∆ιεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εµπορευµάτων ADR» και 

οι αναθεωρήσεις της. H συµφωνία είναι γνωστή µε τη διεθνή ονοµασία της ADR από 

τα αρχικά των γαλλικών λέξεων "Accord Dangereux Routier".  Από το 1999 η 

συµφωνία ισχύει και για τις εθνικές µεταφορές µέσα στην Ελλάδα Για την 

αναθεώρηση της συµφωνίας, κάθε δύο χρόνια εξετάζονται οι εξελίξεις  στην 



τεχνολογία της µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων (οχήµατα, εξοπλισµός, 

επικίνδυνες ύλες και ουσίες, συσκευασία, προστασία περιβάλλοντος και 

εργαζοµένων) και γίνονται οι ανάλογες τροποποιήσεις. Πρόκειται εποµένως για ένα 

"ζωντανό" εργαλείο που συνεχώς εξελίσσεται. Παρόµοια είναι και η συµφωνία RID 

για τις σιδηροδροµικές µεταφορές.  

Σκοπός της συµφωνίας είναι η διασφάλιση της ασφαλούς µεταφοράς των 

επικινδύνων εµπορευµάτων, όταν αυτά διέρχονται από µία ή περισσότερες χώρες. 

Εάν οι µεταφορές πληρούν τις απαιτήσεις της ADR, τότε απαλλάσσονται από την 

τήρηση της εθνικής νοµοθεσίας των συµβαλλοµένων κρατών. 

Ως προς τις ιδιότητές τους οι επικίνδυνες ύλες ταξινοµούνται σε 9 κλάσεις. Ένα 

ειδικό χαρακτηριστικό της συµφωνίας είναι ότι η κάθε κλάση είναι είτε 

«περιοριστική» είτε «µη περιοριστική». Για τις περιοριστικές κλάσεις επιτρέπεται η 

µεταφορά µόνο των ουσιών που ανήκουν σε αυτές ενώ απαγορεύεται η µεταφορά 

όσων ουσιών δεν αναφέρονται. Ακόµη και για τις µη περιοριστικές κλάσεις υπάρχουν 

εµπορεύµατα, των οποίων απαγορεύεται η µεταφορά. Λόγω της πληθώρας και της 

πολυπλοκότητας των διατάξεων, η φόρτωση πρέπει να γίνεται κάτω από την 

επίβλεψη ειδικευµένου προσωπικού που έχει ειδικά πιστοποιηθεί από την 

Πολιτεία.  

Ταξινόµηση των ουσιών σύµφωνα µε την ADR    

Ονοµασία κλάσης Είδος ουσίας ή υλικού  Χαρακτηρισµός ως  
προς τον περιορισµό  

 

Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη 

(π.χ. πυρίτιδα, φυσίγγια, βεγγαλικά) 

Περιοριστική 

Κλάση 2 Αέρια: πεπιεσµένα, υγροποιηµένα ή 
διαλυµένα υπό πίεση (π.χ. άζωτο, 
αµµωνία, βουτάνιο, προπάνιο κλπ) 

Περιοριστική (για 
µερικές χώρες) 

Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, 
κηροζίνη κλπ) 

 

Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά (π.χ. πριονίδι, σανός, 
λιγνίτης κλπ) 

 

Κλάση 4.2 Ουσίες υποκείµενες σε αυτογενή 
ανάφλεξη (π.χ. φωσφόρος, ρητίνες, 
κατάλοιπα πετρελαίου) 

 

Κλάση 4.3 Ουσίες που σε επαφή µε το νερό 
παράγουν εύφλεκτα αέρια (π.χ. κάλιο, 
νάτριο, ασβέστιο, ανθρακασβέστιο κλπ) 

 

Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ουσίες (π.χ. νιτρικό αµµώνιο 
και λιπάσµατά του κλπ) 

 



Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια (π.χ. υπεροξείδιο 
διτριτοταγούς βουτυλίου κλπ) 

 

Κλάση 6.1 Τοξικές ουσίες (υδροκυανικό οξύ, 
ενώσεις αρσενικού, υδραργύρου κλπ) 

 

Κλάση 6.2 Απεχθείς ουσίες και ουσίες που µπορούν 
να προκαλέσουν µόλυνση (π.χ. 
εντόσθια, κοπριά, περιττώµατα κλπ) 

Περιοριστική (για 
µερικές χώρες) 

Κλάση 7 Ραδιενεργά υλικά Περιοριστική 

Κλάση 8 ∆ιαβρωτικές ουσίες (π.χ. θειικό οξύ, 
νιτρικό οξύ, καυστική σόδα κλπ) 

 

Κλάση 9 ∆ιάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη 
(π.χ. αµίαντος, PCBs (κλοφέν), 
συσκευές µε κλοφέν κλπ). 

 

 

Παρατηρήση:  

Οι κλάσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως προς τον περιορισµό, είναι µη περιοριστικές 
 

 

Πως γίνεται η σήµανση των επικινδύνων φορτίων; 
Η συµφωνία ADR επιβάλλει τη σήµανση των οχηµάτων που µεταφέρουν επικίνδυνα 

εµπορεύµατα µε δύο είδη σηµάνσεων: 

• Πορτοκαλί πινακίδες αναγνώρισης του κινδύνου 

• Ετικέτες κινδύνου 

Οι πορτοκαλί πινακίδες έχουν τυποποιηµένες διαστάσεις και πρέπει να φέρονται στο 

εµπρός και πίσω µέρος και ενδεχοµένως στα πλευρά του οχήµατος, ανάλογα µε το 

είδος του. Οι πινακίδες αποτελούνται από δύο αριθµούς που χωρίζονται µε οριζόντια 

µαύρη γραµµή.  

Ο επάνω αριθµός είναι ο χαρακτηριστικός αριθµός κινδύνου και δείχνει τον κίνδυνο 

που µπορεί να προέλθει από το υλικό, σύµφωνα µε τη παρακάτω έννοια: 

2 Εκποµπή αερίων 

3 Εύφλεκτα υγρά (ατµοί) και αέρια 

4 Εύφλεκτα στερεά 

5 Οξειδωτική αντίδραση 

6 Τοξικότητα 

7 ∆ιαβρωτικότητα 

8 Κίνδυνος αιφνίδιας αντίδρασης 

 



Ο διπλασιασµός του αριθµού δείχνει την εντατικοποίηση του συγκεκριµένου 

κινδύνου. Όταν αρκεί ένα ψηφίο για να καταδείξει τον κίνδυνο, τότε αυτό 

ακολουθείται από 0, ενώ όταν ένας αριθµός έχει µπροστά το γράµµα ‘Χ’, τότε το 

υλικό αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό.  

Ο κάτω τετραψήφιος αριθµός της πινακίδας είναι ο κωδικός αριθµός αναγνώρισης 

του υλικού, όπως αυτός αναφέρεται στο παράρτηµα Β.5 της συµφωνίας ADR.  Για 

παράδειγµα η παρακάτω ετικέτα (33) δείχνει ότι πρόκειται για : «πολύ εύφλεκτο υγρό 

µε θερµοκρασία ανάφλεξης κάτω από 23°C» και ο χαρακτηριστικός αριθµός 

αναγνώρισης του υγρού είναι: 1203. 

                        

40 cm 

33 30 cm

1203
Οι ετικέτες κινδύνου τοποθετούνται στις συσκευασίες και έχουν επίσης συγκεκριµένη 

µορφή και διαστάσεις, ώστε να αποτελούν µία διεθνή «γλώσσα» που απευθύνεται 

στον καθένα που εµπλέκεται µε τη διακίνηση. Για τα ραδιενεργά υλικά ισχύουν 

ιδιαίτερες σηµάνσεις.  

Σηµειώνεται ότι ισχύουν ειδικοί κανονισµοί για τη τοποθέτηση των πινακίδων στο 

εµπρός, πίσω και πλευρικό µέρος του οχήµατος, ανάλογα µε το είδος των 

µεταφερόµενων υλικών και του οχήµατος. 

 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ατυχηµάτων; 
Οι πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις ενός ατυχήµατος κατά τη µεταφορά επικίνδυνων 

υλικών είναι: 

• ∆ιαρροή Τοξικών υλών  

• Φωτιά 

• Έκρηξη 

Ανάλογα µε το είδος του φορτίου και του τρόπου µεταφοράς, οι διαρροές εύφλεκτων 

αερίων είναι πιθανό να οδηγήσουν σε φωτιές ή εκρήξεις νέφους αερίων, ενώ τα υγρά 



καύσιµα που καταλήγουν στο έδαφος, σε φωτιές λίµνης υγρού. Ο κίνδυνος της 

έκρηξης είναι υπαρκτός κατά τη µεταφορά ουσιών που θεωρούνται χηµικά ασταθείς. 

Αν το µεταφερόµενο υλικό είναι τοξικό, ενδεχόµενη διαρροή του σε µεγάλες 

ποσότητες θα οδηγήσει σε σχηµατισµό τοξικού νέφους. Οι συνηθέστερες αιτίες 

πρόκλησης ατυχηµάτων προέρχονται από: α) Το φορτίο, β) το µεταφορέα (οδηγό) και 

γ) τους διάφορους χειρισµούς του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται. 

 Το φορτίο µπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί ή  να διαβρώσει τη συσκευασία του και 

να διαρρεύσει. Από την άλλη πλευρά ο οδηγός του οχήµατος µπορεί να εµπλακεί σε 

τροχαίο ή σιδηροδροµικό ατύχηµα (εκτροχιασµός βαγονιών), ενώ δεν είναι σπάνιες 

οι συγκρούσεις δεξαµενόπλοιων ή φορτηγών πλοίων στη θάλασσα. Τέλος ατύχηµα 

µπορεί να προκληθεί από εσφαλµένους χειρισµούς κατά την φόρτωση ή την 

εκφόρτωση επικίνδυνων υλών.  

∆ιαρροές τοξικών ουσιών. 

Η εκποµπή µεγάλης ποσότητας µιας τοξικής ουσίας σε αέρια κατάσταση που 

προήλθε είτε από µία στιγµιαία είτε από µία συνεχή διαρροή, µπορεί να σχηµατίσει 

τοξικό νέφος, το οποίο ανάλογα µε τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, τη 

µορφολογία του εδάφους και ιδιαίτερα την ένταση και την κατεύθυνση του ανέµου 

που πνέει, µεταφέρεται µε µικρές ή µεγαλύτερες ταχύτητες επηρεάζοντας την 

ευρύτερη περιοχή του συµβάντος, Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τοξικών αερίων 

είναι το Χλώριο και η Αµµωνία. Αν το υλικό της διαρροής είναι υγρό, αυτό ρέει είτε 

µε χαµηλή ταχύτητα είτε σχηµατίζει υγρό πίδακα στο σηµείο εκροής µε αποτέλεσµα 

τη δηµιουργία λίµνης στο έδαφος. 

Φωτιές. 

Πιθανές αιτίες µεγαλύτερων ή και µικρότερων πυρκαγιών είναι τα τροχαία 

ατυχήµατα, η αστοχία κάποιου ηλεκτρικού κυκλώµατος, το κάπνισµα, ο στατικός 

ηλεκτρισµός, η τριβή, η µηχανική καταπόνηση, η πτώση κεραυνού, ισχυρές εκποµπές 

ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας  ή και το ίδιο το µεταφερόµενο φορτίο λόγω 

χηµικής αστάθειας και υψηλής αντιδραστικότητας.  Η ανάφλεξη ενός ρευστού ή 

στερεού καύσιµου µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους:  

α) Η παρεχόµενη για την ανάφλεξη ενέργεια παρέχεται από σπινθήρα ή µικρή φλόγα 

τοπικά στη µάζα του υλικού.  

β) Η µάζα του υλικού θερµαίνεται µέχρι τη θερµοκρασία όπου λαµβάνει χώρα 

ανάφλεξη. Το φαινόµενο είναι γνωστό ως αυτανάφλεξη.  



Η καταστολή µιας φωτιάς επιτυγχάνεται είτε µε τη διακοπή παροχής του καύσιµου 

υλικού, είτε µε την ψύξη της εστίας της καύσης π.χ. µε νερό, είτε τέλος µε την 

αποκοπή του Οξυγόνου, π.χ. µε µηχανικό αφρό, αδρανή σκόνη ή αδρανές αέριο.  

Οι φωτιές διακρίνονται σε: 

 Φωτιές καύσης  νέφους αερίων (vapour cloud fires ή flash fires).  

Αυτού του είδους η φωτιά παρουσιάζεται όταν έχουµε ανάφλεξη νέφους αερίου που 

σχηµατίστηκε σταδιακά εξαιτίας κάποιας διαρροής, χωρίς δηµιουργία σηµαντικής 

υπερπίεσης. Στην περίπτωση που εµφανιστεί υπερπίεση το φαινόµενο χαρακτηρίζεται 

ως έκρηξη νέφους αερίου (vapour cloud explosion). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

τέτοιας φωτιάς αποτελεί η ανάφλεξη διαρροής υγροποιηµένου αερίου χαµηλής 

θερµοκρασίας πάνω σε νερό.  

Πύρινες σφαίρες (fireballs).   

Το είδος αυτό της φωτιάς συνδέεται συνήθως µε τα υγροποιηµένα αέρια. 

Εκδηλώνεται είτε κατόπιν έκρηξης δεξαµενής υπό πίεση, είτε έπειτα από ανάφλεξη 

εύφλεκτου αέριου νέφους. Στην πρώτη περίπτωση η έκρηξη είναι δυνατό να γίνει είτε 

παρουσία φωτιάς στα πλαίσια ενός φαινοµένου BLEVE, είτε απουσία φωτιάς.  

Συµβάντα σχετιζόµενα µε εκδήλωση πυρκαγιάς αυτού του είδους δεν θεωρούνται 

ασυνήθιστα. Εµφανίζονται σχεδόν πάντα όταν έχουµε έκρηξη δεξαµενής έπειτα από 

έκθεση σε φλόγες. 

Φωτιές λίµνης (pool fires). 

Οι φωτιές λίµνης υγρού εµφανίζονται όταν ένα εύφλεκτο υγρό διαρρεύσει στο 

έδαφος και αναφλεγεί. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι φωτιές µέσα σε 

δεξαµενές αποθήκευσης ή µέσα σε κανάλια (ορύγµατα). Μια άλλη µορφή τέτοιας 

φωτιάς είναι δυνατό να παρουσιαστεί στην επιφάνεια εύφλεκτου υγρού που επιπλέει 

πάνω σε νερό. 

Φωτιά πυρσού (Jet flame or flare). 

Αυτός ο τύπος της φωτιάς εµφανίζεται όταν ένα εύφλεκτο αέριο υπό πίεση που 

εξέρχεται από ένα σωλήνα ή άλλο άνοιγµα αναφλεγεί σχηµατίζοντας µία φλόγα µε τη 

µορφή δέσµης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η φωτιά η οποία προέρχεται 

από ανάφλεξη ρευστού που εξέρχεται από βαλβίδα ανακούφισης πίεσης.  Σε πολλές 

περιπτώσεις η δέσµη της φλόγας από βαλβίδες ανακούφισης έχει οδηγήσει σε 

υπερθέρµανση και έκρηξη γειτονικών οχηµάτων (βυτιοφόρων κλπ) ή δεξαµενών 

καυσίµων κ.α., προκαλώντας ∆ιαστελλόµενη Εκρηξη Αναβράζοντος Υγρού (Boiling 

Liquid Expanding Vapour Explosion, or BLEVE).  



 

Εκρήξεις. 

Ένας ακόµη σηµαντικός κίνδυνος που απορρέει από πιθανό ατύχηµα κατά τη 

µεταφορά επικίνδυνων φορτίων είναι η έκρηξη. Γενικά, θεωρείται ότι οι εκρήξεις 

διαθέτουν δυναµικό καταστροφής µεγαλύτερο από αυτό της φωτιάς, αλλά µικρότερο 

από αυτό της διαρροής τοξικών χηµικών.  

Οι εκρήξεις κατά τη µεταφορά επικίνδυνων προϊόντων κατατάσσονται στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

Φυσικές Εκρήξεις (Physical explosions). 

Ως Φυσικές εκρήξεις χαρακτηρίζονται αυτές που οφείλονται περισσότερο σε φυσικά 

(θερµοκρασία, πίεση) παρά σε χηµικά αίτια. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα τέτοιων 

εκρήξεων αποτελεί η διάρρηξη κλειστού δοχείου (δεξαµενής), η ενέργεια για την 

οποία προέρχεται από την ανάπτυξη υπερπίεσης στο εσωτερικό του. Όσο µεγαλύτερη 

είναι η πίεση αυτή, τόσο ισχυρότερη είναι η έκρηξη. Τρία σενάρια αστοχιών µπορούν 

να διακριθούν: α) Υπερπίεση, β) Αστοχία του υλικού κατασκευής του δοχείου 

(µηχανική αστοχία ή σφάλµα) και γ) Φωτιά στο άµεσο περιβάλλον του δοχείου.  

Εκρήξεις συµπυκνωµένης φάσης (Condensed phase explosions). 

Οι εκρήξεις αυτής της κατηγορίας είναι αποτέλεσµα εκτόνωσης πυροµαχικών, 

εµπορικών εκρηκτικών, Νιτρικού Αµµωνίου, κ.α Κατά την εκτόνωση ενός 

εκρηκτικού υλικού, η απελευθέρωση της ενέργειας γίνεται σχεδόν στιγµιαία, µε 

συνέπεια η έκρηξη να είναι καταστροφική συνοδευόµενη από ισχυρό, αλλά µικρής 

διάρκειας κρουστικό κύµα.  

Εκρήξεις νέφους αερίου (Vapour cloud explosions). 

Όταν ένα νέφος εύφλεκτου ρευστού καίγεται, η καύση µπορεί να δηµιουργήσει 

υπερπίεση και συνεπώς να προκαλέσει µία έκρηξη νέφους αερίου (VCE). Αν όµως δεν 

δηµιουργηθεί υπερπίεση, το αποτέλεσµα θα είναι µία φωτιά νέφους αερίου. Οι 

εκρήξεις νέφους αερίων αποτελούν έναν από τους µεγαλύτερους κινδύνους στις 

µεταφορές επικίνδυνων υλών και προκαλούν συνήθως εκτεταµένες καταστροφές. 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εκρήξεων αυτών είναι ότι το νέφος  

παρασύρεται σε µεγάλη απόσταση από το σηµείο της αρχικής διαρροής απειλώντας 

µε τον τρόπο αυτό πολύ µεγαλύτερες περιοχές.  

∆ιαστελλόµενες Εκρήξεις αναβράζοντος υγρού (Boiling liquid expanding vapour 

explosions (BLEVE’s). 



Η διαστελλόµενη έκρηξη αναβράζοντος υγρού είναι ένα φαινόµενο που λαµβάνει 

κατά κανόνα χώρα όταν ένα κλειστό δοχείο που περιέχει εύφλεκτο υγρό εκτίθεται σε 

φωτιά µε αποτέλεσµα το µεταλλικό περίβληµα να χάσει την µηχανική αντοχή του και 

να υποστεί διάρρηξη. Όταν το δοχείο αυτό θερµανθεί, η πίεση των ατµών του 

περιεχοµένου υγρού ανεβαίνει, αυξάνοντας την πίεση στο εσωτερικό του δοχείου. Σε 

περίπτωση που η πίεση αυξηθεί τόσο ώστε να φτάσει την τιµή της ρύθµισης της 

βαλβίδας ανακούφισης, η τελευταία ανοίγει. Η στάθµη του υγρού µέσα στο δοχείο 

υποχωρεί καθώς οι ατµοί ελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα. Στη συνέχεια το 

µεταλλικό περίβληµα που δεν ψύχεται πλέον, έρχεται σε επαφή µε τις φλόγες µε 

αποτέλεσµα την υπερθέρµανσή του, την εξασθένηση της µηχανικής αντοχής του και 

την πιθανή διάρρηξή του. Το φαινόµενο BLEVE συνοδεύεται κατά κανόνα από 

πύρινη σφαίρα. 

 

Ποια είναι τα προτεινόµενα µέτρα για τη ∆ηµόσια Υγεία και 

Ασφάλεια; 
Στην Ελλάδα τα περισσότερα επικίνδυνα φορτία αφορούν τα υγρά καύσιµα και τα 

υγροποιηµένα αέρια υπό πίεση. Θα πρέπει οι εταιρείες εµπορίας και διανοµής να 

επιλέγουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς διαδροµές (χωρίς στροφές, σε δρόµους µε 

διαχωριστικό στο µέσον και καλό οδόστρωµα). Θα πρέπει επίσης να ενηµερώνουν τις 

αρχές (Τροχαία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική).για το είδος των µεταφεροµένων φορτίων 

και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάγκης, ανάλογα µε τις 

ιδιοµορφίες τους. 

Εάν συµβεί ατύχηµα, οι ενέργειες περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

• Άµεση κλήση των εµπλεκοµένων υπηρεσιών άµεσης δράσης  

• Άµεση αποµόνωση της περιοχής του συµβάντος (διαρροής ή έκρηξης) 

τουλάχιστον σε ακτίνα 500µ, προς όλες τις κατευθύνσεις. 

• Μετακίνηση του πληθυσµού εκτός της περιοχής του συµβάντος και µακριά από 

τα παράθυρα. 

• Αποµάκρυνση των µη εξουσιοδοτηµένων ατόµων µακριά από την περιοχή του 

συµβάντος. 

• Τοποθέτηση και µετακίνηση των ατόµων σε κατεύθυνση τέτοια ώστε να µην 

µεταφέρει επάνω τους ο άνεµος την εκλυθείσα ρύπανση (αέρια, σκόνες κλπ). 



• Αποµάκρυνση από περιοχές και χώρους που βρίσκονται σε επίπεδο κάτω από 

εκείνο της επιφάνειας της γης στην περιοχή του συµβάντος. 

• Εφόσον έχει εκδηλωθεί φωτιά στο µεταφορικό µέσο, η ελάχιστη απόσταση 

εκκένωσης από την περιοχή του συµβάντος, είναι τα 80µ. 

 
«Καλές πρακτικές» κατά την µεταφορά επικινδύνων φορτίων 
Παρακάτω παρουσιάζονται µερικές αρχές «καλής πρακτικής» κατά τη διαχείριση των 

επικινδύνων υλών. Πρόκειται για γενικές προφυλάξεις, που πηγάζουν από τη κοινή 

λογική και φυσικά η απαρίθµησή τους δεν είναι εξαντλητική. Κάθε επικίνδυνη ύλη 

απαιτεί τη δική της ειδική διαχείριση και καλό είναι να έχει συνταχθεί εκ των 

προτέρων κατάλληλος «κατάλογος ενεργειών» - check list  για τη συγκεκριµένη ύλη. 

Οι οδηγίες σε οποιοδήποτε άτοµο εργάζεται στη µεταφορά πρέπει να είναι σαφείς, 

χωρίς τη δυνατότητα παρερµηνειών. 

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ: 

• Το προσωπικό που εµπλέκεται σε οποιοδήποτε στάδιο, πρέπει να φέρει τον 

κατάλληλο εξοπλισµό ασφαλείας (γάντια, γυαλιά, προσωπίδες, κράνος, ειδική 

φόρµα εργασίας, ειδικοί φακοί, όργανα µέτρησης κλπ) 

• Το προσωπικό να έχει πλήρη γνώση των καθηκόντων του σε περίπτωση 

φωτιάς ή τραυµατισµού και να υπάρχει άµεσα διαθέσιµος ο απαραίτητος 

εξοπλισµός  

• ∆εν επιτρέπεται η οδήγηση όταν ο οδηγός είναι καταπονηµένος λόγω πολλών 

ωρών στο τιµόνι, ασθένειας κλπ. 

• ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 

• ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΚΟΚ Ή ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

 

Φόρτωση – Εκφόρτωση 

 Ο τρόπος φόρτωσης και ασφάλισης του φορτίου είναι διαφορετικός για κάθε κλάση, 

εφόσον χρησιµοποιείται διαφορετικός τύπος οχήµατος και διαφορετική συσκευασία 

(βυτίο, φιάλες κλπ). Ειδικά για βυτία να ελέγχεται ο σωστός εξαερισµός, οι σωλήνες 

πλήρωσης κλπ. 



 Χρειάζεται προσοχή στη µέγιστη ποσότητα του µεταφερόµενου φορτίου, στη 

περίπτωση µεταφοράς µερικού φορτίου, διαφορετικών φορτίων κλπ. Όλα αυτά 

αναφέρονται στους κανονισµούς. 

 Ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός, εκτός αν χρησιµοποιείται για τη κίνηση 

αντλιών, γερανών κλπ 

 Αν η µεταφερόµενη ύλη αναφλέγεται κάτω από τους 55°C, το όχηµα πρέπει να 

γειώνεται και o ρυθµός πλήρωσής του να είναι αργός. 

 Οι άδειες συσκευασίες που δεν έχουν καθαριστεί µε τον σωστό τρόπο θεωρούνται ότι 

εξακολουθούν να είναι γεµάτες µε την επικίνδυνη ύλη και εξακολουθούν να φέρουν 

τη σήµανση επικινδυνότητας. 

 Οτιδήποτε αιχµηρό (καρφιά, τσέρκια κλπ) ή εύφλεκτο υλικό (χαρτιά, πανιά κλπ) 

πρέπει να αποµακρύνεται αµέσως από τον χώρο φόρτωσης και να καθαρίζεται ο 

χώρος µε επιµέλεια. 

 Αν συµβεί διαρροή θα πρέπει να σβήσουν οι µηχανές των οχηµάτων που βρίσκονται 

σε µικρή απόσταση και να περιµένει µέχρι να καθαρίσει ο χώρος. 

 Μετά από µερική εκφόρτωση να ελεγχθεί η ισορροπία του φορτίου. 

 Η στάθµευση του οχήµατος να γίνεται µόνο σε ελεγχόµενο χώρο, µε τραβηγµένο το 

χειρόφρενο, να υπάρχει πάντα άτοµο που επιτηρεί το όχηµα και να ειδοποιούνται οι 

αρχές αν συµβεί διαρροή. 

 Αν απαιτηθεί στάση του αυτοκινήτου, αυτή να γίνεται σε χώρο που δεν εµποδίζει τη 

κυκλοφορία και να σηµαδεύεται η θέση του µε τρίγωνα, φώτα κλπ 

 

Έλεγχοι πριν την αναχώρηση 

 Το όχηµα ελέγχεται για τη καταλληλότητά του: λάδια, νερό ψυγείου και υγρά 

υαλοκαθαριστήρων, κύκλωµα καυσίµου λάστιχα, φώτα, φρένα, ABS, καθρέπτες κλπ 

 Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πυροσβεστήρες, τρίγωνο, τάκοι, µέσα ατοµικής 

προστασίας πρέπει να βρίσκονται στο όχηµα 

 Έλεγχος ρυµουλκουµενου, κοτσαδόρου, ηλεκτρικού συστήµατος κλπ 

 

Οδήγηση 

 Τήρηση κανόνων KOK και ADR. 

 Nηφαλιότητα του οδηγού. Ανάθεση της οδήγησης στον συνοδηγό, αν αυτό απαιτείται 

λόγω πολλών ωρών οδήγησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου. 



 Η µεταφορά φορτίου, ιδίως υγρού, αλλάζει την οδική συµπεριφορά του οχήµατος 

κατά τις στροφές, φρεναρίσµατα κλπ 

 Η πρόσβαση του οχήµατος σε ορισµένους δρόµους περιορίζεται µε τις πινακίδες      

Ρ-45, Ρ-46 και Ρ-64. Μερικές φορές απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες 

(τούνελ). 

 Κατά το σχεδιασµό του δροµολογίου, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη παράγοντες 

όπως: Η διέλευση του οχήµατος από αστικές περιοχές, οι υπεύθυνες αρχές και αν 

αυτές χρειάζεται να ειδοποιηθούν εκ των προτέρων, οι συνθήκες του οδοστρώµατος 

(π.χ. λακούβες, ολισθηρές ανηφόρες), τα πιθανά εµπόδια (π.χ. σταθµευµένα 

αυτοκίνητα), οι καιρικές συνθήκες κλπ. 

 

Καθαρισµός 

 Πρέπει να καθαρίζονται µε σχολαστικότητα τα κατάλοιπα του φορτίου και τότε µόνο 

να αφαιρούνται οι πινακίδες κινδύνου. 

 Η επιλογή του µέσου και του τρόπου καθαρισµού εξαρτάται από την µεταφερθείσα 

ύλη. 

 Εκτός από την προστασία των εργαζοµένων µε τα κατάλληλα µέσα ατοµικής 

προστασίας, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποτροπή µόλυνσης του 

περιβάλλοντος. 

 

Ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης. 

 Αποκλεισµός του χώρου, σύµφωνα µε τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί γραπτά (ΑDR) 

και προφορικά. 

 Φροντίστε για τη προσωπική σας ασφάλεια (γάντια, γυαλιά, φόρµα, προσωπίδες) 

 Αποµακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης, αλλά µη παραµένετε κοντά στο χώρο του 

ατυχήµατος 

 Ενηµερώστε τις αρχές για το είδος και την έκταση του κινδύνου 

 Αποµακρύνετε τα µη καταστρεµµένα δοχεία, βυτία κλπ από τον χώρο. 

 Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε τις πρώτες βοήθειες που µπορεί να παράσχει ένας 

µη ειδικός στους τραυµατίες, ιδίως όσον αφορά την: 

• Προσβολή των µατιών 

• Επαφή τουεπικίνδυνου υλικού µε το δέρµα 

• Εισπνοή τοξικών αερίων. 




