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Τµήµα  Οδικών  
Μεταφορών  

Ενηµερωτικό Έντυπο 

Οδική 
Μεταφορά 
Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων 

Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες  
και είδη 

Κλάση 2: Αέρια 

Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά 

Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, 
αυτενεργές ουσίες 
και στερεά 
απευαισθητοποιηµέ
να εκρηκτικά 

Κλάση 4.2: Ουσίες µε 
πιθανότητα 
αυτόµατης καύσης 

Κλάση 4.3: Ουσίες που σε 
επαφή µε το νερό 
αναδίδουν εύφλεκτα 
αέρια 

Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες 

Κλάση 5.2: Οργανικά 
υπεροξείδια 

Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες 

Κλάση 6.2: Μολυσµατικές 
Ουσίες 

Κλάση 7: Ραδιενεργό υλικό 

Κλάση 8: ∆ιαβρωτικές ουσίες 

Κλάση 9: ∆ιάφορες 
επικίνδυνες ουσίες 
και είδη 

Ετικέτες αναγνώρισης κινδύνου 

 



Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που 
εκτελεί ως κύρια ή επικουρική 
δραστηριότητα µεταφορές επικίνδυνων 
εµπορευµάτων ή ενέργειες 
φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται µε τις 
εν λόγω µεταφορές, πρέπει να ορίσει έναν 
ή περισσότερους συµβούλους ασφαλείας 
για την οδική µεταφορά επικίνδυνων 
εµπορευµάτων και να γνωστοποιήσει την 
ταυτότητά τους στο Τµήµα Οδικών 
Μεταφορών και στον αστυνοµικό σταθµό 
της περιοχής.  

Το όχηµά που χρησιµοποιείς συνάδει µε 
τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα 
παραρτήµατα της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας 
για τις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR); 

Επικίνδυνα 
εµπορεύµατα είναι 
ουσίες, οι οποίες λόγω 
των ιδιοτήτων τους, 
µπορούν να 
προκαλέσουν σοβαρό 
τραυµατισµό, υλικές 
ζηµιές και σηµαντική 
καταστροφή στο 
περιβάλλον. 

Εκτελείς οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων; 

Εσύ ως µεταφορέας ή η 
επιχείρηση στην οποία 
εργάζεσαι έχει ορίσει Σύµβουλο 
Ασφαλείας για την οδική 
µεταφορά επικίνδυνων 
εµπορευµάτων; 

Κατέχεις Πιστοποιητικό 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Οδηγού Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων; 

Οι οδηγοί οχηµάτων που µεταφέρουν 
επικίνδυνα εµπορεύµατα θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν σεµινάρια 
επαγγελµατικής κατάρτισης και να 
επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις που 
διεξάγει το Τµήµα Οδικών Μεταφορών.  

Πιστοποιητικό Έγκρισης Οχήµατος Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων 

⇒ Έχει διάρκεια ισχύος ένα έτος. 

⇒ Εκδίδεται από το Τµήµα Οδικών Μεταφορών. 

⇒ Για να είναι δυνατή η έκδοσή του, απαιτείται εν 
ισχύ πιστοποιητικό επιτυχίας σε αρχικό ή 
περιοδικό έλεγχο, όπως αυτοί περιγράφονται στα 
παραρτήµατα της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας για τις 
∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων (ADR) και πιστοποιητικό επιτυχούς 
τεχνικού ελέγχου του οχήµατος, όπως αυτός 
καθορίζεται στους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 
και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισµούς.  

Γνωρίζεις εάν το όχηµά σου πρέπει να 
διαθέτει Πιστοποιητικό Έγκρισης 
Οχήµατος Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων; 

Ο∆ΗΓΕ ΘΥΜΗΣΟΥ... 
⇒ Μην εγκαταλείπεις το όχηµά σου κατά 

την διάρκειά της φόρτωσης ή 
εκφόρτωσής του. 

⇒ Πριν ξεκινήσεις διάβασε προσεκτικά τις 
γραπτές οδηγίες που ΠΡΕΠΕΙ να 
βρίσκονται το όχηµά σου. 

⇒ Πριν ξεκινήσεις το δροµολόγιό σου 
βεβαιώσου ότι τα µέσα προσωπικής 
προφύλαξης (γάντια, αντιασφυξιογόνες 
µάσκες, κλπ), που αναφέρονται στις 
γραπτές οδηγίες, βρίσκονται στο όχηµά 
σου. 

⇒ Πριν ξεκινήσεις το δροµολόγιό σου 
βεβαιώσου ότι οι πυροσβεστήρες  που 
βρίσκονται στο όχηµα σου είναι σε 
κατάσταση λειτουργίας. 

⇒ ∆εν επιτρέπεται να µεταφέρεις επιβάτες 
σε όχηµα που µεταφέρει επικίνδυνα 
εµπορεύµατα. 

⇒  Το κάπνισµα απαγορεύεται κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών 
φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς, 


