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ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η/ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Βαγιόκας Νικόλαος, Χηµικός Μηχανικός MSc, 
∆ιευθυντής Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. 
 
 
1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Η σήµαση ασφάλειας ή/και υγείας του εργασιακού περιβάλλοντος χωρίζεται στη µόνιµη και την 
περιστασιακή σήµανση. Η µόνιµη σήµανση περιλαµβάνει σήµατα απαγόρευσης, προειδοποίησης, 
υποχρέωσης, µέσων διάσωσης ή βοήθειας, εξοπλισµού καταπολέµησης πυρκαγιάς και σήµανση 
εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας. Η περιστασιακή σήµανση περιλαµβάνει 
φωτεινά σήµατα, ηχητικά σήµατα, προφορική ανακοίνωση και σήµατα µε χειρονοµίες. 
 
1.1. Μόνιµη σήµανση 
 
Σήµατα απαγόρευσης 
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων απαγόρευσης είναι: 
 Κυκλικό σχήµα 
 Μαύρο εικονοσύµβολο σε λευκό φόντο, µε κόκκινη περίµετρο (το κόκκινο χρώµα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας) και κόκκινη γραµµή διαγραφής (που 
κατεβαίνει από αριστερά προς τα δεξιά, καθόλο το µήκος του εικονογράµµατος υπό γωνία 45ο) 

 

 
Απαγορεύεται το 

κάπνισµα 

 
Απαγορεύεται η 

χρήση γυµνής φλόγας 
και το κάπνισµα 

 
Απαγορεύτεται η 
διέλευση πεζών 

 
Απαγορεύεται η 

κατάσβεση µε νερό 

 
Μη πόσιµο νερό 

 
Απαγορεύεται η 
είσοδος στους µη 

έχοντες ειδική άδεια 

 
Απαγορεύεται η 
διέλευση στα 

οχήµατα διακίνησης 
φορτίων 

 
Μην αγγίζετε 

 
Σήµατα προειδοποίησης 
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων προειδοποίησης είναι: 
 Τριγωνικό σχήµα 
 Μαύρο εικονοσύµβολο σε κίτρινο φόντο µε µαύρο περίγραµµα (το κίτρινο χρώµα πρέπει να 
καλύπτει τουλάχιστον το 35% της επιφάνειας της πινακίδας)  

 

 
Εύφλεκτες ύλες ή/και 
υψηλή θερµοκρασία 

 
Εκρηκτικές ύλες 

 
Τοξικές ύλες 

 
∆ιαβρωτικές ύλες 

 
Ραδιενεργά υλικά 

 
Αιωρύµενα φορτία 

 
Οχήµατα διακίνησης 

φορτίων 

  
Κίνδυνος 

ηλεκτροπληξίας 
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Γενικός κίνδυνος 

 
Ακτινοβολία λέϊζερ 

 
Αναφλέξιµες ύλες 

 
Μη ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες 

  
Ισχυρό µαγνητικό 

πεδίο 

  
Κίνδυνος 

παραπατήµατος 

  
Κίνδυνος πτώσης 

 
Βιολογικός κίνδυνος 

 

  
Χαµηλή θερµοκρασία 

  
Βλαβερές ή ερεθιστικές ουσίες 

 
Σήµατα υποχρέωσης 
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων υποχρέωσης είναι: 
 Κυκλικό σχήµα 
 Λευκό εικονοσύµβολο σε µπλε φόντο (το µπλε χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 35% 
της επιφάνειας της πινακίδας)  

 

 
Υποχρεωτική 

προστασία των µατιών 

 
Υποχρεωτική 
προστασία του 
κεφαλιού 

 
Υποχρεωτική 

προστασία των αυτιών 

 
Υποχρεωτική 
προστασία των 

αναπνευστικών οδών 

 
Υποχρεωτική 

προστασία των ποδιών 

 
Υποχρεωτική 

προστασία των χεριών 

 
Υποχρεωτική 
προστασία του 

σώµατος 

 
Υποχρεωτική 
προστασία του 
προσώπου 

 
Υποχρεωτική προστασία έναντι 

πτώσεων 

 
Υποχρεωτική διάβαση για 

πεζούς 

 
Γενική υποχρέωση 

 
Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας 
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων διάσωσης ή βοήθειας είναι: 
 Ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα 
 Λευκό εικονοσύµβολο σε πράσινο φόντο (το πράσινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 

50% της επιφάνειας της πινακίδας)  
 

     
Έξοδος κινδύνου 

   
Οδός διαφυγής 
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Κατεύθυνση που πρέπει να 

ακολουθηθεί 

  
Πρώτες βοήθειες 

  
Φορείο 

  
Θάλαµος καταϊονισµού 

 
Πλύση µατιών 

 
Τηλέφωνο για διάσωση και 

πρώτες βοήθειες 

 
Σήµατα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού 
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού είναι: 
 Ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα 
 Λευκό εικονοσύµβολο σε κόκκινο φόντο (το κόκκινο χρώµα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 

50% της επιφάνειας της πινακίδας)  
 
 

 
Πυροσβεστική µάνικα 

 

 
Σκάλα  

Πυροσβεστήρας 

 
Τηλέφωνο για την 
καταπολέµηση 
πυρκαγιών 

 

 
Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί 

 
Σήµανση εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορίας 
Η σήµανση των κινδύνων από εµπόδια και των επικίνδυνων σηµείων στο εσωτερικό των κτιριακών 
χώρων γίνεται µε κίτρινο χρώµα που εναλλάσεται µε µαύρο ή µε κόκκινο χρώµα που εναλλάσεται µε 
άσπρο. Οι κίτρινες – µαύρες και οι κόκκινες – άσπρες λωρίδες πρέπει να είναι ίσες µεταξύ τους και να 
έχουν κλίση 45ο. 

 
 

 
Η επισήµανση των οδών κυκλοφορίας γίνεται και από τις δύο πλευρές τους µε συνεχή λωρίδα 
ιδιαίτερα ορατού χρώµατος κατά προτίµηση άσπρου ή κίτρινου ανάλογα µε το χρώµα του δαπέδου. 
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1.2. Περιστασιακή σήµανση 
 
Η περιστασιακή σήµανση χρησιµοποιείται για επισήµανση επικίνδυνων συµβάντων, κλήση ατόµων 
για µια συγκεκριµένη ενέργεια, επείγουσα αποµάκρυνση ατόµων και καθοδήγηση ατόµων που 
εκτελούν χειρισµούς. Οι παραπάνω ενέργειες γίνονται µε τη χρήση φωτεινών σηµάτων, ηχητικών 
σηµάτων, προφορικής ανακοίνωσης και σηµάτων µε χειρονοµίες. 
 
Φωτεινά σήµατα 
 Τα χαρακτηριστικά των φωτεινών σηµάτων είναι: 
 κατάλληλη φωτεινή αντίθεση (χωρίς θάµπωµα) 
 φωτεινή επιφάνεια ενιαίου χρώµατος ή να περιέχει εικονοσύµβολο σε καθορισµένο φόντο 
 διακεκοµµένο σήµα (υποδεικνύει σε σχέση µε το σταθερό υψηλότερο κίνδυνο) 
 διάρκεια και συχνότητα λάµψεων (εξασφάλιση καλής κατανόησης του σήµατος) 
 όχι ταυτόχρονη χρήση δύο φωτεινών σηµάτων (σύγχιση) 
 εξασφάλιση τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας 
 έλεγχος καλής λειτουργίας κατά την εγκατάσταση και σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

 
Ηχητικά σήµατα 
Τα χαρακτηριστικά των ηχητικών σηµάτων είναι: 
 ηχητικό επίπεδο ανώτερο των διάχυτων θορύβων του περιβάλλοντος 
 εύκολη αναγνώριση και διάκριση από τους διάχυτους θορύβους του περιβάλλοντος 
 εύκολη αναγνώριση και διάκριση από άλλο ηχητικό σήµα 
 κυµαινόµενη συχνότητα (υποδεικνύει σε σχέση µε τη σταθερή υψηλότερο κίνδυνο) 
 όχι ταυτόχρονη χρήση δύο ηχητικών σηµάτων (σύγχιση) 
 εξασφάλιση τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής της κανονικής τροφοδοσίας 
 έλεγχος καλής λειτουργίας κατά την εγκατάσταση και σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

 
Προφορική ανακοίνωση 
Η προφορική ανακοίνωση πραγµατοποιείται µεταξύ ενός οµιλητή ή ποµπού και ενός ή περισσοτέρων 
ακροατών. Τα χαρακτηριστικά της προφορικής ανακοίνωσης είναι: 
 σύντοµα, απλά και σαφή µυνήµατα 
 γνώση της γλώσσας από τα άτοµα στα οποία απευθύνεται η ανακοίνωση 
 χρήση λέξεων - κωδικών π.χ. έναρξη, τέλος, προχώρησε, οπισθοχώρησε κτλ 

 
Σήµατα µε χειρονοµίες 
Τα σήµατα µε χειρονοµίες δίνονται από ειδικά εκπαιδευµένο άτοµο, το σηµατωρό, προς τον 
παραλήπτη των σηµάτων, τον χειριστή. Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων µε χειρονοµίες είναι: 
 απλό, ακριβές, εύκολα κατανοητό 
 σαφή διάκριση από άλλο σήµα 

 
Τα καθήκοντα του σηµατωρού είναι να: 
 φέρει ένα ή περισσότερα κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης µε έντονο και ενιαίο χρώµα (π.χ. 
σακάκι, κράνος, περιβραχιόνια, ρακέτες) 

 καθοδηγεί το χειριστή 
 βλέπει απευθείας τις εκτελούµενες κινήσεις από τον χειριστή 
 µεριµνά για την ασφάλεια των εργαζοµένων που βρίσκονται κοντά στο χειριστή                      

Οι κωδικοποιηµένες κινήσεις παρουσιάζονται σχηµατικά στους παρακάτω πίνακες: 
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Α. Γενικές χειρονοµίες 
Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 
Α1 ΕΝΑΡΞΗ 

Προσοχή 
Ανάληψη καθοδήγησης 

 

Οι δύο βραχίονες βρίσκονται σε έκταση 
και οι παλάµες είναι εστραµµένες προς 
τα εµπρός. 
 

 

Α2 ΣΤΟΠ 
∆ιακοπή 

Τέλος κίνησης 
 

Ο δεξιός βραχίονας τεντωµένος προς τα 
άνω, η δεξιά παλάµη εστραµµένη προς 
τα εµπρός. 
  

Α3 ΤΕΛΟΣ 
των ενεργειών 

Τα δύο χέρια είναι ενωµένα στο ύψος 
του στήθους. 

 
 

Β. Κατακόρυφες κινήσεις 
Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 
Β1 ΑΝΥΨΩΣΗ 

 
Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωµένος 
προς τα άνω και η δεξιά παλάµη 
εστραµµένη προς τα εµπρός διαγράφει 
αργά ένα κύκλο. 
  

Β2 ΚΑΘΟ∆ΟΣ 
 

Ο δεξιός βραχίονας είναι τεντωµένος 
προς τα κάτω και η δεξιά παλάµη 
εστραµµένη προς το εσωτερικό 
διαγράφει αργά ένα κύκλο. 
  

Β3 ΚΑΘΕΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση. 

 
 

Γ. Οριζόντιες κινήσεις 
Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 
Γ1 ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ 

 
Με τους δύο βραχίονες διπλωµένους και 
τις παλάµες εστραµµένες προς το 
εσωτερικό, το πρόσθιο µέρος των 
βραχιόνων εκτελεί κινήσεις αργές προς 
το σώµα. 

 

Γ2 ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΕ 
 

Με τους δύο βραχίονες διπλωµένους και 
τις παλάµες εστραµµένες προς τα έξω, το 
πρόσθιο µέρος των βραχιόνων εκτελεί 
κινήσεις αργές αποµακρυνόµενες προς 
το σώµα.  

Γ3 ∆ΕΞΙΑ 
ως προς τον 
σηµατωρό 

 

Με τον δεξιό βραχίονα τεντωµένο 
περίπου οριζοντίως και την παλάµη του 
δεξιού χεριού εστραµµένη προς τα κάτω 
εκτελούνται µικρές αργές κινήσεις κατά 
τη διεύθυνση αυτή. 

 

Γ4 ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ως προς τον 
σηµατωρό 

 

Με τον αριστερό βραχίονα τεντωµένο 
περίπου οριζοντίως και την παλάµη του 
αριστερού χεριού εστραµµένη προς τα 
κάτω εκτελούνται µικρές αργές κινήσεις 
κατά τη διεύθυνση αυτή. 
 

 

Γ5 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 

Με τα χέρια καθορίζεται η απόσταση. 
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∆. Κίνδυνος 
Α/Α Σηµασία Περιγραφή Εικόνα 
∆1 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

επείγουσα διακοπή 
ή στάση 
 

Οι δύο βραχίονες είναι τεντωµένοι προς 
τα άνω και οι παλάµες εστραµµένες προς 
τα εµπρός. 
  

∆2 ΤΑΧΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
 

Οι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται µε ΤΑΧΥΤΗΤΑ. 
 

∆3 ΒΡΑ∆ΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
 

Οι κωδικοποιηµένες χειρονοµίες που καθοδηγούν τις κινήσεις 
εκτελούνται µε ΒΡΑ∆ΥΤΗΤΑ. 
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2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Τα χαρακτηριστικά επισήµανσης δοχείων και σωληνώσεων είναι: 
 άκαµπτη πινακίδα ή αυτοκόλλητο σήµα ή ζωγραφισµένη ένδειξη 
 τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία 
 τοποθέτηση κοντά στο σηµείο µε το µεγαλύτερο κίνδυνο (π.χ. σηµεία σύνδεσης) 
 επανάληψη µε επαρκή συχνότητα 
 τοποθέτηση σε συνδυασµό µε την προειδοποιητική πινακίδα  “Γενικός κίνδυνος”, στις εισόδους 
των αποθηκών 

 
Τα σύµβολα και οι ενδείξεις κινδύνου για τις επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα είναι: 

 

Εκρηκτικές (Ε): Στερεές, υγρές, παχύρευστες ή ζελατινώδεις ουσίες και 
παρασκευάσµατα που αντιδρούν εξώθερµα και µε ταυτόχρονη ταχεία έκλυση αερίων, 
ακόµη και χωρίς την παρουσία ατµοσφαιρικού οξυγόνου και που υπό καθορισµένες 
συνθήκες δοκιµής εκπυρσοκροτούν, αναφλέγονται έντονα και γρήγορα ή εκρήγνυνται 
υπό την επίδραση θερµότητας και περιορισµού. 

 

Οξειδωτικές (Ο): Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία, σε επαφή µε άλλες ουσίες 
και ιδίως εύφλεκτες ουσίες, προκαλούν ισχυρώς εξώθερµη αντίδραση. 

 

Εύφλεκτες (F): Υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα µε χαµηλό σηµείο ανάφλεξης. 

 

Εξαιρετικά εύφλεκτες (F+): Ουσίες και παρασκευάσµατα µε εξαιρετικά χαµηλό 
σηµείο ανάφλεξης και χαµηλό σηµείο ζέσεως, καθώς και αέριες ουσίες και 
παρασκευάσµατα οι οποίες υπό κανονική θερµοκρασία και πίεση αναφλέγονται στον 
αέρα. 

 

Τοξικές (T): Ουσίες και παρασκευάσµατα που εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή 
απορροφούµενα µέσω του δέρµατος ακόµα και σε µικρές ποσότητες προκαλούν το 
θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας. 

 

Πολύ τοξικές (T+): Ουσίες και παρασκευάσµατα που εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή 
απορροφούµενα µέσω του δέρµατος ακόµα και σε ελάχιστη ποσότητα προκαλούν το 
θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας. 

 

Επιβλαβείς (Xn): Ουσίες και παρασκευάσµατα που εισπνεόµενα, καταπινόµενα ή 
απορροφούµενα µέσω του δέρµατος µπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή οξείες ή 
χρόνιες βλάβες της υγείας. 

 

∆ιαβρωτικές (C): Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία σε επαφή µε ζώντους ιστούς 
µπορούν να τους καταστρέψουν. 

 

Ερεθιστικές (Xi): Μη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε άµεση, 
παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα ή τους βλεννογόνους, µπορούν 
να προκαλέσουν φλεγµονές. 

 

Επικίνδυνες για το περιβάλλον (N): Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία αν 
εισαχθούν στο περιβάλλον, παρουσιάζουν ή µπορεί να παρουσιάσουν άµεσο ή 
µελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τοµείς του περιβάλλοντος. 

 
Παραδείγµατα επισήµανσης επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων µε σύντοµη περιγραφή των 
κινδύνων και των απαιτούµενων προληπτικών µέτρων δίνονται στο παράρτηµα Α. 
 
Η ετικέτα αποτελεί την πρώτη πηγή πληροφόρησης για το προϊόν. Θα πρέπει να υπάρχει µία ετικέτα 
σε κάθε δοχείο καθώς επίσης και στα δοχεία µετάγγισης της επικίνδυνης ουσίας ή παρασκευάσµατος. 
Η ετικέτα θα πρέπει να είναι γραµµένη στην ελληνική γλώσσα και να περιέχει τα ακόλουθα: 
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 Ονοµασία ή ονοµασίες των ουσιών που περιέχονται στο δοχείο 
 Όνοµα, διεύθυνση και αριθµό τηλεφώνου του παρασκευαστή/ εισαγωγέα 
 Σύµβολα και ενδείξεις κινδύνου 
 Φράσεις που υποδηλώνουν τους ειδικούς κινδύνους (φράσεις R) 
 Φράσεις που υποδηλώνουν τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης (φράσεις S) 
 Για τις ουσίες, τον αριθµό ΕΟΚ 

 
Στο ακόλουθο σχήµα δίνεται ένα παράδειγµα επισήµανσης µιας χηµικής ουσίας.  

ΤΟΞΙΚΟ

Τ

ΠΟΛΥ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ

F+
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Ή
ΤΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΕΑ Ή ΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

Benzol
(BENZΟΛΙΟ)

Πολύ εύφλεκτο
Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα
Κίνδυνος πολύ σοβαρών µονίµων επιδράσεων

R: 11, 23/24, 39

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος
Μακριά από θερµότητα

Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση

S: 9, 15, 29  
 
Οι φράσεις R και S που εκφράζουν τη φύση των ειδικών κινδύνων και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης 
αντίστοιχα δίνονται στο παράρτηµα Β. 
 
 
3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• Π.∆. 105/95 “Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία 
σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ χώρους εργασίας”. 

• Κ.Υ.Α. 378/94 “Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ”. 
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Παράρτηµα Α: Παραδείγµατα επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων. 
 
Σύµβολο/ Σηµασία Περιγραφή των κινδύνων Παραδείγµατα προϊόντων 

 
Τοξικό 

(Τ) 
Πολύ τοξικό 

(Τ+) 

 Μεθανόλη, φωτιστικό 
οινόπνευµα, αποσµητικά, 
στεγανωτικά σπρέϊ 

 Απολυµαντικά (κρεολίνη) 
 Σπρέι φανοποιίας 

 
Επιβλαβές 

(Xn) 

 Τοξικές και επιβλαβείς ουσίες και 
παρασκευάσµατα που 
παρουσιάζουν, ακόµη και σε 
µικρές ποσότητες, κίνδυνο για την 
υγεία. 

 Αν η σοβαρότητα των επιπτώσεων 
στην υγεία εκδηλώνεται µε πολύ 
µικρές ποσότητες, το προϊόν 
σηµειώνεται µε το τοξικό 
σύµβολο. 

 Αυτά τα προϊόντα διεισδύουν στον 
οργανισµό µε εισπνοή, κατάποση ή 
από το δέρµα. 

 

 Αποσµητικά, 
τριχλωροαιθυλένιο 

 ∆ιαλυτικά για χρώµατα 
 Προϊόντα καθαρισµού 
 Προϊόντα για την προστασία 

και την επεξεργασία του 
ξύλου 

 Αντισκωριακά για χρώµατα 
Προληπτικά µέτρα 

 Για να αποφύγετε κάθε επαφή µε το δέρµα χρησιµοποιείστε προστατευτικά µέσα: γάντια, 
προσωπίδα, προστατευτικό ένδυµα κλπ. 

 Προτιµάτε να εργά-ζεστε στον υπαίθριο ή σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
 Καλή υγιεινή: πλύντε τα χέρια σας, µην τρώτε ή καπνί-ζεται ποτέ κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 Τα προϊόντα σε αεροζόλ είναι πιό επικίνδυνα, εισπνοή! 
 Κρατείστε τα µακριά από παιδιά! 

 
Σύµβολο/ 
Σηµασία 

Περιγραφή των κινδύνων Παραδείγµατα προϊόντων 

 
Εύφλεκτο 

(F) 
Πολύ 

εύφλεκτο 
(F+) 

 (F) Τα εύφλεκτα προϊόντα 
αναφλέγονται παρουσία µιας 
φλόγας, µιας πηγής θερµότητας 
(θερµή επιφάνεια) ή µιας σπίθας. 
 (F+) Προϊόν που µπορεί να 
αναφλεχθεί πολύ εύκολα από τη 
δράση µιας πηγής ενέργειας 
(φλόγα, σπίθες κλπ.), ακόµη και 
κάτω από 0οC. 

 
Οξειδωτικό 

(Ο) 

 Η καύση (οξείδωση) χρειάζεται 
µια καύσιµη ύλη, οξυγόνο και µια 
πηγή ανάφλεξης· επιτυγχάνεται 
σηµαντικά από την παρουσία ενός 
οξειδωτικού προϊόντος (ουσίας 
πλούσιας σε οξυγόνο). 

 Πετρέλαιο, βενζίνη 
 Φωτιστικό οινόπνευµα ή 

µεθανόλη 
 Τερεβινθέλαιο, λευκό 

οινόπνευµα 
 Ακετόνη, καθαριστικά για 

πινέλα, διαλυτικά για 
χρώµατα 

 Χρώµατα σε αεροζόλ, 
µεταλλικά χρώµατα 

 Αντιπαγετικά για τζάµια 
 Κόλλες επαφής, κόλλες 

(νεοπρένιο) 
 Αποσµητικά χώρου 

 
Προληπτικά µέτρα 

 Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
 Μην τα χρησιµοποιείτε ποτέ κοντά σε πηγή θερµότητας, ή σε θερµή επιφάνεια, κοντά σε σπίθες ή 
σε ακάλυπτη φλόγα. 

 Απογορεύεται το κάπνισµα! 
 Μη φοράτε νάιλον ρούχα και έχετε πάντα πρόχειρο έναν πυροσβεστήρα κατά τη διάρκεια της 
χρήσης εύφλεκτων προϊόντων. 

 ∆ιατηρείται τα εύφλεκτα προϊόντα (F) καλά διαχωρισµένα από τα οξειδωτικά (Ο). 
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Σύµβολο/ 
Σηµασία 

Περιγραφή των κινδύνων Παραδείγµατα προϊόντων 

 
∆ιαβρωτικό 

(C) 
 
 

 Οι διαβρωτικές ουσίες 
προκαλούν σοβαρές βλάβες 
στους ζωντανούς ιστούς και 
πλήττουν επίσης και άλλα 
υλικά. Η αντίδραση µπορεί 
να οφείλεται στην παρουσία 
νερού ή υγρασίας. 

 

 Αποφρακτικά για σωληνώσεις, 
αφαιρετικά ακαθαρσιών 

 Καυστική σόδα, αντισκωριακά 
 Οξέα, Θειϊκό οξύ (µπαταρίες) 
 Καθαριστικά για φούρνους, 

τουαλέτες 
 Απορρυπαντικά πιάτων (σε υγρή 

κατάσταση) 

 
Ερεθιστικό 

(Xi) 

 Η επανειληµµένη επαφή 
προκαλεί φλεγµονές στο 
δέρµα και στις βλεννογόνους. 

 Χλωρίνη 
 Τερεβινθέλαιο 
 Καυστική αµµωνία 
 Ρητίνη από πολυεστέρα 

Προληπτικά µέτρα 
 ∆ιατηρείτε τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία. 
 ∆ιατηρείτε τα προϊόντα µακριά από παιδιά. 
 Προσέχετε κατά την τακτοποίση. 
 Προστατέψτε τα µάτια, το δέρµα κτλ. (προστατευτικά γυαλιά, γάντια). 
 Μετά τη χρήση πλύντε καλά τα χέρια και το πρόσωπο. 
 Ως “πρώτες βοήθειες” το ξέπλυµα µε άφθονο νερό για 10 λεπτά είναι αποτελεσµατικό. 
 Τα διαβρωτικά προϊόντα σε αεροζόλ είναι επικίνδυνα. 

 
Σύµβολο/ 
Σηµασία 

Περιγραφή των κινδύνων Παραδείγµατα προϊόντων 

 
Εκρηκτικό 

(Ε) 

 Η έκρηξη είναι εξαιρετικά 
γρήγορη καύση και εξαρτάται 
από τα χαρακτηριστιακά του 
προϊόντος, τη θερµοκρασία (πηγή 
θερµότητας), επαφή µε άλλα 
προϊόντα (αντίδραση), 
χτυπήµατα, την τριβή κλπ. 

 

 Τα κάθε είδους αεροζόλ 
(ακόµη και άδεια) είναι 
δυνατόν να εκραγούν πάνω 
από τους 50οC 

 Αποσµητικά χώρου, λακ 
µαλλιών, χρώµατα 
βερνίκια, αντιπαγετικά για 
παρµπριζ κλπ. 

Προληπτικά µέτρα 
 Αποφύγετε την υπερθέρµανση, τα χτυπήµατα, προστατέψτε τα από τις ηλιακές ακτίνες. 
 Μην τοποθετείτε ποτέ κοντά σε πηγές θερµότητας, λαµπήρες κλπ. 
 Απογορεύεται το κάπνισµα! 

 
Σύµβολο/ 
Σηµασία 

Περιγραφή των κινδύνων Παραδείγµατα προϊόντων 

 
Επικίνδυνο για το 

περιβάλλον 
(Ν) 

Ουσίες: 
 ιδιαίτερα τοξική για τους 
υδρόβιους οργανισµούς 
 τοξική για την πανίδα 
 επικίνδυνη για το στρώµα του 
όζοντος 

 

 ενεργά συστατικά των 
εντοµοκτόνων 

 χλωροφθοράνθρακες (CFC) 

Προληπτικά µέτρα 
 Αποµακρύνεται το προϊόν ή τα υπολείµµατά του µε τα µέτρα προφύλαξης που ισχύουν για τα 
επικίνδυνα προϊόντα. 

 Αποφύγετε τη µόλυνση του περιβάλλοντος αποθηκεύοτας σωστά τα προϊόντα. 
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Παράρτηµα Β: Φράσεις ειδικών κινδύνων R και οδηγίες ασφαλούς χρήσης S. 
 
Φράσεις R – Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα 
R1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση 
R2 Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης 
R3 Πολύ µεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης 
R4 Σχηµατίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές µεταλλικές ενώσεις 
R5 Θέρµανση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη 
R6 Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή µε τον αέρα 
R7 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά 
R8 Η επαφή µε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά 
R9 Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε καύσιµα υλικά 
R10 Εύφλεκτο 
R11 Πολύ εύφλεκτο 
R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο 
R14 Αντιδρά βίαια µε νερό 
R15 Σε επαφή µε το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια 
R16 Εκρηκτικό όταν αναµιχθεί µε οξειδωτικές ουσίες 
R17 Αυτοαναφλέγεται στον αέρα 
R18 Κατά τη χρήση µπορεί να σχηµατίσει εύφλεκτα /εκρηκτικά µίγµατα ατµού/ αέρος 
R19 Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικά υπεροξείδια 
R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται 
R21 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα 
R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
R23 Τοξικό όταν εισπνέεται 
R24 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα 
R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης 
R26 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται 
R27 Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα 
R28 Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης 
R29 Σε επαφή µε το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια 
R30 Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο 
R31 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρα 
R32 Σε επαφή µε οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια 
R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων 
R34 Προκαλεί εγκαύµατα 
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα 
R36 Ερεθίζει τα µάτια 
R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα 
R38 Ερεθίζει το δέρµα 
R39 Κίνδυνος πολύ σοβαρών µονίµων επιδράσεων 
R40 Πιθανοί κίνδυνοι µονίµων επιδράσεων 
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών 
R42 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα  
R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται 
R44 Κίνδυνος έκρηξης εάν θερµανθεί σε κλειστή ατµόσφαιρα 
R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο 
R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονοµικές γενετικές βλάβες 
R48 Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση 
R49 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται 
R50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς  
R51 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς 
R52 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς 
R53 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 
R54 Τοξικό για τη χλωρίδα 
R55 Τοξικό για την πανίδα 
R56 Τοξικό για τους οργανισµούς του εδάφους 
R57 Τοξικό για τις µέλισσες 
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R58 Μπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
R59 Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος 
R60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιµότητα 
R61 Μπορεί να βλάψει το έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης 
R62 Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιµότητας 
R63 Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης 
R64 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται µε µητρικό γάλα 
 
Συνδυασµοί των R – φράσεων 
R14/15 Αντιδρά βίαια σε επαφή µε νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα 
R15/29 Σε επαφή µε νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια 
R20/21 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα 
R21/22 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 
R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως 
R20/21/22 Επιβλαβές όταν ειπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 
R23/24 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα 
R24/25 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 
R23/25 Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως 
R23/24/25 Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 
R26/27 Πολύ τοξικό όταν εισπνεέται και σε επαφή µε το δέρµα 
R27/28 Πολύ τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 
R26/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως 
R26/27/28 Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση 

καταπόσεως 
R36/37 Ερεθίζει τα µάτια και το αναπνευστικό σύστηµα 
R37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα 
R36/38 Ερεθίζει τα µάτια και το δέρµα 
R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα 
R39/23 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται 
R39/24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα 
R39/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως 
R39/23/24 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε 

επαφή µε το δέρµα 
R39/23/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε 

περίπτωση καταπόσεως 
R39/24/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και 

σε περίπτωση καταπόσεως 
R39/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται, σε επαφή 

µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 
R39/26 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται 
R39/27 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα 
R39/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση 

καταπόσεως 
R39/26/27 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και 

σε επαφή µε το δέρµα 
R39/27/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα 

και σε περίπτωση καταπόσεως 
R39/26/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται και 

σε περίπτωση καταπόσεως 
R39/26/27/28 Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνεέται, σε 

επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 
R40/20 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται 
R40/21 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα 
R40/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως 
R40/20/21 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή 

µε το δέρµα 
R40/20/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε 

περίπτωση καταπόσεως 
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R40/21/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων σε επαφή µε το δέρµα και σε 
περίπτωση κατάποσης 

R40/20/21/22 Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι µόνιµων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή µε 
το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης 

R42/43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το 
δέρµα 

R48/20 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη 
έκθεση όταν εισπνέεται 

R48/21 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη 
έκθεση σε επαφή µε το δέρµα 

R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη 
έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως 

R48/20/21 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη 
έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα 

R48/20/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη 
έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως 

R48/21/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη 
έκθεση σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 

R48/20/21/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη 
έκθεση όταν εισπνεέται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 

R48/23 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση 
όταν εισπνέεται 

R48/24 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση 
σε επαφή µε το δέρµα 

R48/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση 
σε περίπτωση καταπόσεως 

R48/23/24 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση 
όταν εισπνέεται και σε επαφή µε το δέρµα 

R48/23/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση 
óταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως 

R48/24/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση 
σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 

R48/23/24/25 Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταµένη έκθεση 
όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως 

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει 
µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες 
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες 
δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

 
Φράσεις S – Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα 
S1 Να φυλάσσεται κλειδωµένο 
S2 Μακριά από παιδιά 
S3 Να φυλάσσεται σε δροσερό µέρος 
S4 Μακριά από κατοικηµένους χώρους 
S5 Να διατηρείται το περιεχόµενο µέσα σε …(το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από 

τον παραγωγό) 
S6 Να διατηρείται σε ατµόσφαιρα …(το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον 

παραγωγό) 
S7 Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο 
S8 Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία 
S9 Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόµενο µέρος 
S12 Μη διατηρείται το δοχείο ερµητικά κλεισµένο 
S13 Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές 
S14 Μακριά από … (ασύµβατες ουσίες που καθορίζονται από τον παραγωγό) 
S15 Μακριά από θερµότητα 
S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισµα 
S17 Μακριά από καύσιµα υλικά 



 14

S18 Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά 
S20 Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιµοποιείτε 
S21 Μην καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε 
S22 Μην αναπνέετε την σκόνη 
S23 Μην αναπνέετε αέρια / αναθυµιάσεις/ ατµούς / εκνεφώµατα  (η κατάλληλη διατύπωση 

καθορίζεται από τον  παραγωγό) 
S24 Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα 
S25 Αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια 
S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική 

συµβουλή 
S27 Αφαιρέστε αµέσως όλα τα ενδύµατα που έχουν µολυνθεί 
S28 Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε αµέσως µε άφθονο… (το είδος του υγρού 

καθορίζεται από  τον παραγωγό) 
S29 Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση 
S30 Ποτέ µην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό 
S33 Λάβετε προστατευτικά µέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 
S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί µε ασφαλή τρόπο  
S36 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία  
S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια  
S38 Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισµού, χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή 
S39 Χρησιµοποιείτε συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου  
S40 Για τον καθαρισµό του δαπέδου και όλων των αντικειµένων που έχουν µολυνθεί από το 

υλικό αυτό χρησιµοποιείτε… (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό) 
S41 Σε περίπτωση πυρκαγιάς και /ή  εκρήξεως µην αναπνέετε τους καπνούς 
S42 Κατά τη διάρκεια υποκαπνισµού/ ψεκάσµατος χρησιµοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική 

συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό)  
S43 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιείτε… (αναφέρεται το ακριβές είδος µέσων 

πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: «Μη χρησιµοποιείτε ποτέ 
νερό») 

S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή 
(δείξτε την ετικέτα αν είναι  δυνατόν) 

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την 
ετικέτα 

S47 Να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους...οC (καθορίζεται από τον 
παραγωγό) 

S48 Να διατηρείται υγρό µε… (κατάλληλο υγρό που πρέπει να καθοριστεί από τον παραγωγό) 
S49 ∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο 
S50 Να µην αναµιχθεί µε… (καθορίζεται από τον παραγωγό) 
S51 Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο 
S52 ∆ε συνίσταται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους 
S53 Αποφεύγετε την έκθεση – εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση 
S56 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικίνδυνων ή 

ειδικών αποβλήτων 
S57 Να χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο περίβληµα για να αποφευχθεί µόλυνση του περιβάλλοντος 
S59 Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/ προµηθευτή για ανάκτηση/ ανακύκλωση 
S60 Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα 

απόβλητα 
S61 Αποφύγετε τη διάθεσή του στο περιβάλλον. Συµβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/ δελτίο 

δεδοµένων ασφαλείας 
S62 Σε περίπτωση κατάποσης να µην προκληθεί εµετός: ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και 

δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέττα του 
 
Συνδυασµοί  S φράσεων 
S1/2 Φυλάξτε το κλειδωµένο και µακριά από παιδιά 
S3/7 ∆ιατηρείται το δοχείο ερµητικά κλεισµένο σε δροσερό µέρος 
S3/9/14 ∆ιατηρείστε σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος µακρυά από… (ασύµβατα υλικά 

που υποδεικνύονται από τον παραγωγό) 
S3/9/14/49 ∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόµενο µέρος 
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µακριά από… (ασύµβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό) 
S3/9/49 ∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό µέρος 
S3/14 ∆ιατηρείται σε δροσερό µέρος µακριά από…(ασύµβατα υλικά που υποδεικνύονται 

από τον παραγωγό) 
S7/8 Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και προστατευόµενο από την υγρασία 
S7/9 Το δοχείο να διατηρείται ερµητικά κλεισµένο και σε καλά αεριζόµενο µέρος  
S7/47 ∆ιατηρείστε το δοχείο καλά κλεισµένο σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … 

οC (να καθοριστεί από τον παραγωγό) 
S20/21 Όταν το χρησιµοποιείτε µη τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε 
S24/25 Αποφεύγετε επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια 
S29/56 Μην αδειάζετε το περιεχόµενο στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης τουα 

εναποτεθούν σε δηµόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων 
S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και γάντια 
S36/37/39 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας 

µατιών / προσώπου 
S36/39 
 

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία και συσκευή προστασίας µατιών / 
προσώπου 

S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας µατιών / προσώπου 
S47/49 ∆ιατηρείται µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 

…0C (καθορίζεται από τον παραγωγό) 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
1. Ποια η σηµασία του παρακάτω σήµατος; 

     
Σωστό: Β 
 
    A. Απαγορεύεται η χρήση γυµνού χεριού 
    B. Απαγορεύεται η είσοδος στους µη έχοντες ειδική άδεια  
    Γ. Απαγορεύεται η χρήση γαντιού 
    ∆. Μην αγγίζετε 
 
 
2. Ποια η σηµασία του παρακάτω σήµατος; 

 
Σωστό: Β 
 
    Α. Εύφλεκτες ύλες 
    Β. Ανεφλέξιµες ύλες 
    Γ. Εκρηκτικές ύλες 
    ∆. ∆ιαβρωτικές ύλες 
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3. Ποια η σηµασία του παρακάτω σήµατος; 

 
Σωστό: Β 
 
    Α. Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού 
    Β. Υποχρεωτική προστασία του προσώπου 
    Γ. Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών 
    ∆. Υποχρεωτική προστασία των µατιών 
 
 
4. Τι σηµαίνουν οι φράσεις R και S; 
Σωστό: Α 
 
Α.   R: Ειδικοί κίνδυνοι και   S: Οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 
Β.   R: Βαθµός επικινδυνότητας και   S: Οδηγίες ασφαλούς χρήσης. 
Γ.   R: Βαθµός επικινδυνότητας και   S: Βαθµός ασφάλειας. 
∆.   R: Ειδικοί κίνδυνοι και   S: Βαθµός ασφάλειας. 
 

 
 


