
 

Πίνακας κλάσεων επικινδύνων εµπορευµάτων 

 

ΚΛΑΣΗ 1 : Εκρηκτικές Ύλες Και Είδη 

όπως βαβµακοπυρίτιδα, φυσίγγια πεπιεσµένης µελανής πυρίτιδας, νιτροκυτταρινούχος πυρίτιδα, 

µελανή πυρίτιδα, ζελατινώδης νιτροτολουόλη 

Είδη Γεµισµένα Με Εκρηκτικές Ύλες 

όπως εκρηκτικά φυσίγγια, πυροσωλήνες κρουσιφλεγή καψύλλια, εµπύρια, φυσίγγια κυνηγιού, 

πυροκροτητές, καπνογόνοι µηχανισµοί, κλπ. 

Αναφλεκτήρες, Πυροτεχνήµατα & Παρόµοια Εµπορεύµατα 

όπως πυρεία ασφαλείας, σωληνωτοί αναφλεκτήρες, πυροτεχνικά είδη και παιχνίδια, στρογγυλά 

βαρελότα, εµπρηστικές βόµβες, βεγγαλικά, καπνογόνες ύλες κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 2 : Αέρια Πεπιεσµένα, Υγροποιηµένα Ή ∆ιαλυόµενα Υπό Πίεση 

όπως άζωτο, αργό, οξυγόνο, υδρογόνο, µεθάνιο, φθόριο, φυσικό αέριο, αµµωνία, χλώριο, βουτάνιο, 

προπάνιο, αιθάνιο, υδροχλώριο, διοξείδιο και άνθρακα κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 3: Εύφλεκτα Υγρά 

όπως βενζίνη, πετρέλαια, ορυκτά έλαια, προϊόντα συµπυκνώσεως φυσικού αερίου, υδατάνθρακες, 

αλκοόλες, αιθέρες, αλδεϋδες, κετόνες, αστέρες, νιτρίλια, διθειούχος άνθρακας, παρασιτοκτόνα, 

υδρογονάνθρακες κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 4.1: Εύφλεκτα Στερεά 

όπως ξυλάνθρακας, θείον, κυτταροειδή, πλαστικοποιηµένη νιτροκυτταρίνη, κόκκινος φώσφορος, 

καουτσούκ, λιγνίτης, γαιάνθρακας, ναφθαλίνη. 

ΚΛΑΣΗ 4.2: Εύφλεκτα Στερεά Ή Ύλες Υποκείµενες Σε Αυτόµατη Καύση 

όπως λευκός και κίτρινος φώσφορος, ενώσεις φωσφόρου µε διάφορα µέταλλα, αλκύλια λιθίου, 

µέταλλα σε πυροφόρο µορφή, άνυδρα σουλφίδια καλίου ή νατρίου, φρεσκοκοµµένος ξυλάνθρακας σε 

σκόνη κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 4.3: Εύφλεκτα Στερεά Ή Ουσίες Που Ελκύουν Εύφλεκτα Αέρια Σε 

Επαφή Με Το Νερό 

όπως αλκαλοµέταλλα (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο), πυριτιούχο ασβέστιο σε σκόνη, πυριτιούχου 

αλκάλια, ανθρακασβέστιο, τριφθοριούχο βόριο κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 5.1: Οξειδωτικές Ύλες 

όπως υδατικά διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου, υπερχλωρικό οξύ, χλωρικά άλατα, 

υπερχλωρικό οξύ σε υδατικά διαλύµατα, νιτρικό αµµώνιο, λιπάσµατα νιτρικού αµµωνίου τύπου Α1, 

Α2, Α3, Α4, νιτρικό νάτριο, νιτρικό βάριο, νιτρικός µόλυβδος, ανόργανα νιτρώδη άλατα, υπεροξείδιο 

αλκαλικών µετάλλων κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 5.2: Οργανικά Υπεροξείδια 

όπως υπεροξείδιο διτριτογενούς βουτυλίου κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 6.1: Τοξικές Ύλες 

όπως υδροκυανικό οξύ, νιτρίλια, νιτρογενείς οργανικές ενώσεις, αλκύλια µολύβδου όπως 

τετρααιθυλικός µόλυβδος, χλωρονιτροβενζόλια, κρεζόλες κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 6.2:Απεχθείς Ύλες Και Ύλες Που Μπορούν Να Προκαλέσουν Μόλυνση 

όπως νωπά δέρµατα, νωπά κόκαλα, εντόσθια, αδένες, κοπριά, περιττώµατα, άλλες ύλες ζώων κλπ 

ΚΛΑΣΗ 7: Ραδιενεργές Ύλες 

ΚΛΑΣΗ 8: ∆ιαβρωτικές Ύλες 

όπως θειικό οξύ, νιτρικά οξέα, διαλύµατα υδροχλωρικού οξέος, διάλυµα καυστικής σόδας, διάλυµα 

καυστικής ποτάσας, διαλύµατα υποχλωριώδους οξέος, βρώµιο, συσσωρευτές γεµιζόµενοι µε αλκαλικά 

διαλύµατα κλπ. 

ΚΛΑΣΗ 9: ∆ιάφορες Επικίνδυνες Ύλες Και Είδη 

όπως άσβεστος PCB''S (π.χ. κλοφέν), συσκευές που περιέχουν PCB''S (π.χ. µετασχηµατιστές) κλπ. 

 
 


