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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19403/1388/08
  Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α’ 113) σε συμμόρφωση 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επι−
τροπής της 7ης Απριλίου 2003, της Οδηγίας 2004/111/
ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2004 και της 
Οδηγίας 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρί−
ου 2006 για την τέταρτη, πέμπτη και έκτη προσαρ−
μογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 
94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδι−
κές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

   Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5, παρ. 11 του ν. 2801/2000 (Α’ 46) «Ρυθ−

μίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετα−
φορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»

β. των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του 
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του 
ν. 1440/1984 (Α’ 70), της παρ. 1ζ του άρθρου 2 του 
ν. 1338/1983 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 1880/1990 (Α’ 39) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 
ν. 1892/90 (Α’ 101)

γ. του δεύτερου άρθρου του ν. 2077/1992 (Α’ 136) «Κύ−
ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβά−
νονται στην Τελική πράξη»

δ.  του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98)

ε. του άρθρου 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση 
Υπουργείων» (Α’ 231) και του άρθρου 1 του π.δ. 215/2007 
«Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτε−
ρικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 241).

2. Το π.δ. 104/1999 (Α’ 113) «Προσαρμογή της Ελληνι−
κής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/
ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»

3. Tην υπ’ αριθμ. Φ2/21099/1700/2000 (Β’ 509) κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Δι−
ατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευ−
μάτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
96/86/ΕΚ»

4. Την υπ’ αριθμ. 21736/2092/99 (Β’ 1232 /2001) κοινή 
υπουργική απόφαση «Προσαρμογή προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 1999/47/ ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 
1999 για δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδι−
κές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»

5. Την υπ’ αριθμ. 73368/3230/2000/2001 (Β΄ 549/2002) 
κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/61/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
10ης Οκτωβρίου 2000 που τροποποιεί την οδηγία 94/55/
ΕΚ όπως ισχύει, για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων»

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 47368/2522/2004 (Β’ 1303) κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 
(Α΄ 113) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρμογή 
στην τεχνική στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/
ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων»

7. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθε−
σίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της 
Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2003 για την τέταρτη προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που δημοσιεύ−
τηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθμ. L 90 της 8.4.2003 
(σελίδα 45)
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8. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθε−
σίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ της 
Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2004 για την πέμπτη προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ 
του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων που δημοσιεύτηκε στην Ελλη−
νική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπ’ αριθμ. L 365 της 10.12.2004 (σελίδα 25)

9. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθε−
σίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/89/ΕΚ της 
Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 για την έκτη προ−
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 94/55/ΕΚ 
του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων που δημοσιεύτηκε στην Ελλη−
νική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υπ’ αριθμ. L 305 της 4.11.2006 (σελίδα 4) 

10. Tα παραρτήματα A και Β στην Οδηγία 94/55/ΕΚ του 
Συμβουλίου, όπως ανακοινώθηκε στην Οδηγία 2006/89/
ΕΚ της Επιτροπής, που μεταφράστηκαν στην Ελληνική 

γλώσσα στα πλαίσια του ειδικού ερευνητικού έργου 
με τίτλο: «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της 
Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών με στόχο την αναβάθμι−
ση της ποιότητας των οχημάτων» που ανατέθηκε στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την υπ’ αριθμ. Φ20/οικ. 
3077/205/17.1.2006 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παραρτήματα Α και Β

Τα παραρτήματα Α και Β του π.δ. 104/1999 (Α’ 113), ως 
ισχύει, αντικαθίστανται με τα παραρτήματα Α και Β της 
παρούσας. Τα παραρτήματα Α και Β προσαρτώνται και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφα−
σης και έχουν ως εξής:    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ

ΜΕΡΟΣ 1

Γενικές Διατάξεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1.1.1 Δομή

Τα Παραρτήματα Α και Β της παρούσας Συμφωνίας είναι χωρισμένα σε εννέα μέρη. Το Παράρ−
τημα Α αποτελείται από τα Μέρη 1 έως 7 και το Παράρτημα Β από τα Μέρη 8 και 9. Το κάθε 
Μέρος είναι χωρισμένο σε Κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο σε τμήματα και υπό−τμήματα. Σε κάθε 
μέρος περιλαμβάνεται ο αριθμός του μέρους μαζί με τους αριθμούς των κεφαλαίων, τμημάτων 
και υπό−τμημάτων, για παράδειγμα το μέρος 4, κεφάλαιο 2, τμήμα 1 ονομάζεται «4.2.1».

1.1.2 Σκοπός
1.1.2.1 Για τους σκοπούς του Άρθρου 2 της παρούσας Συμφωνίας, το Παράρτημα Α προσδιορίζει:

 (a) τα επικίνδυνα εμπορεύματα των οποίων απαγορεύεται η διεθνής μεταφορά,
 (b)  τα επικίνδυνα εμπορεύματα των οποίων επιτρέπεται η διεθνής μεταφορά και τις σχε−

τικές συνθήκες (μαζί με τους περιορισμούς) ιδιαίτερα για:
 −  κατηγορίες εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων κριτηρίων ταξινόμησης και σχετικών με−

θόδων ελέγχου,
 − χρήση των συσκευασιών (συμπεριλαμβανομένης μεικτής συσκευασίας),
 − χρήση των δεξαμενών (συμπεριλαμβανομένης  της πλήρωσης),
 −  διαδικασίες αποστολής (συμπεριλαμβανομένης επισήμανσης και σήμανσης των συσκευ−

ασιών και τοποθέτησης πινακίδων και επισήμανσης των μεταφορικών μέσων όπως και 
της απαραίτητης τεκμηρίωσης και πληροφοριών),

 −  διατάξεις που αφορούν την κατασκευή, τον έλεγχο και την έγκριση των συσκευασιών 
και δεξαμενών,

 −  χρήση των μέσων μεταφοράς (περιλαμβανομένης φόρτωσης, μικτής φόρτωσης και εκ−
φόρτωσης).

1.1.2.2  Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες, σύμφωνα με το Άρθρο 2 της 
παρούσας Συμφωνίας, αναφέρονται στο Παράρτημα Β ή στα Παραρτήματα Α και Β, ως ακολού−
θως:
1.1.1  Δομή
1.1.2.3  (Σκοπός του Παραρτήματος Β)
1.1.2.4
1.1.3.1  Εξαιρέσεις σχετικές με τη φύση της μεταφορικής διαδικασίας  
1.1.3.6  Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική 
  μονάδα
1.1.4  Εφαρμογή άλλων κανονισμών 
1.1.4.5  Μεταφορά άλλη εκτός από την οδική 
Κεφάλαιο 1.2 Ορισμοί και μονάδες μετρήσεων
Κεφάλαιο 1.3 Εκπαίδευση ατόμων εμπλεκόμενων στη μεταφορά επικίνδυνων 

  εμπορευμάτων 
Κεφάλαιο 1.4 Υποχρεώσεις για την ασφάλεια των συμμετεχόντων 
Κεφάλαιο 1.5 Εξαιρέσεις
Κεφάλαιο 1.6 Μεταβατικά μέτρα
Κεφάλαιο 1.8  Έλεγχοι και άλλα βοηθητικά μέτρα που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις 

απαιτήσεις ασφάλειας
Κεφάλαιο 1.9 Περιορισμοί μεταφοράς από τις αρμόδιες αρχές
Κεφάλαιο 1.10 Διατάξεις ασφάλειας

 Κεφάλαιο 3.1 Γενικά
 Κεφάλαιο 3.2   Στήλες (1), (2), (14), (15) και (19) (εφαρμογή των διατάξεων των Μερών 8 και 9 σε 

μεμονωμένες ουσίες ή είδη)
1.1.2.3   Για τους σκοπούς του Άρθρου 2 της παρούσας Συμφωνίας, το Παράρτημα Β 

προσδιορίζει τις συνθήκες που αφορούν στην κατασκευή, τον εξοπλισμό και 
τη λειτουργία των οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία εγκεκριμένα 
για μεταφορά:

 −  απαιτήσεις για το προσωπικό των οχημάτων, τον εξοπλισμό, τη λειτουργία και την τεκ−
μηρίωση,

 − απαιτήσεις που αφορούν στην κατασκευή και έγκριση των οχημάτων.

1.1.2.4 Στο άρθρο 1(c) της παρούσας Συμφωνίας, η λέξη «οχήματα» δεν αναφέρεται απαραίτη−
τα σε ένα και μόνο όχημα. Μια διαδικασία διεθνούς μεταφοράς μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
πολλά διαφορετικά οχήματα, αρκεί η διαδικασία να λάμβάνει χώρα στο έδαφος δύο ή περισσο−
τέρων συμβαλλόμενων μερών της παρούσας Συμφωνίας ανάμεσα στον αποστολέα και τον πα−
ραλήπτη που υποδεικνύονται  στο έγγραφο μεταφοράς.



9390 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1.1.3 Εξαιρέσεις

1.1.3.1 Εξαιρέσεις σχετικές με τη φύση της διαδικασίας μεταφοράς

  Οι διατάξεις στην παρούσα Συμφωνία δεν ισχύουν για:

 (a) Τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων από ιδιώτες όταν τα εν λόγω εμπορεύματα είναι 
συσκευασμένα για λιανική πώληση και έχουν σκοπό την προσωπική ή οικιακή χρήση, δραστηριότη−
τες αναψυχής ή αθλητικές δραστηριότητες, αρκεί να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή διαρροής των περιεχομένων σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς. Επικίνδυνα εμπορεύματα 
σε IBCs, μεγάλες συσκευασίες ή δεξαμενές δεν θεωρούνται συσκευασίες λιανικής πώλησης.
 (b) Τη μεταφορά μηχανών ή εξοπλισμού που δεν προσδιορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και 
που μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα μέσα στο εσωτερικό ή λειτουργικό εξοπλισμό 
τους, αρκεί να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαρροής των περιεχομένων σε 
συνήθεις συνθήκες μεταφοράς.
 (c) Τη μεταφορά που αναλαμβάνεται από εταιρίες και είναι βοηθητική στην κύρια δραστηριότη−
τά τους, όπως παραδόσεις ή επιστροφές σε κτίρια και εργοτάξια πολιτικού μηχανικού, ή σε σχέση 
με επιθεωρήσεις, επισκευές και συντήρηση, σε ποσότητες όχι μεγαλύτερες από 450 λίτρα ανά συ−
σκευασία και σύμφωνα με τις μέγιστες ποσότητες  που καθορίζονται στην 1.1.3.6. Μέτρα θα πρέπει 
να λαμβάνονται για την αποφυγή διαρροής των περιεχομένων σε συνήθεις συνθήκες μεταφοράς. Οι 
εξαιρέσεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην Κλάση 7.

  Μεταφορά που αναλαμβάνεται από τέτοιες εταιρίες για τις προμήθειές τους ή την εξωτερι−
κή ή εσωτερική διανομή δεν εντάσσεται μέσα στο σκοπό αυτής της εξαίρεσης,

 (d)  Τη μεταφορά που αναλαμβάνεται από, ή κάτω από την επίβλεψη των υπηρεσιών άμεσης ανά−
γκης, στο μέτρο που τέτοια μεταφορά  είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε ανάγκη, 
ειδικότερα μεταφορά που αναλαμβάνεται: 
−  εξαιτίας  μηχανικής βλάβης οχημάτων που μεταφέρουν οχήματα τα οποία έχουν εμπλακεί 

σε ατυχήματα  ή υπέστησαν μηχανική βλάβη και περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ή
−  για τη συγκράτηση και ανάκτηση επικίνδυνων εμπορευμάτων που εμπλέκονται σε ένα ατύ−

χημα ή ατύχημα και η μετακίνησή τους σε  ασφαλή τοποθεσία. 
 (e)   Οχήματα άμεσης ανάγκης που έχουν σκοπό να σώσουν ανθρώπινες ζωές ή να προστατέ−

ψουν το περιβάλλον, αρκεί να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι τέτοια 
μεταφορά  πραγματοποιείται με απόλυτη ασφάλεια.

 (f)   Τη μεταφορά ακάθαρτων άδειων σταθερών δοχείων αποθήκευσης και δεξαμενών τα οποία 
περιείχαν αέρια της Κλάσης 2, ομάδα Α, Ο ή F, ουσίες της Κλάσης 3 ή της Κλάσης 9 που 
ανήκουν στην ομάδα συσκευασίας ΙΙ ή ΙΙΙ ή εντομοκτόνα της Κλάσης 6.1 που ανήκουν στην 
ομάδα συσκευασίας ΙΙ ή ΙΙΙ, και υπόκεινται στις ακόλουθες συνθήκες: 
− Όλα τα ανοίγματα με εξαίρεση τις διατάξεις εκτόνωσης πίεσης (σταθερά προσαρμοσμέ−
νες) είναι ερμητικά κλειστά.
− Έχουν ληφθεί μέτρα  για την αποφυγή κάθε διαρροής των περιεχομένων σε συνήθεις συν−
θήκες μεταφοράς, και 
− Το φορτίο είναι σταθερά προσαρμοσμένο σε βάσεις ή σε κιβώτια ή άλλλες διατάξεις χει−
ρισμού ή στο όχημα ή στο εμπορευματοκιβώτιο κατά τρόπο ώστε να μην μπορεί να αποδε−
σμευθεί ή να μετακινηθεί κατά τη μεταφορά υπό συνήθεις συνθήκες.
Η εξαίρεση αυτή δεν εφαρμόζεται σε σταθερά δοχεία και δεξαμενές ή αποθήκευσης  τα 
οποία περιείχαν απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά ή ουσίες  η μεταφορά των οποίων απαγο−
ρεύται με βάση την παρούσα Συμφωνία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργά υλικά βλέπε 2.2.7.1.2

1.1.3.2 Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά αερίων

  Οι διατάξεις στην παρούσα Συμφωνία δεν ισχύουν για τη μεταφορά: 
(a)  Αερίων που περιέχονται μέσα στις δεξαμενές ενός οχήματος που εκτελεί μια λειτουργία 

μεταφοράς και τα οποία προορίζονται για την προώθησή του ή για τη λειτουργία κάποιου 
από τα εξαρτήματά του (π.χ. ψυκτικός εξοπλισμός),

(b)  Αερίων που περιέχονται στις δεξαμενές καυσίμων οχημάτων που μεταφέρονται. Η βαλβί−
δα καυσίμου μεταξύ της δεξαμενής καυσίμου και της μηχανής θα πρέπει να είναι κλειστή 
και η ηλεκτρική επαφή ανοιχτή,

(c)  Αερίων των ομάδων Α και Ο (σύμφωνα με την 2.2.2.1), αν η πίεση του αερίου μέσα στο δο−
χείο ή τη δεξαμενή σε θερμοκρασία 15oC δεν ξεπερνά τα 200 KPa (2 bar) και αν το αέριο 
βρίσκεται απολύτως σε αέρια φάση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Αυτό περιλαμβάνει 
κάθε περίπτωση δοχείου ή δεξαμενής, π.χ. επίσης τμήματα μηχανών και διατάξεις.
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(d)  Αερίων που περιέχονται στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του οχή−
ματος (π.χ. πυροσβεστήρες), συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών τμημάτων (π.χ.  φου−
σκωμένα με αέρα λάστιχα), η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται επίσης και σε  φουσκωμένα με 
αέρα λάστιχα που μεταφέρονται ως φορτίο.

(e)  Αερίων που περιέχονται στον ειδικό εξοπλισμό των οχημάτων και είναι απαραίτητα για τη 
λειτουργία αυτού του ειδικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (ψυκτικά συ−
στήματα, ιχθυοδεξαμενές, συστήματα θέρμανσης, κλπ), όπως και εφεδρικά δοχεία αυτού 
του εξοπλισμού ή ακάθαρτα άδεια ανταλλακτικά δοχεία που μεταφέρονται στην ίδια με−
ταφορική μονάδα,

(f) Αερίων που περιέχονται σε είδη διατροφής ή αναψυκτικά.

1.1.3.3 Εξαιρέσεις σχετικές με τη μεταφορά υγρών καυσίμων

  Οι διατάξεις στην παρούσα Συμφωνία δεν ισχύουν για τη μεταφορά:

(a)  Καυσίμων που περιέχονται σε δεξαμενές οχήματος που πραγματοποιεί μια λειτουργία  με−
ταφοράς και προορίζονται για την προώθησή του ή για τη λειτουργία τμήματος του εξο−
πλισμού του.
Τα καύσιμα μπορούν να μεταφέρονται σε σταθερές δεξαμενές καυσίμων, άμεσα συνδε−
δεμένες με τη μηχανή του οχήματος ή/και το βοηθητικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις σχε−
τικές νομικές διατάξεις, ή μπορούν να μεταφερθούν μέσα σε κινητές δεξαμενές καυσίμων 
(όπως μπιτόνια).
Η συνολική χωρητικότητα των σταθερών δεξαμενών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1500 λίτρα 
ανά μεταφορική μονάδα και η χωρητικότητα της δεξαμενής, προσαρμοσμένης σε ρυμουλ−
κούμενο, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500 λίτρα. Σε κινητές δεξαμενές καυσίμων μπορεί να με−
ταφερθεί ποσότητα όχι μεγαλύτερη των 60 λίτρων ανά μεταφορική μονάδα. Οι περιορισμοί 
αυτοί δεν ισχύουν για οχήματα που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες άμεσης ανάγκης.

(b)  Καυσίμων που περιέχονται σε δεξαμενές οχημάτων ή άλλων μέσων μεταφοράς (όπως πλοί−
ων) και μεταφέρονται ως φορτίο, το οποίο προορίζεται για την προώθησή τους ή για τη 
λειτουργία οποιουδήποτε τμήματος του εξοπλισμού του. Όλες οι βαλβίδες καυσίμου ανά−
μεσα στη μηχανή ή τον εξοπλισμό και τη δεξαμενή καυσίμων πρέπει να είναι κλειστές κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς, εκτός και αν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του εξο−
πλισμού. Όπου είναι απαραίτητο, τα οχήματα ή τα άλλα μέσα μεταφοράς πρέπει να φορ−
τώνονται όρθια και να ασφαλίζονται για την αποφυγή πτώσης.

1.1.3.4  Εξαιρέσεις σχετικά με ειδικές διατάξεις ή επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε περιορι−
σμένες ποσότητες

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργό υλικό βλέπε 2.2.7.1.2

1.1.3.4.1   Ορισμένες ειδικές διατάξεις του Κεφαλαίου 3.3 απαλλάσσουν μερικά ή ολικά τη μεταφορά συ−
γκεκριμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων από τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας. Η εξαί−
ρεση εφαρμόζεται όταν οι ειδικές διατάξεις αναφέρονται στη στήλη (6) του Πίνακα Α του Κε−
φαλαίου 3.2 αναφορικά με τη συγκεκριμένη καταχώρηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων.

1.1.3.4.2  Συγκεκριμένα επικίνδυνα εμπορεύματα που συσκευάζονται σε περιορισμένες ποσότητες μπορεί 
να εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, αρκεί να ικανοποιούνται οι συνθήκες του Κεφαλαίου 3.4.

1.1.3.5 Εξαιρέσεις σχετικές με άδειες ακάθαρτες συσκευασίες 

 Άδειες ακάθαρτες συσκευασίες (συμπεριλαμβανομένων IBCs και μεγάλων συσκευασιών) που 
περιείχαν ουσίες των Κλάσεων 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 και 9 δεν υπόκεινται στις συνθήκες της παρού−
σας Συμφωνίας αν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για να αποτρέψουν οποιοδήποτε κίνδυνο. Κίν−
δυνοι αποτρέπονται αν επαρκή μέτρα έχουν ληφθεί για να αποτρέψουν όλους τους κινδύνους 
των Κλάσεων 1 έως 9.

1.1.3.6  Εξαιρέσεις σχετικές με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά μεταφορική μονάδα

1.1.3.6.1   Για το σκοπό αυτού του υπό−τμήματος, επικίνδυνα εμπορεύματα ταξινομούνται στις κατηγορί−
ες μεταφοράς 0, 1, 2, 3 ή 4, όπως υποδεικνύεται στη στήλη (15) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. 
Άδειες ακάθαρτες συσκευασίες που περιείχαν ουσίες που ταξινομούνται στη μεταφορική κα−
τηγορία «0» αποδίδονται επίσης στη μεταφορική κατηγορία «0». Άδειες ακάθαρτες συσκευασί−
ες που περιείχαν ουσίες που ταξινομούνται σε μεταφορική κατηγορία άλλη από την «0» ταξινο−
μούνται στη μεταφορική κατηγορία «4».



9392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1.1.3.6.2  Όπου η ποσότητα των επικινδύνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται από μία μεταφορική μο−
νάδα δεν υπερβαίνει τις τιμές που δίνονται στη στήλη (3) του Πίνακα της 1.1.3.6.3 για μία συγκε−
κριμένη μεταφορική κατηγορία (όταν τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται σε μία με−
ταφορική μονάδα ανήκουν στην ίδια κατηγορία) ή την τιμή που υπολογίστηκε σύμφωνα με την 
1.1.3.6.4 (όταν τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται σε μία μεταφορική μονάδα ανή−
κουν σε διαφορετικές κατηγορίες μεταφοράς), μπορούν να μεταφέρονται σε συσκευασίες σε 
μία μεταφορική μονάδα χωρίς την εφαρμογή των παρακάτω διατάξεων: 

− Κεφάλαιο 1.10,
− Κεφάλαιο 5.3,
− Τμήμα 5.4.3,
− Κεφάλαιο 7.2, εκτός από V5, V7 και V8 από 7.2.4,
− CV1 από 7.5.11
− Μέρος 8 εκτός από 8.1.2.1 (a),

   8.1.4.2 έως 8.1.4.5,
   8.2.3,
   8.3.3,
   8.3.4,
   8.3.5,
   Κεφάλαιο 8.4
   S1(3) και (6)
   S2(1), 
   S4 και 
   S14 έως S21 του Κεφαλαίου 8.5,

− Μέρος 9

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες στο έγγραφο μεταφοράς βλέπε 5.4.1.1.10.

1.1.3.6.3  Όταν τα επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται στη μεταφορική μονάδα ανήκουν στην ίδια 
κατηγορία, η μεγαλύτερη συνολική ποσότητα ανά μεταφορική μονάδα υποδεικνύεται στη στή−
λη (3) του παρακάτω Πίνακα:
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        Στον παραπάνω Πίνακα, «μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μεταφορική μονάδα» σημαίνει:

−  Για είδη, μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα (για είδη της Κλάσης 1, καθαρό βάρος σε kg της εκρη−
κτικής ουσίας),

−  Για στερεά, υγροποιημένα αέρια, υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη και διαλυμένα αέρια, καθαρό 
βάρος σε χιλιόγραμμα,

−  Για υγρά και συμπιεσμένα αέρια, ονομαστική χωρητικότητα του δοχείου (βλέπε ορισμό στην 
1.2.1) σε λίτρα.

1.1.3.6.4  Όπου επικίνδυνα εμπορεύματα από διαφορετικές κατηγορίες μεταφοράς μεταφέρονται στην 
ίδια μεταφορική μονάδα, το άθροισμα

−  της ποσότητας των ουσιών και ειδών της κατηγορίας μεταφοράς 1 πολλαπλασιασμένης επί 
"50",

−  της ποσότητας των ουσιών και ειδών της κατηγορίας μεταφοράς 1 που αναφέρονται στη ση−
μείωση (a) του Πίνακα της 1.1.3.6.3 πολλαπλασιασμένης επί “20”,

−  της ποσότητας των ουσιών και ειδών της κατηγορίας μεταφοράς 2 πολλαπλασιασμένης επί 
"3" και

− της ποσότητας των ουσιών και ειδών της κατηγορίας μεταφοράς 3

      δεν πρέπει να ξεπερνά το "1000"

1.1.3.6.5  Για το σκοπό αυτού του υπό−τμήματος, επικίνδυνα εμπορεύματα που απαλλάσσονται σύμφωνα 
με τις 1.1.3.2 έως 1.1.3.5 δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

1.1.4  Εφαρμογή άλλων κανονισμών

1.1.4.1  (Δεσμευμένο)

1.1.4.2  Μεταφορά σε μεταφορική αλυσίδα που περιλαμβάνει θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά

1.1.4.2.1 Συσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια, φορητές δεξαμενές και δεξαμενές−εμπορευματοκι−
βώτια που δεν πληρούν ακριβώς τις απαιτήσεις για συσκευασία, μεικτή συσκευασία, επισήμανση, 
σήμανση συσκευασίας ή τοποθέτηση πινακίδας και επισήμανση πορτοκαλί πινακίδας της παρού−
σας Συμφωνίας, αλλά είναι σε σύμφωνία με τις απαιτήσεις του κώδικα IMDG (Διεθνής Ναυτιλι−
ακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών) ή τις Τεχνικές Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής 
Αεροπορίας− ΔΟΠΑ (ICAO) πρέπει να γίνονται αποδεκτά για μεταφορά σε μεταφορική αλυσίδα 
που περιλαμβάνει θαλάσσια ή εναέρια μεταφοράς σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες:

(a) Αν οι συσκευασίες δεν φέρουν επισήμανση και σήμανση σύμφωνα με την παρούσα Συμ−
φωνία, θα πρέπει να φέρουν επισήμανση και ετικέτες κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτή−
σεις του κώδικα IMDG ή τις Τεχνικές οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αερο−
πορίας− ΔΟΠΑ (ICAO),

(b) Οι απαιτήσεις του κώδικα IMDG ή οι τεχνικές οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτι−
κής Αεροπορίας− ΔΟΠΑ (ICAO), πρέπει να εφαρμόζονται για μικτή συσκευασία εντός κό−
λου.

(c) Για μεταφορά σε μεταφορική αλυσίδα που περιλαμβάνει θαλάσσια μεταφορά, αν τα εμπο−
ρευματοκιβώτια, οι κινητές δεξαμενές ή οι δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια δεν φέρουν 
σήμανση ή πινακίδα σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.3 αυτού του Παραρτήματος, θα φέρουν 
σήμανση και επισήμανση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.3 του κώδικα IMDG. Σε αυτή την πε−
ρίπτωση, μόνο η  5.3.2.1.1 αυτού του Παραρτήματος μπορεί να εφαρμοστεί για τη σήμαν−
ση του οχήματος. Για κενές, ακάθαρτες φορητές δεξαμενές και δεξαμενές−εμπορευμα−
τοκιβώτια αυτή η απαίτηση θα ισχύει μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της επακόλουθης 
μεταφοράς σε σταθμό καθαρισμού.
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Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εμπορευμάτων που ταξινομούνται ως επι−
κίνδυνα εμπορεύματα στις Κλάσεις 1 έως 9 της παρούσας Συμφωνίας και θεωρούνται ως μη επι−
κίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις του κώδικα IMDG ή των τεχνικών 
οδηγιών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας− ΔΟΠΑ (ICAO).

1.1.4.2.2 Μονάδες μεταφοράς που αποτελούνται από όχημα ή οχήματα εκτός εκείνων που μεταφέρουν 
εμπορευματοκιβώτια, φορητές δεξαμενές ή δεξαμενές – εμπορευματοκιβώτια όπως δίδεται στην  
1.1.4.2.1 (c), τα οποία δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις της 5.3.1 της παρούσας Συμ−
φωνίας αλλά που φέρουν επισήμανση και σήμανση σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.3 του κώδικα 
IMDG, θα γίνονται δεκτά για μεταφορά σε αλυσίδα μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης θαλάσσι−
ας μεταφοράς με την προϋπόθεση ότι είναι σε συμφωνία με την πορτοκαλί−χρώματος πινακίδα 
σήμανσης των διατάξεων της 5.3.2 της παρούσας Συμφωνίας.

1.1.4.2.3 Για μεταφορά σε μεταφορική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένης θαλάσσιας ή εναέριας μεταφοράς, 
οι πληροφορίες που απαιτούνται στις 5.4.1 και 5.4.2 και για κάθε ειδική διάταξη του Κεφαλαίου 
3.3 μπορούν να υποκατασταθούν από έγγραφα μεταφοράς και πληροφορίες που απαιτούνται 
από τον κώδικα IMDG ή τις Τεχνικές Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας− 
ΔΟΠΑ (ICAO), αντίστοιχα εκτός και αν επιπλέον πληροφορίες απαιτούνται με βάση την παρού−
σα Συμφωνία, θα πρέπει να προστίθενται ή να καταχωρούνται σε κατάλληλη θέση.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μεταφορά σε συμφωνία με την  1.1.4.2.1, βλέπε επίσης  5.4.1.1.7. Για μεταφορά σε 
εμπορευματοκιβώτια, βλέπε επίσης  5.4.2. 

1.1.4.3 Χρήση φορητών  δεξαμενών τύπου ΙΜΟ εγκεκριμένων για θαλάσσια μεταφορά

 Φορητές δεξαμενές τύπου ΙΜΟ  (τύπου 1, 2, 5 και 7) που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των Κεφα−
λαίων 6.7 ή 6.8, αλλά έχουν κατασκευαστεί και εγκριθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2003, σύμφωνα με 
τις διατάξεις (συμπεριλαμβανομένων μεταβατικών διατάξεων) του κώδικα IMDG (Τροποποίηση 
29−98) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, εφόσον πληρούν τον εφαρμο−
ζόμενο έλεγχο και τις διατάξεις δοκιμών του κώδικα IMDG (Τροποποίηση 29−98) και συμφωνούν 
πλήρως με τις οδηγίες που αναφέρονται στις στήλες (12) και (14) του Κεφαλαίου 3.2 του κώδικα 
IMDG (Τροποποίηση 33−06). Μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μετά τις 31 Δεκεμβρί−
ου 2009 εφόσον έχουν βρεθεί να πληρούν τον εφαρμοζόμενο έλεγχο και τις διατάξεις δοκιμών 
του κώδικα IMDG, μόνο  εφόσον συμφωνούν με τις οδηγίες των στηλών (10) και (11) του Κεφα−
λαίου 3.2 της παρούσας Συμφωνίας και του Κεφαλαίου 4.21.

1.1.4.4 (Δεσμευμένο)

1 Ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (International Maritime Organization, IMO) έχει εκδώσει «Συμφωνία για τη Συνεχή Μεταφορά 
των Υπαρχουσών Φορητών Δεξαμενών Τύπου ΙΜΟ και Οχημάτων Δεξαμενών Δρόμου για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευ−
μάτων» ως εγκυκλίου DSC.1/Circ.12 και Παραρτήματα. Το κείμενο της συμφωνίας αυτής μπορεί να βρεθεί στο δικτυακό τόπο 
του IMO:  www.imo.org.
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1.1.4.5 Μεταφορά άλλη εκτός από την οδική 

1.1.4.5.1 Αν ένα όχημα που εκτελεί λειτουργία μεταφοράς και υπόκειται στις απαιτήσεις της παρούσας 
Συμφωνίας, αποστέλλεται σε τμήμα του ταξιδιού κατά τρόπο διαφορετικό από την οδική μετα−
φορά (ρυμούλκηση), τότε μόνο εθνικοί ή διεθνείς κανονισμοί που, στο εν λόγω τμήμα, διέπουν 
τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιείται για την 
αποστολή του οδικού οχήματος, θα έχουν εφαρμογή στο εν λόγω τμήμα του ταξιδιού. 

1.1.4.5.2  Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 1.1.4.5.1 παραπάνω, τα εμπλεκόμενα συμβαλλόμενα μέρη 
μπορούν να συμφωνήσουν στην εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας Συμφωνίας στο τμή−
μα του ταξιδιού, όπου το όχημα αποστέλλεται κατά τρόπο διαφορετικό από την οδική μετα−
φορά (ρυμούλκηση), συμπληρωμένες, αν το θεωρούν απαραίτητο, από πρόσθετες απαιτήσεις, 
εκτός αν τέτοιου είδους συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων συμβαλλόμενων μερών αντίκει−
νται σε διατάξεις των διεθνών συμβάσεων που διέπουν τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμά−
των με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται για την αποστολή του οχήματος στο εν λόγω 
τμήμα του ταξιδιού, π.χ. η Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 
στην οποία επίσης μπορεί να υπόκεινται τα συμβαλλόμενα μέρη. 

  Αυτές οι συμφωνίες θα γνωστοποιούνται από το συμβαλλόμενο μέρος που έλαβε την πρωτο−
βουλία στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών η 
οποία θα τις κοινοποιεί στα συμβαλλόμενα μέρη.

1.1.4.5.3 Στις περιπτώσεις όπου κάποια λειτουργία μεταφοράς που υπόκειται στις διατάξεις της παρού−
σας Συμφωνίας υπόκειται επίσης στο σύνολο ή σε μέρος του ταξιδιού στις διατάξεις μίας διε−
θνούς σύμβασης, η οποία καθορίζει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τρόπο μετα−
φοράς άλλον από αυτόν της οδικής μεταφοράς δυνάμει διατάξεων που εκτείνουν την ισχύ της 
σύμβασης αυτής σε ορισμένες υπηρεσίες μηχανοκίνητων οχημάτων, τότε οι διατάξεις αυτής της 
διεθνούς σύμβασης θα εφαρμόζονται στο εν λόγω ταξίδι συγχρόνως με εκείνες της παρούσας 
Συμφωνίας οι οποίες δεν είναι ασύμβατες με εκείνες, οι δε υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας 
Συμφωνίας δεν θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1.2.1 Ορισμοί

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To Τμήμα αυτό περιέχει όλους τους γενικούς ή ειδικούς ορισμούς.

 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:

A

«Aerosol ή aerosol dispenser”:   με τον όρο «Αερόλυμα ή Δοχείο Αερολύματος», νοείται κάθε μη 
επαναπληρούμενο  (δοχείο) που πληροί τις προϋποθέσεις της 6.2.4 από μέταλλο, γυαλί ή πλα−
στικό και το οποίο περιέχει ένα αέριο, υπό πίεση, υγροποιημένο ή διαλυμένο υπό πίεση, με ή 
χωρίς υγρό, πολτό ή σκόνη και με ενσωματωμένη συσκευή εκτόνωσης που επιτρέπει την εκτί−
ναξη του περιεχομένου ως στερεά ή υγρά σωματίδια σε εναιώρηση σε αέριο, ως αφρός, πολ−
τός ή σκόνη ή σε υγρή ή αέρια κατάσταση.  
“ASTM”:   με τον όρο ASTM νοείται η Αμερικανική Ένωση Δοκιμών και Υλικών (American Soci−
ety of Testing and Materials) (ASTM International 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Con−
shohocken, PA, 19428−2959 United States of America).

B

«Bag”: Mε τον όρο «Σάκος» νοείται μία εύκαμπτη συσκευασία από χαρτί, πλαστικό φιλμ, υφάσμα−
τα, πλεγμένο υλικό ή άλλα κατάλληλα υλικά.
«Battery−vehicle”: Με τον όρο « όχημα  μεταφοράς συστοιχίας δοχείων» νοείται ένα όχημα που 
περιέχει στοιχεία που είναι συνδεδεμένα με διανομέα και μόνιμα τοποθετημένα πάνω σε μετα−
φορική μονάδα. Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται στοιχεία ενός οχήματος συστοιχίας δοχεί−
ων: κύλινδροι, σωλήνες, δέσμες κυλίνδρων (γνωστά και ως πλαίσια), βαρέλια υπό πίεση όπως 
επίσης και δεξαμενές προορισμένες για τη μεταφορά αερίων της Κλάσης 2 με χωρητικότητα 
άνω των 450 λίτρων.
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«Body”: Με τον όρο «Σώμα» (για όλες τις κατηγορίες IBC εκτός από σύνθετα IBCs) νοείται το κα−
τάλληλο δοχείο, που περιλαμβάνει ανοίγματα και κλεισίματα, αλλά δεν περιλαμβάνει λειτουρ−
γικό εξοπλισμό.

«Box”: Με τον όρο «Κιβώτιο» νοείται μία συσκευασία με συμπαγείς ορθογώνιες ή πολυγωνικές 
έδρες, από μέταλλο, ξύλο, κόντρα πλακέ, ανασυσταμένο ξύλο, ινοσανίδες, πλαστικό ή  άλλο κα−
τάλληλο υλικό.  Μικρές οπές για χάριν χειρισμού ή ανοίγματος ή για λόγους απαιτήσεων ταξι−
νόμησης, επιτρέπονται αρκεί να μη διακυβεύουν την ακεραιότητα της συσκευασίας κατά τη με−
ταφορά.

“Bulk containers”: Με τον όρο “Εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα” νοούνται συστήματα συ−
γκράτησης (συμπεριλαμβανομένου κάθε χρώματος ή επικάλυψης) που προορίζονται για τη με−
ταφορά στερεών ουσιών τα οποία βρίσκονται σε άμεση επαφή με το σύστημα συγκράτησης. Οι 
συσκευασίες, τα εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας χύδην φορτίου (ΙΒCs), οι μεγάλες 
συσκευασίες και οι δεξαμενές δεν συμπεριλαμβάνονται.

Εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα φορτίου είναι: 

― μόνιμου χαρακτήρα και κατά συνέπεια επαρκούς αντοχής ώστε να είναι κατάλληλα για 
επαναλαμβανόμενη χρήση

― ειδικά σχεδιασμένα για να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων μέσω ενός ή περισ−
σότερων τρόπων μεταφοράς χωρίς ενδιάμεση επαναφόρτωση

― σταθερά προσαρμοσμένα με διατάξεις που επιτρέπουν τον εύκολο χειρισμό

― χωρητικότητας όχι μικρότερης από 1.0 m3

Παραδείγματα εμπορευματοκιβωτίων χύμα φορτίου, εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα 
φορτίων σε ανοιχτή θάλασσα, βαγονέτα, δοχεία χύδην, κινητό αμάξωμα, εμπορευματοκιβώτια 
σχήματος σκάφης, εμπορευματοκιβώτια, κυλιδρικά εμπορευματοκιβώτια, διαμερίσματα φόρτω−
σης οχημάτων.

«Bundle of cylinders”: Με τον όρο «Δέσμη κυλίνδρων» νοείται ένα σύστημα κυλίνδρων οι οποίοι 
συγκρατούνται σταθερά μεταξύ τους και είναι αλληλοσυνδεδεμένοι με διανομέα και μεταφέ−
ρονται ως μονάδα. Η συνολική χωρητικότητα σε νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3000 λίτρα 
εκτός αν η δέσμη προορίζεται για τη μεταφορά τοξικών αερίων της Κλάσης 2 (ομάδες που αρ−
χίζουν με το γράμμα Τ σύμφωνα με την 2.2.2.1.3), οπότε η χωρητικότητα θα πρέπει να περιορί−
ζεται στα 1 000 λίτρα.

C

«Calculation pressure”: Με τον όρο «Πίεση υπολογισμού» νοείται μια θεωρητική πίεση τουλάχι−
στον ίση με την πίεση δοκιμής που, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της μεταφερόμενης 
ουσίας, μπορεί να υπερβαίνει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την πίεση εργασίας.  Χρησιμοποιείται 
μόνο για τον καθορισμό του πάχους  των τοιχωμάτων του κελύφους, ανεξάρτητα από οποιαδή−
ποτε εξωτερική ή εσωτερική ενισχυτική συσκευή. (βλέπε επίσης «πίεση εκκένωσης», «πίεση πλή−
ρωσης», «μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή)» και «πίεση δοκιμής»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.

“Capacity of shell or shell compartment”:  με τον όρο “Χωρητικότητα κελύφους ή διαμέρισμα κε−
λύφους” για δεξαμενές, νοείται ο συνολικός εσωτερικός όγκος του κελύφους ή του διαμερίσμα−
τος κελύφους σε λίτρα ή κυβικά μέτρα. Όταν είναι δυνατή η πλήρης πλήρωση του κελύφους ή 
του διαμερίσματος κελύφους εξαιτίας του σχήματος ή της κατασκευής του, η μειωμένη αυτή 
χωρητικότητα θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του βαθμού πλήρωσης και για τη σή−
μανση της δεξαμενής.

«Carriage”: Με τον όρο «Μεταφορά» νοείται η αλλαγή τόπου των επικίνδυνων εμπορευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων στάσεων αναγκαίων λόγω των συνθηκών μεταφοράς και περιόδων κατά 
τις οποίες τα επικίνδυνα υλικά παραμένουν εντός των οχημάτων, δεξαμενών και εμπορευματο−
κιβωτίων  που είναι απαραίτητες λόγω συνθηκών κυκλοφορίας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
την αλλαγή τόπου.  
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Αυτός ο ορισμός καλύπτει επίσης την ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων για την αλλαγή τρόπου ή μέσου μεταφοράς (μεταφόρτωση). Αυτό θα εφαρμόζεται 
εφόσον τα έγγραφα μεταφοράς που δείχνουν τον τόπο αποστολής την ημερομηνία αποστολής 
και τον τόπο υποδοχής παρουσιάζονται εφόσον ζητηθούν και εφόσον οι συσκευασίες και οι δε−
ξαμενές δεν ανοίγονται κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης, παρά μόνο για ελέγ−
χους από τις αρμόδιες αρχές.  

«Carriage in bulk”:  Με τον όρο «μεταφορά φορτίων χύμα»  νοείται η μεταφορά μη συσκευασμέ−
νων στερεών ή ειδών σε οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια. Ο όρος δεν έχει εφαρμογή σε συσκευ−
ασμένα εμπορεύματα ούτε σε ουσίες που μεταφέρονται σε δεξαμενές. 

«Carrier”:  Με τον όρο «Μεταφορέας» νοείται η επιχείρηση που επιτελεί τη μεταφορική λειτουρ−
γία με ή χωρίς μεταφορική σύμβαση (μεταφοράς).
  
“CGA”: Με τον όρο CGA νοείται   Ένωση Συμπιεσμένων Αερίων (Compresses Gas Association, 
CGA, 4221, Walney Road, 5th Floor, Chantilly VA 20151−2923, United States of America.

“Closed container”:  Με τον όρο «Κλειστό εμπορευματοκιβώτιο» νοείται ένα εντελώς κλειστό εμπο−
ρευματοκιβώτιο με άκαμπτη οροφή, άκαμπτα πλευρικά τοιχώματα, άκαμπτα καπάκια και πάτω−
μα. Ο όρος περιλαμβάνει εμπορευματοκιβώτια με άνοιγμα στην οροφή όπου η οροφή μπορεί να 
κλείσει κατά τη μεταφορά.

«Closed vehicle”: Με τον όρο «Κλειστό όχημα»  νοείται ένα όχημα με αμάξωμα που είναι δυνα−
τό να κλειστεί.

«Closure”:  Με τον όρο «κλείσιμο» νοείται η συσκευή που κλείνει ένα άνοιγμα ενός δοχείου.

«Collective entry”:  Με τον όρο «Ομαδική καταχώρηση» νοείται μια καταχώρηση για μια καλώς 
ορισμένη ομάδα ουσιών ή ειδών (βλέπε 2.1.1.2, B, C και D).

«Combination packaging”:  Με τον όρο «Συνδυασμένη συσκευασία» νοείται ο συνδυασμός συσκευ−
ασιών για σκοπούς μεταφοράς, που συνίσταται από μία ή περισσότερες εσωτερικές συσκευα−
σίες ασφαλισμένες σε εξωτερικό κόλο σύμφωνα με την 4.1.1.5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα «εσωτερικά» της «συνδυασμένης συσκευασίας» ορίζονται πάντα ως «εσωτερικές 
συσκευασίες» και όχι ως «εσωτερικά δοχεία».  Μια γυάλινη φιάλη αποτελεί παράδειγμα τέτοι−
ας «εσωτερικής  συσκευασίας». 

«Combustion heater”: Με τον όρο «Θερμαντήρες καύσης» νοείται συσκευή που χρησιμοποιεί απευ−
θείας υγρό ή αέριο καύσιμο και δεν χρησιμοποιεί την αποβαλλόμενη θερμότητα από τη μηχα−
νή πρόωσης του οχήματος.

«Competent authority”:  Με τον όρο «Αρμόδια Αρχή» νοείται η αρχή ή αρχές ή οποιοδήποτε άλλο 
σώμα ή σώματα που χαρακτηρίζονται έτσι σε κάθε κράτος και σε κάθε συγκεκριμένη περίπτω−
ση σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία.

«Compliance assurance” (ραδιενεργό υλικό):  Με τον όρο «Πιστοποίηση συμφωνίας» (ραδιενεργό 
υλικό) νοείται ένα συστηματικό πρόγραμμα μέτρων που εφαρμόζονται από μία αρμόδια αρχή  
και που έχει στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των απαιτήσεων της παρούσας Συμφωνίας 
στην πράξη.

«Composite IBC with plastics inner receptacle”:  Με τον όρο «Σύνθετο IBC με πλαστικό εσωτερι−
κό δοχείο» νοείται ένα IBC με δομικό εξοπλισμό της μορφής άκαμπτου εξωτερικού περιβλήμα−
τος που εμπεριέχει ένα εσωτερικό πλαστικό δοχείο μαζί με όποια άλλη συσκευή λειτουργίας ή 
δομικό εξοπλισμό. Είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε το εσωτερικό δοχείο και το εξωτερικό πε−
ρίβλημα όταν συναρμολογηθούν, δημιουργούν και χρησιμοποιούνται ως μία ενιαία μονάδα που 
μπορεί να πληρωθεί, αποθηκευθεί ή να κενωθεί ως τέτοια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «Πλαστικά», σε συνδυασμό με εσωτερικά δοχεία για σύνθετα IBCs θα εννο−
είται ότι συμπεριλαμβάνει άλλα πολυμερή υλικά όπως ελαστικό κλπ. 

«Composite packaging (plastics material)”:  Με τον όρο «Σύνθετη συσκευασία (πλαστικού υλικού)» 
νοείται μία συσκευασία που αποτελείται από ένα εσωτερικό πλαστικό δοχείο και μια εξωτερι−
κή συσκευασία (από μέταλλο, ινοσανίδες,  κόντρα πλακέ, κλπ.).  Μετά τη συναρμολόγηση μια 
τέτοια συσκευασία παραμένει αδιάσπαστη μονάδα. Ως τέτοια και πληρώνεται, αποθηκεύεται, 
αποστέλλεται και κενώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ υπό «Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη, ή ψαμμάργιλο)».
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«Composite packaging (glass, porcelain ή stoneware)”:  Με τον όρο «Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, 
πορσελάνη, ή ψαμμάργιλο)» νοείται συσκευασία που αποτελείται από εσωτερικό δοχείο από γυ−
αλί, πορσελάνη ή πηλό και μια εξωτερική συσκευασία (από μέταλλο, ξύλο, ινοσανίδες, πλαστικό 
υλικό, τεταμένο πλαστικό υλικό κλπ.).  Μετά τη συναρμολόγηση μια τέτοια συσκευασία παραμένει 
αδιάσπαστη μονάδα. Ως τέτοια και πληρώνεται, αποθηκεύεται, αποστέλλεται και κενώνεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα «εσωτερικά» των «σύνθετων συσκευασιών» ορίζονται κανονικά ως «εσωτερικά 
δοχεία».  Για παράδειγμα, το «εσωτερικό» ενός 6HA1 (σύνθετη συσκευασία, πλαστικό υλικό) εί−
ναι ένα τέτοιο “εσωτερικό δοχείο” αφού κανονικά δεν είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί μία λει−
τουργία συγκράτησης χωρίς την «εξωτερική του συσκευασία» και άρα δεν αποτελεί «εσωτερι−
κή συσκευασία». 

«Consignee”:  Με τον όρο «Παραλήπτης» νοείται ο παραλήπτης σύμφωνα με τη σύμβαση μετα−
φοράς. Αν ο παραλήπτης ορίζει έναν τρίτο σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τη 
σύμβαση μεταφοράς, το άτομο αυτό θα θεωρείται ο παραλήπτης με την έννοια της παρούσας 
Συμφωνίας.  Αν η μεταφορική λειτουργία λαμβάνει χώρα χωρίς σύμβαση μεταφοράς, η επιχεί−
ρηση που αναλαμβάνει την ευθύνη των επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την άφιξη θα θεωρεί−
ται ο παραλήπτης.  

«Consignment”:  Με τον όρο «Αποστολή» νοείται κάθε κόλο ή κόλα, ή φορτίο επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων, που φέρεται προς μεταφορά από έναν αποστολέα.
 
«Consignor”:  Με τον όρο «Αποστολέας» νοείται η επιχείρηση που αποστέλλει επικίνδυνα εμπο−
ρεύματα είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων. Αν η μεταφορική λειτουργία 
εκτελείται υπό σύμβαση μεταφοράς, ο αποστολέας είναι ο αποστολέας σύμφωνα με τη σύμ−
βαση μεταφοράς.

«Container”:  Ο όρος «εμπορευματοκιβώτιο» σημαίνει αντικείμενο εξοπλισμού μεταφοράς (ανυ−
ψούμενο όχημα ή άλλες παρόμοιες κατασκευές):

− μόνιμου χαρακτήρα και κατά συνέπεια επαρκούς αντοχής ώστε να είναι κατάλληλο για  
επαναλαμβανόμενη χρήση

 
− ειδικά σχεδιασμένο για να διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων, με ένα ή περισσότε−

ρα μέσα μεταφοράς, χωρίς θραύση του φορτίου.

− εξοπλισμένου με συσκευές που επιτρέπουν την εξυπηρετική στοιβασία και το χειρισμό 
του, ειδικότερα όταν μεταφορτώνεται από ένα μέσο μεταφοράς σε άλλο.

− σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η πλήρωση και η κένωση (βλέπε επίσης 
«κλειστό εμπορευματοκιβώτιο», «μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο», «ανοιχτό εμπορευματοκι−
βώτιο», «εμπορευματοκιβώτιο με κάλυμμα», και «μικρό εμπορευματοκιβώτιο»).

 

Μια δεξαμενή σε ειδικό αμάξωμα είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο που, σύμφωνα με το Ευρωπαϊ−
κό Πρότυπο  EN 283 (έκδοση 1991) έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

− από την άποψη της μηχανικής αντοχής, κατασκευάζεται μόνο για μεταφορά σε βαγόνι ή 
σε όχημα ή σε πλοία Ro−Ro,

− δεν μπορεί να στοιβαχθεί,
− μπορεί να αφαιρεθεί από οχήματα με εξοπλισμό των ίδιων των οχημάτων και πάνω στα 

δικά του στηρίγματα και μπορεί να επαναφορτωθεί

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «εμπορευματοκιβώτιο» δεν καλύπτει συμβατικές συσκευασίες, IBCs, εμπο−
ρευματοκιβώτια−δεξαμενές ή οχήματα.

«Control temperature”:  Με τον όρο «Θερμοκρασία ελέγχου» νοείται η μέγιστη θερμοκρασία στην 
οποία το οργανικό υπεροξείδιο ή αυτενεργή ουσία μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια.

«CSC”:  Με τον όρο «CSC” νοείται η Διεθνής Σύμβαση για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (Γενεύη, 
1972) με τις αλλαγές και την έκδοση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Λονδίνο.



9400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

«Crate”:  Με τον όρο «Κλωβό» νοείται μια εξωτερική συσκευασία με ατελείς επιφάνειες.

“Critical temperature”:  Με τον όρο “Kρίσιμη θερμοκρασία” νοείται η θερμοκρασία πάνω από την 
οποία η ουσία δεν μπορεί να υφίσταται σε υγρή κατάσταση.  

«Cryogenic receptacle”:  Με τον όρο «Κρυογενικό δοχείο» νοείται ένα μεταφερόμενο θερμικά μο−
νωμένο δοχείο για υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη χωρητικότητας όχι πάνω από 1 000 λίτρα.

«Cylinder”:  Με τον όρο «Κύλινδρος» νοείται ένα μεταφερόμενο δοχείο πίεσης χωρητικότητας σε 
νερό όχι μεγαλύτερης των 150 λίτρων (βλέπε επίσης «Δέσμη Κυλίνδρων (πλαίσιο)»).

D

«Dangerous goods”:  Με τον όρο «Επικίνδυνα εμπορεύματα» νοούνται οι ουσίες και τα είδη η με−
ταφορά των οποίων απαγορεύεται από την παρούσα Συμφωνία ή επιτρέπεται μόνο υπό τους 
όρους που περιγράφονται μέσα σε  την παρούσα Συμφωνία. 

«Dangerous reaction”:  Με τον όρο «Επικίνδυνη αντίδραση» νοείται:

(a) η καύση ή η έκλυση σημαντικού ποσού θερμότητας,

(b) η εκπομπή εύφλεκτων, ασφυξιογόνων, οξειδωτικών ή τοξικών αερίων,

(c) ο σχηματισμός διαβρωτικών ουσιών,

(d) ο σχηματισμός ασταθών ουσιών, ή

(e) η επικίνδυνη αύξηση πίεσης (μόνο για δεξαμενές),

«Demountable tank”:  Με τον όρο «Αποσυνδεόμενη δεξαμενή» νοείται δεξαμενή, πλην σταθερών 
δεξαμενών, βυτιοφόρου, δεξαμενής− εμπορευματοκιβωτίου, ή ένα στοιχείο οχήματος  μεταφο−
ράς συστοιχίας δοχείων αερίων ή ένα MEGC με χωρητικότητα άνω των 450 λίτρων, και μη σχε−
διασμένη για μεταφορά εμπορευμάτων χωρίς θραύση του φορτίου και που μπορεί κανονικά να 
γίνει χειρισμός μόνο όταν είναι κενή.

«Discharge pressure”:  Με τον όρο «Πίεση εκκένωσης» νοείται η μέγιστη πίεση που δημιουργείται 
σε μια δεξαμενή όταν εκκενώνεται υπό πίεση (βλέπε επίσης «πίεση υπολογισμού», «πίεση πλή−
ρωσης», «μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή)» και «πίεση δοκιμής»). 

«Drum”:  Με τον όρο «Βαρέλι» νοείται μια επίπεδων άκρων ή κυρτών άκρων κυλινδρική συσκευα−
σία κατασκευασμένη από μέταλλο, ίνες, πλαστικό, κόντρα πλακέ ή άλλα κατάλληλα υλικά. Αυτός 
ο ορισμός επίσης περιλαμβάνει συσκευασίες άλλων σχημάτων, π.χ. κυλινδρικές συσκευασίες με 
κωνικό λαιμό, ή συσκευασίες σε μορφή κάδου. Ξύλινα βαρέλια και μπιτόνια δεν καλύπτονται από 
αυτόν τον ορισμό.

E

«EC Directive”:  Με τον όρο «ΕΕ οδηγία» εννοούνται οι διατάξεις που αποφασίστηκαν από τους 
αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και που δεσμεύουν κάθε κράτος μέλος ως προς 
το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά που αφήνουν τους τρόπους και μεθόδους στις εθνικές αρχές.

«ECE Regulation”:  Με τον όρο «Κανονισμός ΕΕ» νοείται Κανονισμός − Παράρτημα της Συμφωνίας 
περί υιοθέτησης τεχνικών προδιαγραφών για εξοπλισμό τροχοφόρων οχημάτων και εξαρτημά−
των που μπορεί να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συν−
θήκες για αμοιβαία αναγνώριση εγκρίσεων που δίνεται με βάση αυτές τις προδιαγραφές (Συμ−
φωνία 1958, τροποποιημένη) 

«Emergency temperature”:  Με τον όρο «Θερμοκρασία Κινδύνου» νοείται η θερμοκρασία στην 
οποία επείγοντα μέτρα θα λαμβάνονται στην περίπτωση απώλειας ελέγχου θερμοκρασίας.

“EN” (standard):  Με τον όρο “ΕΝ (πρότυπο)” νοείται μια Ευρωπαϊκή πρότυπη διαδικασία που δη−
μοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (CEN) (CEN – 36 rue de Stassart. B−
1050 Brussels).
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“Enterprise”:  Με τον όρο «Επιχείρηση» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, κερδο−
σκοπικό και μη, κάθε συνεταιρισμός ή ομάδα ατόμων χωρίς νομική υπόσταση, κερδοσκοπικοί 
και μη, ή οποιαδήποτε επίσημη αρχή, είτε με δική της νομική προσωπικότητα είτε εξαρτημένη 
από άλλη αρχή που έχει νομική προσωπικότητα.
  
F

«Fibreboard IBC”:  Με τον όρο «Ινοσανίδες IBC” νοείται ένα σώμα ινοσανίδων με ή χωρίς χωριστά 
άνω και κάτω πώματα, με εσωτερική επένδυση αν χρειάζεται (αλλά όχι με εσωτερικές συσκευ−
ασίες) και κατάλληλο εξοπλισμό λειτουργίας και δομικό εξοπλισμό.  

«Filler”:  Με τον όρο «Πληρωτής» νοείται κάθε επιχείρηση που φορτώνει επικίνδυνα εμπορεύματα 
σε μια δεξαμενή (βυτιοφόρο, αποσυνδεόμενη δεξαμενή, φορητή δεξαμενή ή δεξαμενή− εμπορευ−
ματοκιβώτιο) και /ή σε ένα όχημα, μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο ή μικρό εμπορευματοκιβώτιο για 
μεταφορά φορτίων χύδην, ή σε ένα όχημα  μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων ή MEGC.

«Filling pressure”:  Με τον όρο «Πίεση πλήρωσης» νοείται η μέγιστη πίεση που δημιουργείται σε 
μια δεξαμενή όταν αυτή πληρώνεται υπό πίεση (βλέπε επίσης «πίεση υπολογισμού», «πίεση εκ−
κένωσης», «μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή)» και «πίεση δοκιμής»). 
 
“Filling ratio”:  Με τον όρο “Λόγος πλήρωσης” νοείται ο λόγος της μάζας του αερίου προς τη 
μάζα του νερού σε θερμοκρασία 15οC που θα πλήρωνε ολοκληρωτικά ένα δοχείο πίεσης fitted 
ready for use.

«Fixed tank”:  Με τον όρο «Σταθερή δεξαμενή» νοείται μια δεξαμενή με χωρητικότητα άνω των 1 
000 λίτρων που είναι μόνιμα στερεωμένη σε ένα όχημα (που τότε λέγεται βυτιοφόρο όχημα) ή 
είναι αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου ενός τέτοιου οχήματος. 

«Flammable component”:  Με τον όρο «Εύφλεκτο συστατικό» (για αερολύματα και φύσιγγες αε−
ρίων) νοείται ένα αέριο που είναι εύφλεκτο στον αέρα σε κανονική πίεση ή ουσία ή παρασκεύ−
ασμα σε υγρή μορφή με σημείο ανάφλεξης μικρότερο ή ίσο με  100°C.

«Flash−point”:  Με τον όρο «Σημείο ανάφλεξης» νοείται η χαμηλότερη θερμοκρασία ενός υγρού 
στην οποία οι ατμοί του σχηματίζουν εύφλεκτο μείγμα με τον αέρα.

«Flexible IBC”:  Με τον όρο «Εύκαμπτο IBC” νοείται ένα σώμα που αποτελείται από μεμβράνη, 
υφαντό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο εύκαμπτο υλικό ή συνδυασμούς αυτών και, αν είναι απαραί−
τητο, μια εσωτερική επικάλυψη ή επένδυση, μαζί με κατάλληλο εξοπλισμό εξυπηρέτησης και 
συσκευές χειρισμού.

«Full load”:  Με τον όρο «Πλήρες φορτίο» νοείται κάθε φορτίο που προέρχεται από έναν απο−
στολέα για το οποίο είναι αποκλειστική η χρήση ενός οχήματος ή μεγάλου εμπορευματοκιβω−
τίου και όλες οι λειτουργίες φόρτωσης και εκφόρτωσης γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
αποστολέα ή του παραλήπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αντίστοιχος όρος για την Κλάση 7 είναι «αποκλειστική χρήση», βλέπε  2.2.7.2.

G

«Gas”:  «Αέριο» σημαίνει μια ουσία η οποία:

(a) στους 50°C έχει τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 kPa (3 bar), ή

(b) είναι εντελώς αέρια στους 20°C υπό κανονική πίεση 101.3 kPa,

«Gas cartridge”:  «Φυσίγγιο αερίου» σημαίνει κάθε μη ξαναγεμιζόμενο δοχείο που περιέχει υπό 
πίεση, ένα αέριο ή μείγμα αερίων. Είναι δυνατό να έχει και βαλβίδα.

“GHS”:  σημαίνeι Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα (Globally Harmonized System) Ταξινόμησης 
και Σήμανσης Χημικών από τα Ηνωμένα Έθνη σύμφωνα με το έγγραφο ST/SG/AC,.10/30/Rev.1.
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H
  
«Handling device”: Με τον όρο «Συσκευή διακίνησης» (για εύκαμπτα IBC) νοείται οποιαδήποτε χει−
ρολαβή, θηλιά, μικρό άνοιγμα ή πλαίσιο προσαρτημένα στο σώμα του IBC ή σχηματοποιημένα 
από επέκταση του υλικού του σώματος του IBC.
  
«Hermetically closed tank”:  Με τον όρο «Ερμητικά κλειστή δεξαμενή» νοείται μια δεξαμενή που 
προορίζεται για τη μεταφορά υγρών ουσιών με πίεση υπολογισμού τουλάχιστον 4 bar ή προο−
ρίζεται για τη μεταφορά στερεών ουσιών (σε σκόνη ή κόκκους) ανεξάρτητα από την πίεση υπο−
λογισμού, τα ανοίγματα της οποίας είναι ερμητικά κλειστά και η οποία: 

− δεν διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας, εκρηγνυόμενους δίσκους ή άλλες συσκευές ασφαλεί−
ας ή βαλβίδες κενού, ή

− δεν διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας, εκρηγνυόμενους δίσκους ή άλλες συσκευές ασφαλεί−
ας αλλά διαθέτει βαλβίδες κενού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.8.2.2.3, 
ή 

− διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας που προηγούνται από εκρηγνυόμενους δίσκους σύμφωνα 
με την 6.8.2.2.10, αλλά δεν διαθέτει βαλβίδες κενού, ή

− διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας που προηγούνται από εκρηγνυόμενους δίσκους σύμφωνα με 
την 6.8.2.2.10 και βαλβίδες κενού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.8.2.2.3.

I

“IAEA”με τον όρο ΙΑΕΑ νοείται η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (International Atomic En−
ergy Agency, IAEA) (IAEA, P.O. Box 100−A−1400 Vienna).
 
«IBC», βλέπε “Intermediate bulk container”, 

“ICAO”:  Με τον όρο ΙCAO νοείται ο “Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας” (International 
Civil Aviation Organization, ICAO, 999 Univerity Street, Montreal Quebec H3C 5H7, Canada.

“ICAO Technical Instructions”:  είναι οι Τεχνικές Οδηγίες για την Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων Αεροπορικώς, που συμπληρώνουν το Παράρτημα 18 της Συνθήκης του Σικάγο 
για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σικάγο 1944), που εκδίδεται από το Διεθνή Οργανισμό Πολι−
τικής Αεροπορίας− ΔΟΠΑ, (ICAO), στο Μόντρεαλ.  
 
«IMDG Code”:  Κώδικας IMDG είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών, για την 
εφαρμογή του Κεφαλαίο VII, Μέρος Α, της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη 
Θάλασσα, 1974 (Σύμβαση SOLAS), που εκδίδεται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), 
Λονδίνο.

“IMO”: Με τον όρο ΙΜΟ νοείται ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας (International Maritime Organiza−
tion, 4 Albert Embankment SE1 7SR, London, United Kingdom).

“Inner packaging”:  «Εσωτερική συσκευασία» σημαίνει συσκευασία για τη μεταφορά της οποίας 
απαιτείται εξωτερική συσκευασία.

«Inner receptacle”:  «Εσωτερικό δοχείο» σημαίνει δοχείο που απαιτεί εξωτερική συσκευασία για 
να επιτελέσει τη λειτουργία συγκράτησης  .

“Inspection body”:  Με τον όρο “Οργανισμός Επιθεώρησης” νοείται ένας ανεξάρτητος οργανισμός 
επιθεώρησης και ελέγχου εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή.
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«Intermediate bulk container” (IBC):  “Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύ−
δην»  σημαίνει μία άκαμπτη ή εύκαμπτη φορητή συσκευασία εκτός από αυτές που προσδιορίζο−
νται στο Κεφάλαιο 6.1, η οποία:

(a) έχει χωρητικότητα:

(i) όχι μεγαλύτερη από 3 m3 για στερεά και υγρά των Ομάδων Συσκευασίας II και III

(ii) όχι μεγαλύτερη από 1.5 m3 για στερεά της Ομάδας Συσκευασίας I όταν είναι συσκευ−
ασμένα σε εύκαμπτα, άκαμπτου πλαστικού, σύνθετα, ινοσανίδες και ξύλινα IBC.

(iii) όχι μεγαλύτερη από 3 m3 για στερεά της Ομάδας Συσκευασίας I όταν είναι συσκευ−
ασμένα σε μεταλλικά IBC.

(iv) όχι μεγαλύτερη από 3 m3 για ραδιενεργό υλικό της Κλάσης 7.

(b) είναι σχεδιασμένη για μηχανικό χειρισμό.
(c) είναι ανθεκτική στις καταπονήσεις που παράγονται κατά το χειρισμό και τη μεταφορά όπως 

προσδιορίζεται από τους ελέγχους που προκαθορίζονται στο Κεφάλαιο 6.5 (βλέπε επίσης 
«Σύνθετα IBC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο”,  “IBC από ινοσανίδες”, “Εύκαμπτα IBC”, “Με−
ταλλικά IBC”, “ IBC από άκαμπτο πλαστικό” και “Ξύλινα IBC”).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Φορητές δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές που ικανοποιούν τις απαιτή−
σεις του Κεφαλαίου 6.7 ή 6.8 αντίστοιχα δεν θεωρούνται ότι είναι εμπορευματοκιβώτια μεσαίας 
χωρητικότητας για φορτία χύμα (IBCs).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα (IBC) που ικανοποι−
ούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.5 δεν θεωρούνται ότι είναι εμπορευματοκιβώτια για τους 
σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας.  

«Remanufactured IBC”:  “Ανασκευασμένο IBC” σημαίνει ένα μεταλλικό, άκαμπτο πλαστικό ή σύν−
θετο εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας (IBC) το οποίο: 

 (a)  παράγεται ως τύπου UN από μη UN τύπο, ή

(b)  μετρατρέπεται από ένα σχέδιο τύπου UN σε άλλο σχέδιο τύπου UN.

Τα ανασκευασμένα IBC υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις  της παρούσας Συμφωνίας που εφαρ−
μόζονται στα καινούρια IBC ίδιου τύπου (βλ. επίσης ορισμό τύπου σχεδίου στην  6.5.6.1.1)

“Repaired IBC”:  “Επισκευασμένα IBC”  σημαίνει  μεταλλικό, άκαμπτου πλαστικού  ή σύνθετο εμπο−
ρευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας (IBC), το οποίο ως αποτέλεσμα κρούσης ή εξαιτίας άλ−
λης αιτίας (π.χ. διάβρωση, ψαθυροποίηση ή άλλη ένδειξη μειωμένης αντοχής σε σύγκριση με 
το σχέδιο τύπου) αποκαθίσταται ώστε να  προσαρμόζεται στο σχέδιο τύπου και είναι ικανό να 
αντιστέκεται στις δοκιμές σχεδίου. Για τους λόγους της παρούσας Συμφωνίας, η αντικατάστα−
ση του άκαμπτου εσωτερικού δοχείου ενός σύνθετου IBC με δοχείο που συμμορφώνεται με τις 
αρχικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, θεωρείται επισκευή. Τα σώματα άκαμπτων πλαστι−
κών IBC και τα εσωτερικά δοχεία σύνθετων IBC δεν είναι επισκευάσιμα. Τα εύκαμπτα IBC δεν 
είναι επισκευάσιμα εκτός και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή.
  
“Routine maintenance of flexible IBC’s”: “Συνήθης συντήρηση εύκαμπτων IBC” σημαίνει η επανα−
λαμβανόμενη εκτέλεση λειτουργιών, σε πλαστικά ή υφασμάτινα εύκαμπτα  ΙBC, όπως:

(a)  Καθαρισμός, ή

(b)  Αντικατάσταση μη ακέραιων τμημάτων, όπως μη ακέραια επένδυση συνδέσμους κλεισι−
μάτων, με τμήματα που συμμορφώνονται με τις αρχικές προδιαγραφές του κατασκευα−
στή,  

   
αρκεί αυτές οι λειτουργίες να μην επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία συγκράτησης εύκαμπτων 
IBC ή να αλλοιώνουν τον τύπο σχεδίου. 
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“Routine maintenance of rigid IBC’s”: “Συνήθης συντήρηση άκαμπτων IBC” σημαίνει η επαναλαμβα−
νόμενη εκτέλεση λειτουργιών, σε άκαμπτα πλαστικά ή σύνθετα  ΙBC, όπως:

(a)  Καθαρισμός, ή

(b)  Αφαίρεση ή επανεγκατάσταση ή αντικατάσταση κλεισιμάτων σώματος (συμπεριλαμβα−
νομένων των συνδετικών παρεμβυσμάτων) ή συντήρηση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις 
αρχικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, αρκεί να βεβαιώνεται ή σύσφιξη διαρροής, ή

(c)   Αποκατάσταση δομικού εξοπλισμού που δεν επιτελεί άμεσα συγκράτηση επικίνδυνων 
εμπορευμάτων ή τη διατήρηση της λειτουργίας εκφόρτωσης ώστε να συμμορφώνεται 
προς το σχέδιο τύπου (π.χ. την ευθυγράμμιση των ποδώναρικών ή των προσαρτημάτων 
ανύψωσης) αρκεί να μην επηρεάζεται η λειτουργία συγκράτησης του IBC (λείπει η μετά−
φραση)

«Intermediate packaging”:  «Ενδιάμεση συσκευασία» σημαίνει συσκευασία τοποθετημένη ανάμε−
σα σε εσωτερικές συσκευασίες ή είδη και σε μια εξωτερική συσκευασία.   

“ISO” (πρότυπο):  με τον όρο “ISO” (πρότυπο) νοείται ένα διεθνές πρότυπο που εκδίδεται από το 
Διεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (International Organization of Standardization, ISO) (ISO – 1 rue 
de Varembe. CH−1204 Geneva 20).

J

«Jerrican”:  «Μπιτόνι» σημαίνει μια μεταλλική ή πλαστική συσκευασία με ορθογώνια ή πολυγωνι−
κή διατομή με ένα ή περισσότερα ανοίγματα.

L

«Large container”:  Με τον  όρο «Μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο» νοείται:  

(a) ένα εμπορευματοκιβώτιο που έχει εσωτερικό όγκο πάνω από 3 m3.

(b)  υπό την έννοια της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (CSC), ένα εμπο−
ρευματοκιβώτιο με τέτοιο μέγεθος ώστε το εμβαδόν που περικλείεται στις τέσσερις κάτω 
γωνίες του να είναι 

 (i) τουλάχιστον 14 m2 (150 τετραγωνικά πόδια) ή 

 (ii) τουλάχιστον 7 m2 (75 τετραγωνικά πόδια) αν έχει άνω γωνιακά εξαρτήμα−
τα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργό υλικό βλέπε  2.2.7.1.2.

«Large packaging”:  Με τον  όρο «Μεγάλη συσκευασία» νοείται εξωτερική συσκευασία που περι−
έχει είδη ή εσωτερικές συσκευασίες και η οποία 

(a) είναι σχεδιασμένη για μηχανικό χειρισμό

(b) υπερβαίνει τα 400 kg καθαρό βάρος ή 450 λίτρα σε χωρητικότητα αλλά έχει όγκο όχι 
άνω των 3 m3,

«Leakproofness test”:  «Δοκιμή στεγανότητας» είναι η δοκιμή στεγανότητας μιας δεξαμενής, συ−
σκευασίας ή IBC και του εξοπλισμού και των συσκευών κλεισίματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο  6.7.

«Light−gauge metal packaging”:  «μεταλλική συσκευασία ελαφρού περιτυπώματος» είναι συσκευ−
ασία κυκλικής, ελλειπτικής, ορθογώνιας ή πολυγωνικής διατομής (επίσης κωνικής)  και με κω−
νικό λαιμό και συσκευασίες σε μορφή κάδου από μέταλλο, με πάχος τοιχωμάτων λιγότερο από 
0.5 mm (π.χ. λευκοσίδηρος), με επίπεδο ή κυρτό πυθμένα και με ένα ή περισσότερα στόμια, που 
δεν καλύπτεται από τους ορισμούς για βαρέλια ή μπιτόνια.
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«Liner”:  «Επένδυση» είναι ένας σωλήνας ή σάκος που εισάγεται μέσα στη συσκευασία, συμπε−
ριλαμβανομένων μεγάλων συσκευασιών και IBCs, αλλά που δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
τους, συμπεριλαμβανομένων  των πωμάτων των ανοιγμάτων του.

«Liquid”:  «Υγρό» είναι μια ουσία που στους 50°C έχει τάση ατμών όχι παραπάνω από 300 kPa (3 
bar), που δεν είναι εντελώς αέρια στους 20°C και 101.3 kPa, και η οποία

(a) έχει σημείο τήξης ή αρχικό σημείο τήξης  20°C ή λιγότερο σε πίεση 101.3 kPa, ή

(b) είναι υγρή σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής ASTM D 4359−90 ή 

(c) δεν είναι συγκολλητική ουσία σύμφωνα με τα κριτήρια της δοκιμής ρευστότητας (δοκιμή 
πενετρόμετρου) που περιγράφεται στην 2.3.4,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «Μεταφορά σε υγρή κατάσταση», για λόγους απαιτήσεων των δεξαμενών, σημαί−
νει:

− Μεταφορά υγρών σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό ή  

− Στερεά προς μεταφορά σε τηγμένη κατάσταση. 

«Loader”:  «Φορτωτής» είναι κάθε επιχείρηση που φορτώνει επικίνδυνα εμπορεύματα σε όχημα 
ή μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο. 

M

«Manual of Tests και Criteria”:  Με τον όρο «Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων» νοείται η τέταρ−
τη αναθεωρημένη έκδοση των Συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων, Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, έκδοση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(ST/SG/AC.10/11/Rev.4, όπως τροποποιήθηκε από το έγγραφο ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1).

«Mass of package”:  «Μάζα κόλου» σημαίνει το μικτό βάρος του κόλου εκτός αν υπάρχει άλλος 
ορισμός. Η μάζα των εμπορευματοκιβώτιων και δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για τη μετα−
φορά των εμπορευμάτων δεν υπολογίζονται στο μικτό βάρος.  

«Maximum capacity”:  «Μέγιστη χωρητικότητα» είναι ο μέγιστος εσωτερικός όγκος δοχείων ή 
συσκευασιών συμπεριλαμβανομένων εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας για φορτία 
χύμα (IBCs) και μεγάλων συσκευασιών, εκφρασμένος σε κυβικά μέτρα ή λίτρα.  

«Maximum net mass”:  «Μέγιστο καθαρό βάρος» είναι το μέγιστο καθαρό βάρος των περιεχομέ−
νων μιας μονής συσκευασίας ή το μέγιστο συνδυασμένο βάρος εσωτερικών συσκευασιών και 
των περιεχομένων τους, εκφρασμένο σε κιλά.

«Maximum permissible gross mass”: “Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος”

(a) (για όλες τις κατηγορίες IBC πέραν από εύκαμπτα IBC) σημαίνει το βάρος του σώματος, 
του εξοπλισμού λειτουργίας και του δομικού εξοπλισμού και το μέγιστο επιτρεπτό φορ−
τίο.

(b) (για δεξαμενές) σημαίνει  το απόβαρο της δεξαμενής και το βαρύτερο φορτίο εγκεκριμέ−
νο για μεταφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητή δεξαμενή, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.

«Maximum permissible load”:  «Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο» (για εύκαμπτα IBC) σημαίνει το μέγι−
στο καθαρό βάρος για το οποίο το IBC είναι προορισμένο να χρησιμοποιείται και επιτρέπεται 
να μεταφέρει.

«Maximum working pressure (gauge pressure)”:  «μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή)” σημαί−
νει την υψηλότερη από τις ακόλουθες τρεις τιμές της πίεσης:
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 (a)  την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται στη δεξαμενή κατά την πλήρωση (“μέγιστη 
επιτρεπόμενη πίεση πληρώσεως”)

 (b) την υψηλότερη πραγματική πίεση που επιτρέπεται στη δεξαμενή κατά την εκκένωση (“μέγιστη 
επιτρεπόμενη πίεση εκκενώσεως”) και

 (c)  την πραγματική πίεση μετρητή στην οποία υποβάλλεται η δεξαμενή από τα περιεχόμενά του 
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξωγενών αερίων που μπορεί να περιέχει) στη μέγι−
στη θερμοκρασία εργασίας.

Εκτός εάν οι ειδικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4.3 προβλέπουν διαφορετι−
κά, η αριθμητική τιμή αυτής της πιέσεως εργασίας (πιέσεως μετρητή) δεν θα είναι χαμηλότερη 
της πιέσεως των ατμών (απολύτου πιέσεως) της ουσίας πλήρωσης στους 50°C.

Για δεξαμενές εξοπλισμένες με βαλβίδες ασφαλείας (με ή χωρίς δίσκο διάρρηξης), η μέγιστη 
πίεση εργασίας (πίεση μετρητή) θα είναι εντούτοις ίση με την προβλεπόμενη πίεση ανοίγμα−
τος τέτοιων βαλβίδων ασφαλείας (βλέπε επίσης «πίεση υπολογισμού», «πίεση εκκένωσης», «πίε−
ση πληρώσεως» και «πίεση δοκιμής»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο  6.7. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για κλειστά κρυογενικά δοχεία βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ στην 6.2.1.3.3.5. 
 
«MEGC”, βλέπε “Multiple−element gas container”

“Member of a vehicle crew”:   Με τον όρο «Μέλος πληρώματος οχήματος» νοείται ο οδηγός ή 
κάθε άλλο πρόσωπο που συνοδεύει τον οδηγό για λόγους ασφάλειας, προστασίας, εκπαίδευ−
σης ή χειρισμού.

«Metal IBC”:  Με τον όρο «Μεταλλικό IBC” νοείται ένα μεταλλικό σώμα μαζί με τον κατάλληλο εξο−
πλισμό λειτουργίας και κατασκευής. 

«Mild steel”:  «Μαλακός χάλυβας» είναι ο χάλυβας με ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό μεταξύ 
360 N/mm2 και 440 N/mm2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο  6.7. 

«Multiple−element gas container (MEGC)”:  «Εμπορευματοκιβώτιο αερίων πολλαπλών−στοιχείων « 
σημαίνει μία μονάδα που περιέχει στοιχεία που αλληλοσυνδέονται με διανομέα και είναι τοπο−
θετημένα σε πλαίσιο. Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται στοιχεία ενός εμπορευματοκιβωτίου 
αερίων πολλαπλών−στοιχείων: κύλινδροι, σωλήνες, βαρέλια υπό πίεση και δέσμες κυλίνδρων, 
όπως επίσης δεξαμενές για τη μεταφορά αερίων της Κλάσης 2 με χωρητικότητα μεγαλύτερη 
από 450 λίτρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για UN MEGCs,  βλέπε Κεφάλαιο  6.7. 

N 

«Nominal capacity of the receptacle”:  Με τον όρο «Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου» νοείται 
ο ονομαστικός όγκο της επικίνδυνης ουσίας που περιέχεται σε δοχείο εκφρασμένο σε λίτρα. 
Για κυλίνδρους συμπιεσμένων αερίων η ονομαστική χωρητικότητα θα είναι η χωρητικότητα νε−
ρού του κυλίνδρου. 

 «N.O.S. entry (not otherwise specified entry)”:  Με τον όρο «Καταχώρηση ε.α.ο. (εκτός άλλως ορί−
ζεται)” νοείται μία ομαδική καταχώρηση η οποία αποδίδεται σε ουσίες, μείγματα, διαλύματα ή 
είδη εάν:

(a) δεν αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, και

(b)   παρουσιάζουν χημικές, φυσικές και/ ή επικίνδυνες ιδιότητες αναλογούσες στην Κλάση, τον κω−
δικό ταξινόμησης, την ομάδα συσκευασίας, την ονομασία και την περιγραφή της καταχώρησης 
ε.α.ο.
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O

“Offshore bulk container”:  Με τον όρο “εμπορευματοκιβώτιο φορτίου χύδην ανοιχτής θαλάσσης” 
νοείται εμπορευματοκιβώτιο φορτίου χύδην σχεδιασμένο για τακτική χρήση για τη μεταφορά  
από, προς και μεταξύ εγκαταστάσεων ανοιχτής θάλασσας. Το εμπορευματοκιβώτιο για φορτία 
χύμα ανοιχτής θάλασσας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την έγκριση εμπορευματοκιβωτίων ανοιχτής θαλάσσης που διακινούνται σε ανοι−
χτή θάλασσα όπως προδιαγράφονται από τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) στο έγγρα−
φρο MSC/Circ.860.

«Open container”:  «Ανοιχτό εμπορευματοκιβώτιο» είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο ανοιχτής ορο−
φής ή εμπορευματοκιβώτιο με βάση εξέδρα.

«Open vehicle”:  «Ανοιχτό όχημα» είναι ένα όχημα του οποίου η εξέδρα δεν έχει υπερκατασκευή 
ή έχει απλώς πλευρικά και οπίσθια σανιδώματα.  

«Outer packaging”:  «Εξωτερική συσκευασία» είναι η εξωτερική προστασία της σύνθετης ή μικτής 
συσκευασίας μαζί με τυχόν απορροφητικά υλικά, προστατευτικά και όποια άλλα συστατικά απα−
ραίτητα για τη συγκράτηση και προστασία εσωτερικών δοχείων ή εσωτερικών συσκευασιών.

«Overpack”:  “Υπερσυσκευασία” σημαίνει μία περιβάλλουσα συσκευασία που χρησιμοποιείται (από 
έναν μόνο αποστολέα στην περίπτωση της Κλάσης 7) για τη συγκράτηση μιας ή περισσότερων 
συσκευασιών, ενοποιημένων σε μία μονάδα  ευκολότερης στο χειρισμό και τη στοιβασία κατά τη 
μεταφορά. 

Παραδείγματα υπερσυσκευασιών:

(a) ένας δίσκος φόρτωσης όπως μια παλέτα, στο οποίο πολλά κόλα τοποθετούνται ή στοι−
βάζονται και ασφαλίζονται πάνω σε παλέτες με πλαστικούς ιμάντες, με συρρικνούμενο ή 
εκτεινόμενο υλικό περιτυλίγματος ή με άλλο κατάλληλο τρόπο,  ή

(b) μία εξωτερική προστατευτική συσκευασία όπως κιβώτιο ή κλωβό.

P

«Package”:  «Κόλο» είναι ολόκληρο το προϊόν της λειτουργίας της επιχείρησης, που συνίσταται  
από συσκευασία ή μεγάλη συσκευασία ή IBC και τα περιεχόμενά της έτοιμα προς αποστολή. 
Ο όρος περιλαμβάνει δοχεία για αέρια όπως ορίζονται στο παρόν Τμήμα και επίσης είδη που 
λόγω του μεγέθους τους, βάρους ή σχήματος μπορούν να μεταφερθούν χωρίς συσκευασία, ή  
σε βάσεις, κλωβούς ή συσκευές χειρισμού. Ο όρος δεν ισχύει για εμπορεύματα που μεταφέρο−
νται χύδην, ούτε σε ουσίες που μεταφέρονται σε δεξαμενές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργό υλικό, βλέπε  2.2.7.2.

«Packaging”:  «συσκευασία» είναι το δοχείο και όποια άλλα συστατικά ή υλικά είναι απαραίτητα 
για να εκτελέσει το δοχείο τη λειτουργία συγκράτησης (βλέπε επίσης  «μικτή συσκευασία», «μι−
κτή συσκευασία (πλαστικού υλικού)», «σύνθετη συσκευασία (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος)», 
«εσωτερική συσκευασία», «Εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα (IBC)”, 
“ενδιάμεση συσκευασία”, “μεγάλη συσκευασία”, “μεταλλική συσκευασία ελαφρού περιτυπώματος», 
«εξωτερική συσκευασία», «επιδιορθωμένες συσκευασίες», «ανακατασκευασμένη συσκευασία», «επα−
ναχρησιμοποιούμενη συσκευασία», «Συσκευασία συλλογής» και «Αδιαπέραστη συσκευασία»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργό υλικό, βλέπε  2.2.7.2.

«Packer”:  Με τον όρο «Συσκευαστής» νοείται κάθε επιχείρηση που τοποθετεί επικίνδυνα εμπο−
ρεύματα σε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων συσκευασιών και εμπορευματοκιβω−
τίων μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα (IBCs) και, όπου είναι απαραίτητο, προετοιμάζει 
κόλα προς μεταφορά.

«Packing group”:  “Ομάδα συσκευασίας” είναι μια ομάδα στην οποία αποδίδονται κάποιες ουσίες, 
για λόγους συσκευασίας, σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους.  Οι ομάδες συσκευασίας έχουν 
τις ακόλουθες έννοιες που επεξηγούνται πλήρως στο Μέρος 2:
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Ομάδα Συσκευασίας I: Ουσίες που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο  

Ομάδα Συσκευασίας II: Ουσίες που παρουσιάζουν μέτριο κίνδυνο  

Ομάδα Συσκευασίας III: Ουσίες που παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα είδη που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα ταξινομούνται σε ομάδα συ−

σκευασίας.

«Portable tank”:  «Φορητή δεξαμενή» είναι μια πολυτροπική δεξαμενή η οποία, όταν χρησιμοποι−

είται για τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 2, έχει χωρητικότητα άνω των 450 λίτρων σύμφωνα 

με τους ορισμούς στο Κεφάλαιο 6.7 ή τον Κώδικα IMDG και με ένδειξη οδηγίας φορητής δεξα−

μενής (T−Code) στη στήλη (10) του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 3.2.

«Portable tank operator», βλέπε “Tank−container/portable tank operator”,

“Pressure drum”:  Με τον όρο «Βαρέλι πίεσης» νοείται ένα συγκολλημένο, μεταφερόμενο δοχείο 

πίεσης με χωρητικότητα σε νερό άνω των 150 λίτρων και όχι παραπάνω από  1 000 λίτρα (π.χ. 

κυλινδρικά δοχεία εφοδιασμένα με τσέρκια (στεφάνες) σπειροειδείς, δοχεία σε πέλματα και δο−

χεία σε πλαίσια).

«Pressure receptacle”:  Με τον όρο “Δοχείο πίεσης” νοούνται από κοινού κύλινδροι, σωλήνες, βα−

ρέλια πίεσης, κλειστά κρυογονικά δοχεία και δέσμες κυλίνδρων.

«Pressurized gas cartridge», βλέπε  “Aerosol ή Aerosol dispenser”,

“Protected IBC”:  «Προστατευόμενο IBC (για μεταλλικά IBCs)” σημαίνει ένα IBC εφοδιασμένο με 

πρόσθετη προστασία έναντι κρούσης, όπου η προστασία λαμβάνει τη μορφή, για παράδειγμα, 

μίας κατασκευής πολλαπλού στρώματος (σάντουιτς) ή διπλού τοιχώματος, ή ενός πλαισίου με 

ένα μεταλλικό δικτυωτό περίβλημα.

Q

«Quality assurance”:  «Διασφάλιση Ποιότητας» σημαίνει ένα συστηματικό πρόγραμμα ελέγχων και 

επιθεωρήσεων που εφαρμόζεται από έναν οργανισμό ή σώμα που έχει σκοπό την παροχή εμπι−

στοσύνης ότι οι οδηγίες ασφάλειας της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόζονται στην πράξη.   

R

«Receptacle”:  «Δοχείο (Κλάση 1)» περιλαμβάνει κιβώτια, φιάλες, μπιτόνια, βαρέλια, βάζα και σω−

λήνες, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε μέσων κλεισίματος που χρησιμοποιούνται στην 

εσωτερική ή ενδιάμεση συσκευασία.

«Receptacle”: «Δοχείο» είναι ένα σκεύος συγκράτησης για την υποδοχή και αποθήκευση ουσι−

ών ή ειδών,  συμπεριλαμβανομένων κάθε μέσου κλεισίματος.   Αυτός ο ορισμός δεν ισχύει για 

περιβλήματα (βλέπε επίσης «Κρυογονικό δοχείο», «εσωτερικό δοχείο», «άκαμπτο εσωτερικό δο−

χείο» και «Φυσίγγιο αέρα»),
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«Reconditioned packaging”:   Με τον όρο «Επιδιορθωμένες συσκευασίες»  νοούνται ειδικότερα:  

(a)  μεταλλικά βαρέλια που είναι:

(i) καθαρισμένα έως τα αρχικά υλικά κατασκευής, με απομάκρυνση όλων των προηγού−
μενων περιεχομένων, εσωτερικής και εξωτερικής διάβρωσης και εξωτερικών επικα−
λύψεων και επισημάνσεων,

(ii) αποκαταστημένα στο αρχικό σχήμα και περίγραμμα, με χτυπήματα (εάν χρειαστεί) 
ισιωμένα και σφραγισμένα και με αντικατεστημένες όλες τις μη−ακέραιες φλάντζες 
και

(iii) επιθεωρημένα μετά τον καθαρισμό αλλά πριν τη βαφή, με απόρριψη των συσκευασι−
ών με ορατούς βελονισμούς, σημαντική μείωση στο πάχος του υλικού, κόπωση του 
μετάλλου, κατεστραμμένα σπειρώματα ή πώματα, ή άλλα σημαντικά ελαττώματα. 

(b) πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια που είναι:

(i) καθαρισμένα έως τα αρχικά υλικά κατασκευής, με απομάκρυνση όλων των προη−
γούμενων περιεχομένων, εξωτερικών επικαλύψεων και επισημάνσεων

(ii) με αντικατεστημένες όλες τις μη−ακέραιες φλάντζες και

(iii) επιθεωρημένα μετά τον καθαρισμό με απόρριψη των συσκευασιών με ορατή ζημιά 
όπως σκισίματα, πτυχές ή ρωγμές, κατεστραμμένα σπειρώματα ή πώματα, ή άλλα 
σημαντικά ελαττώματα.

«Recycled plastics material”:  «Ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό» είναι το ανασυσταμένο υλικό προ−
ερχόμενο από χρησιμοποιημένες βιομηχανικές συσκευασίες που έχουν καθαριστεί και προετοι−
μαστεί για επεξεργασία για νέες συσκευασίες.

«Reel”:  «Εξέλικτρο» (Κλάση 1) σημαίνει μια συσκευή από πλαστικό, ξύλο, ινοσανίδες, μέταλλο ή 
άλλο κατάλληλο υλικό που συνίσταται από μία κεντρική άτρακτο με ή χωρίς πλευρικά τοιχώμα−
τα σε κάθε άκρο της ατράκτου. Είδη και ουσίες μπορούν να  περιελίσσονται πάνω στην άτρα−
κτο και να συγκρατούνται από τα πλευρικά τοιχώματα.

«Reference steel”:  «Χάλυβας αναφοράς» είναι ένα χάλυβας με αντοχή σε 370 N/mm2 και επιμή−
κυνση στη θραύση κατά 27%.

«Remanufactured IBC”,  βλέπε “Intermediate bulk container (IBC)”

“Remanufactured packaging”:  Με τον όρο «Ανακατασκευασμένη συσκευασία» νοούνται ειδικό−
τερα 

(a) μεταλλικά βαρέλια που: 

(i) παράγονται ως ένας τύπος UN από έναν τύπο μη−UN σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου 6.1, 

(ii) μετατρέπονται από έναν τύπο UN σ’ έναν άλλο τύπο UN σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου 6.1, ή

(iii) υποβάλλονται στην αντικατάσταση ακέραιων δομικών εξαρτημάτων (τέτοιων όπως 
οι μη−μετακινούμενες κεφαλές). 

  
(b) πλαστικά βαρέλια που:

(i) μετατρέπονται από έναν τύπο UN σ’ έναν άλλο τύπο UN (π.χ. 1H1 σε 1H2) ή

(ii) υποβάλλονται στην αντικατάσταση ακέραιων δομικών εξαρτημάτων.
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Τα ανακατασκευασμένα βαρέλια υπόκεινται στις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.1 που ισχύουν για 
νέα βαρέλια του ίδιου τύπου.

“Repaired IBC”, βλέπε “Intermediate Bulk Container (IBC)”.

“Reused packaging”:  «Επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες» είναι συσκευασίες που έχουν εξε−
ταστεί και βρεθεί ελεύθερες από ελαττώματα που επηρεάζουν την ικανότητα να αντέχουν στις 
δοκιμές απόδοσης. Ο όρος περιλαμβάνει εκείνες που ξαναγεμίζονται με τα ίδια ή παρόμοια συμ−
βατά περιεχόμενα και μεταφέρονται σε αλυσίδες διανομής που ελέγχονται από τον αποστο−
λέα του προϊόντος.

«RID”:  είναι οι RID Kανονισμοί για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Σιδηροδρο−
μικώς (Παράρτημα C της COTIF (Σύμβαση  για τη Διεθνή Μεταφορά Σιδηροδρομικώς)).

«Rigid inner receptacle”:  “Άκαμπτο εσωτερικό δοχείο” (για σύνθετα IBCs) είναι ένα δοχείο που 
διατηρεί το γενικό σχήμα του όταν είναι κενό χωρίς τα κλεισίματά του και χωρίς εξωτερικό πε−
ρίβλημα.  Οποιοδήποτε εσωτερικό δοχείο δεν είναι “άκαμπτο” θεωρείται “εύκαμπτο”.  

«Rigid plastics IBC”:  «Άκαμπτο πλαστικό IBC” σημαίνει ένα άκαμπτο πλαστικό σώμα, που μπορεί 
να διαθέτει δομικό εξοπλισμό μαζί με κατάλληλο εξοπλισμό λειτουργίας.

“Routine maintenance of flexible IBC’s”, βλέπε “Intermediate Bulk Containers”.

“Routine maintenance of rigid IBC’s”, βλέπε “Intermediate Bulk Containers”.

S

«Safety valve”:  «Βαλβίδα ασφαλείας» σημαίνει μια συσκευή με ελατήριο που ενεργοποιείται αυ−
τόματα υπό πίεση και ο σκοπός της οποίας είναι η προστασία της δεξαμενής από μη αποδεκτή 
υπερβολική εσωτερική πίεση.

«SADT» βλέπε “Self−accelerating decomposition temperature”,

“Salvage packaging”:  «Συσκευασία συλλογής» σημαίνει μια ειδική συσκευασία μέσα στην οποία 
τοποθετούνται ελαττωματικά κόλα ή κόλα με διαρροές επικίνδυνων εμπορευμάτων ή επικίνδυνα 
εμπορεύματα που έχουν χυθεί ή διαρρεύσει,  για λόγους μεταφοράς για ανάκτηση ή διάθεση.

«Self−accelerating decomposition temperature” (SADT): Η “θερμοκρασία αυτο−επιταχυνόμενης δι−
άσπασης» είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία μπορεί να συμβεί αυτο−επιταχυνόμενη 
διάσπαση  με μία ουσία στη συσκευασία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 
Διατάξεις για τον προσδιορισμό της SADT και τις επιπτώσεις της θερμότητας υπό περιορισμό 
δίνονται στο Μέρος ΙΙ του Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων.  

«Service equipment”:  Με τον όρο «Εξοπλισμός λειρτουργίας» σημαίνει τις συσκευές πλήρωσης 
και εκκένωσης και, σύμφωνα με την κατηγορία του IBC, συσκευές εκτόνωσης της πίεσης ή εξα−
ερισμού, ασφάλειας, θέρμανσης και θερμικής μόνωσης και όργανα μέτρησης

(a) της δεξαμενής νοούνται οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης, εξαερισμού, ασφάλειας, 
θέρμανσης και θερμικής μόνωσης και όργανα μέτρησης.

(b) των στοιχείων ενός οχήματος−συστοιχίας ή ενός MEGC νοούνται οι συσκευές πλήρωσης 
και εκκένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων,  συσκευών ασφάλειας  και οργά−
νων μέτρησης.  

(c) ενός IBC νοούνται οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης και κάθε όργανο εκτόνωσης  πί−
εσης, εξαέρωσης, ασφάλειας, θέρμανσης και θερμικής μόνωσης και όργανα μέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο  6.7.
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“Settled pressure”:  Με τον όρο “Παγιωμένη πίεση” νοείται η πίεση των περιεχομένων δοχείου πί−
εσης σε θερμική ισορροπία και ισορροπία διάχυσης.

«Sheeted container”:   «εμπορευματοκιβώτιο με κάλυμμα» σημαίνει ένα ανοιχτό εμπορευματοκι−
βώτιο εξοπλισμένο με κάλυμμα ώστε να προστατεύονται τα εμπορεύματα που φορτώνονται. 

«Sheeted vehicle”:  «Όχημα με κάλυμμα» σημαίνει ένα ανοιχτό όχημα εξοπλισμένο με κάλυμμα 
ώστε να προστατεύονται το φορτίο.

«Shell”:  «Κέλυφος» είναι το περίβλημα που περιέχει την ουσία (συμπεριλαμβανομένων  οπών και 
κλεισιμάτων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Αυτός ο ορισμός δεν ισχύει για δοχεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο  6.7.

«Sift−proof packaging”:  «Αδιαπέραστες συσκευασίες» είναι συσκευασίες στεγανές σε ξηρό περι−
εχόμενο συμπεριλαμβανομένων λεπτών στερεών υλικών που παράγονται κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς.

«Small container”:  «Μικρό εμπορευματοκιβώτιο» είναι ένα εμπορευματοκιβώτιο με εσωτερικό όγκο 
όχι λιγότερο από 1 m3 και όχι περισσότερο από 3 m3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργό υλικό, βλέπε  2.2.7.2. 

«Small receptacle containing gas», βλέπε “Gas cartridge”

“Solid”: “Στερεό” είναι:
 
(a) μια ουσία με σημείο τήξης ή αρχικό σημείο τήξης άνω των 20°C σε πίεση 101.3 kPa, ή
 
(b) μια ουσία που δεν είναι υγρή σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής ASTM D 4359−90 ή που εί−

ναι συγκολλητική ουσία σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στη δοκιμή για τη 
ρευστότητα (δοκιμή διείσδυσης) όπως περιγράφεται στην 2.3.4.

«Structural equipment”: “Δομικός Εξοπλισμός” 
 
(a) για δεξαμενές ενός βυτιοφόρου ή αποσυνδεόμενη δεξαμενή, σημαίνει τα εξωτερικά ή 

εσωτερικά ενισχυτικά, στερεωτικά, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη του περιβλή−
ματος.  

(b) για δεξαμενές μιας δεξαμενής−εμπορευματοκιβωτίου, σημαίνει τα εξωτερικά ή εσωτερι−
κά ενισχυτικά, στερεωτικά, συνδετικά, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη του περι−
βλήματος.

(c) για στοιχεία ενός οχήματος  μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων ή MEGC σημαίνει 
τα εξωτερικά ή εσωτερικά ενισχυτικά, στερεωτικά, συνδετικά, προστατευτικά ή σταθε−
ροποιητικά μέλη του περιβλήματος ή δοχείου.

 
(d) για IBCs εκτός από εύκαμπτα IBCs σημαίνει τα ενισχυτικά, συνδετικά,στερεωτικά, προ−

στατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη του σώματος (συμπεριλαμβανομένης της παλέτας 
βάσης για σύνθετα IBC με πλαστικό εσωτερικό δοχείο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο  6.7.

«Swap−body”, βλέπε «Container”

T

«Tank”:  «Δεξαμενή» σημαίνει ένα περίβλημα, συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού  εξυπηρέτη−
σης και του δομικού εξοπλισμού του. Ο όρος «δεξαμενή» όταν χρησιμοποιείται κατά μόνας, ση−
μαίνει εμπορευματοκιβώτιο − δεξαμενή, φορητή δεξαμενή, αποσυνδεόμενη δεξαμενή ή σταθερή 
δεξαμενή, όπως ορίζονται στο παρόν Μέρος, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων δεξαμενών οχή−
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ματος συστοιχίας δοχείων ή MEGCs (βλέπε επίσης «αποσυνδεόμενη δεξαμενή», «σταθερή δεξα−
μενή», «φορητή δεξαμενή» και «εμπορευματοκιβώτιο αερίων πολλαπλών−στοιχείων»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε  6.7.4.1.

«Tank−container”:  Ο όρος «εμπορευματοκιβώτιο−δεξαμενή» σημαίνει είδος εξοπλισμού μεταφοράς 
που ανταποκρίνεται στον ορισμό του όρου «εμπορευματοκιβώτιο” και συνίσταται από ένα περί−
βλημα και είδη εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού  που διευκολύνει την κίνηση του 
εμπορευματοκιβώτιου−δεξαμενής χωρίς σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς, που χρησιμοποιείται 
για τη μεταφορά υγρών, αερίων, σε σκόνη ή σε κόκκους ουσιών, και η οποία όταν χρησιμοποιεί−
ται για μεταφορά ουσιών της Κλάσης 2, έχει χωρητικότητα πάνω από 0.45 m3 (450 λίτρα).  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: IBCs που πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.5 δεν θεωρούνται εμπορευμα−
τοκιβώτια−δεξαμενές.  

«Tank−container/portable tank operator”:  “Χειριστής εμπορευματοκιβώτιου−δεξαμενής ή φορητής 
δεξαμενής” σημαίνει μια επιχείρηση στης οποίας το όνομα έχει ταξινομηθεί το εμπορευματοκι−
βώτιο− δεξαμενή ή φορητή δεξαμενή.

“Tank record”:  Με τον όρο “Αρχείο δεξαμενής” νοείται ένα αρχείο που περιέχει όλες τις ση−
μαντικές τεχνικές πληροφορίες που αφορούν μία δεξαμενή,   ένα όχημα μεταφοράς συστοιχί−
ας δοχείων αερίων ή ένα ΜΕGC, όπως πιστοποιητικά όπως αυτά που αναφέρονται στις 6.8.2.3, 
6.8.2.4 και 6.8.3.4.

«Tank swap body”:   θεωρείται ένα εμπορευματοκιβώτιο− δεξαμενή. 

«Tank−vehicle”:  Ο όρος «βυτιοφόρο όχημα» σημαίνει όχημα κατασκευασμένο για τη μεταφορά 
υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους και περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σταθε−
ρές δεξαμενές.  Επί πλέον του κυρίως οχήματος, ή των κινητών μονάδων που χρησιμοποιούνται 
αντ’αυτού, το βυτιοφόρο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα περιβλήματα, τα είδη εξοπλισμού τους 
και τα εξαρτήματα για την πρόσδεσή τους στο όχημα ή στις κινητές μονάδες.  

«Technical name”:  «Τεχνική ονομασία» είναι μία αναγνωρισμένη, αν είναι σχετική βιολογική ονο−
μασία, ή άλλη τρέχουσα ονομασία σε επιστημονικά και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμε−
να (βλέπε 3.1.2.8.1.1.)
 
«Test pressure”:»πίεση δοκιμής» σημαίνει την απαιτούμενη πίεση που αναπτύσσεται κατά τη δο−
κιμή πίεσης κατά την αρχική ή την περιοδική επιθεώρηση (βλέπε επίσης «πίεση υπολογισμού», 
«πίεση εκκένωσης», «πίεση πληρώσεως» και «μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση μετρητή)»).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές, βλέπε Κεφάλαιο  6.7.

«Transport unit”:  Ο όρος «μονάδα μεταφοράς» σημαίνει αυτοκίνητο όχημα χωρίς προσαρτημένο 
ρυμουλκούμενο όχημα, ή συρμό αποτελούμενο από αυτοκίνητο όχημα και προσαρτημένο ρυ−
μουλκούμενο όχημα.

«Tray”:  Με τον όρο «Δίσκος» (Κλάση 1) νοείται φύλλο από μέταλλο, πλαστικό, ινοσανίδες, ή άλλο 
κατάλληλο υλικό που τοποθετείται στην εσωτερική, ενδιάμεση ή εξωτερική συσκευασία και επι−
τυγχάνει προσαρμογή σε τέτοια συσκευασία.  Η επιφάνεια του δίσκου μπορεί να έχει τέτοιο 
σχήμα ούτως ώστε οι συσκευασίες ή τα είδη να μπορούν να εισαχθούν, να συγκρατώνται με 
ασφάλεια και να είναι διαχωρισμένα το ένα από το άλλο.  

«Tube”:  “Σωλήνας” (Κλάση 2) είναι ένα μεταφερόμενο δοχείο πίεσης χωρίς ραφή με χωρητικό−
τητα σε νερό άνω των  150 λίτρων και λιγότερη των 5 000 λίτρων. 

U

“UIC”: Με τον όρο “UIC” νοείται η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων (International Union of Railways, 
UIC, 16 rue Jean Rey, F−75015 Paris, France).

“UNECE”:  Με τον όρο “UNECE” νοείται η “Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνεωμένων 
Εθνών” (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE, Palais de Nations, 8−14 avenue 
de la Paix, CH−1211 Geneva 10, Switzerland.
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 «Undertaking”, βλέπε «Enterprise”,

“UN Model Regulations”:  είναι οι Υποδειγματικοί Κανονισμοί που αποτελούν Παράρτημα της δέ−
κατης τέταρτης αναθεωρημένης έκδοσης των Συστάσεων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπο−
ρευμάτων, έκδοση των Ηνωμένων Εθνών (ST/SG/AC.10/1/Rev.14).

«UN number”:  «Αριθμός UN” είναι ο τετραψήφιος αριθμός αναγνώρισης της ουσίας ή του είδους 
σύμφωνα με τους Υποδειγματικούς Κανονισμούς του ΟΗΕ.  

V

«Vacuum−operated waste tank”:  «Δεξαμενή αποβλήτων λειτουργίας εν κενώ» είναι μια σταθερή 
δεξαμενή, ή μια αποσυνδεόμενη δεξαμενή, ή μια δεξαμενή – εμπορευματοκιβώτιο, που χρησιμο−
ποιείται πρωταρχικά για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, με ειδικά κατασκευαστικά στοι−
χεία και/ ή εξοπλισμό που διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση αποβλήτων όπως ορίζεται 
στο Κεφάλαιο 6.10. Μια δεξαμενή που πληρεί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.7 ή 6.8 δεν θεω−
ρείται δεξαμενή αποβλήτων λειτουργίας εν κενώ.

«Vacuum valve”:  «Βαλβίδα κενού» είναι μια συσκευή με ελατήριο που ενεργοποιείται αυτόματα 
υπό πίεση και ο σκοπός της οποίας είναι η προστασία της δεξαμενής από μη αποδεκτή υπερ−
βολική εσωτερική πίεση.

«Vehicle”:  «Όχημα» βλέπε « Όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων «, «Κλειστό όχημα», 
«Ανοιχτό όχημα», «Όχημα με κάλυμμα» και «Βυτιοφόρο»

W

«Wastes”:  «Απόβλητα» είναι οι ουσίες, διαλύματα, μείγματα ή είδη για τα οποία δεν προβλέπε−
ται απευθείας χρήση αλλά τα οποία μεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόρριψη, εξαφάνιση 
με αποτέφρωση ή άλλες μεθόδους διάθεσης.  

«Wooden barrel”:  «Ξύλινο βαρέλι» είναι μια συσκευασία κατασκευασμένη από φυσικό ξύλο, κυ−
κλικής διατομής, που έχει κυρτά τοιχώματα, συνίσταται από σανίδες και κεφαλές και είναι εξο−
πλισμένη με τσέρκια.

«Wooden IBC”:  «Ξύλινο IBC” Τα ξύλινα IBC συνίστανται από ένα άκαμπτο ή πτυσσόμενο ξύλινο 
σώμα, μαζί με μία εσωτερική επένδυση (αλλά χωρίς εσωτερική συσκευασία) και κατάλληλο εξο−
πλισμό λειτουργία και δόμησης.  

“Working pressure”:  “Πίεση εργασίας” σημαίνει παγιωμένη πίεση συμπιεσμένου αερίου σε θερ−
μοκρασία 15οC σε δοχείο πλήρους πιέσεως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δεξαμενές, βλέπε “Maximum working pressure”.

«Woven plastics”:  ”Υφαντά πλαστικά” (για εύκαμπτα IBC) σημαίνει ένα υλικό φτιαγμένο από τε−
ντωμένες ταινίες ή μονονήματα από κατάλληλο πλαστικό υλικό.  



9414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

1.2.2 

1.2.2.1  a :

 SI b

.

m ( )
m2 ( . )
m3 ( )
s ( )

kg ( )

kg/m3

K (kelvin) 
K (kelvin) 
N (newton) 
Pa (pascal) 

N/m2

J (joule) 

W (watt) 
m2/s
Pa.s
Bq (becquerel) 
Sv (sievert) 

-
-
l c ( )
min. ( )
h ( )
d ( )
g ( )
t ( )
kg/l
°C (  Celsius) 
°C (  Celsius) 
-

bar (bar) 
N/mm2

kWh (kilowatt hours) 

eV (electronvolt) 
-
mm2/s
mPa.s

-
-
1 l = 10-3 m3

1 min. = 60 s 
1 h = 3 600 s 
1 d = 86 400 s 
1g = 10-3 kg 
1 t = 103 kg 
1 kg/l = 103 kg/m3

0°C = 273.15 K 
1°C = 1 K 
1 N = 1 kg.m/s2

1 Pa = 1 N/m2

1 bar = 105 Pa 
1 N/mm2 = 1 MPa 
1 kWh = 3.6 MJ 
1 J = 1 N.m = 1 W.s 
1 eV = 0.1602 · · 10-18J
1 W = 1 J/s = 1 N.m/s 
1 mm2/s = 10-6 m2/s
1 mPa.s = 10-3 Pa.s 

a

 SI 

   
1 kg  = 9.807 N 1 kg/mm2  = 9.807 N/mm2

1 N  = 0.102 kg 1 N/mm2  = 0.102 kg/mm2

1 Pa = 1 N/m2   = 10-5 bar   = 1.02  10-5 kg/cm2 = 0.75  10-2 torr 
1 bar = 105 Pa  = 1.02 kg/cm2 = 750 torr 
1 kg/cm2 = 9.807  104 Pa = 0.9807 bar  = 736 torr 
1 torr = 1.33  102 Pa = 1.33  10-3 bar = 1.36  10-3 kg/cm2

, ,
1 J = 1 N.m = 0.278  10-6 kWh  = 0.102 kgm  = 0.239  10-3 kcal 
1 kWh =  3.6  106 J = 367  103 kgm = 860 kcal 
1 kgm = 9.807 J = 2.72  10-6 kWh = 2.34  10-3 kcal 
1 kcal  = 4.19  103 J   = 1.16  10-3 kWh = 427 kgm 

         
1 W = 0.102 kgm/s = 0.86 kcal/h  1 m2/s = 104 St (Stokes) 
1 kgm/s = 9.807 W  = 8.43 kcal/h  1 St = 10-4 m2/s
1 kcal/h = 1.16 W = 0.119 kgm/s 
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1 Pa.s = 1 N.s/m2 = 10 P (poise) = 0.102 kg.s/m2

1 P = 0.1 Pa.s = 0.1 N.s/m2  = 1.02  10-2 kg.s/m2

1 kg.s/m2 = 9.807 Pa.s = 9.807 N.s/m2 = 98.07 P

b  (SI) 
 ( : Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310 

Sèvres).

c  "L"  "l" 
 “1”  “l”.  

-

:

1 000 000 000 000 000 000 
1 000 000 000 000 000 

1 000 000 000 000 
1 000 000 000 

1 000 000 
1 000 
100
10
0.1

0.01
0.001 

0.000 001 
0.000 000 001 

0.000 000 000 001 
0.000 000 000 000 001 

0.000 000 000 000 000 001

= 1018

= 1015

= 1012

= 109

= 106

= 103

= 102

= 101

= 10-1

= 10-2

= 10-3

= 10-6

= 10-9

= 10-12

= 10-15

= 10-18

.

.
.

.

/
/
/

/ /
/ /

exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca
deci
centi
milli
micro
nano
pico
femto 
atto

E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m

n
p
f
a

: 109 ( ) .
 (10-9).

1.2.2.2 Αν δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, το σύμβολο “%” στην παρούσα Συμφωνία αντιπροσω−
πεύει:

 (a) Στην περίπτωση μειγμάτων στερεών ή υγρών, όπως επίσης και στην περίπτωση διαλυ−
μάτων ή στερεών που έχουν διαβραχεί από υγρό: ποσοστό βάρους βάσει του συνολικού 
βάρους  του μείγματος, του διαλύματος ή του νωπού στερεού.

 (b) Στην περίπτωση μιγμάτων συμπιεσμένων αερίων, όταν πληρώνονται υπό πίεση,  ποσο−
στό κατ’όγκον βάσει του συνολικού όγκου του αερίου μείγματος ή όταν πληρώνονται υπό 
μάζα, ποσοστό κατά βάρος βάσει του συνολικού βάρους του μείγματος.

 (c) Στην περίπτωση μειγμάτων υγροποιημένων αερίων και αερίων διαλυμένων, ποσοστό κατά 
βάρος βάσει του συνολικού βάρους του μείγματος.

1.2.2.3 Πιέσεις κάθε είδους σχετικές με τα δοχεία (όπως πίεση δοκιμής, εσωτερική πίεση, πίεση ανοίγ−
ματος βαλβίδας ασφαλείας), σημειώνονται πάντα σαν πιέσεις μετρητή (πιέσεις μεγαλύτερες από 
την ατμοσφαιρική πίεση). Ωστόσο, η τάση ατμών των ουσιών εκφράζεται πάντα σε απόλυτη πί−
εση.  
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1.2.2.4 Όπου η παρούσα Συμφωνία  καθορίζει βαθμό πληρώσεως δοχείων, ο βαθμός αυτός πληρώσε−
ως αναφέρεται πάντα σε θερμοκρασία αναφοράς των ουσιών 15°C, εκτός και αν υποδεικνύεται 
κάποια άλλη θερμοκρασία.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1.3.1 Σκοπός και εφαρμοσιμότητα  

 Τα άτομα που έχουν προσληφθεί από τους συμμετέχοντες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.4, 
των οποίων τα καθήκοντα αφορούν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, θα λαμβάνουν 
εκπαίδευση με βάση τις προϋποθέσεις που διέπουν τη μεταφορά τέτοιων εμπορευμάτων ανά−
λογα με τις υπευθυνότητες και τα καθήκοντά τους. Οι απαιτήσεις για την εκπαίδευση ειδικά για 
την ασφάλεια επικίνδυνων εμπορευμάτων του Κεφαλαίου 1.10 θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται 
υπόψη.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σχετικά με την εκπαίδευση του συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς, βλέπε 1.8.3.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σχετικά με την εκπαίδευση του πληρώματος του οχήματος, βλέπε Κεφάλαιο 8.2.

1.3.2 Φύση της εκπαίδευσης

 Η εκπαίδευση θα έχει τη μορφή που ακολουθεί, ανάλογα με την ευθύνη και τα καθήκοντα του 
ενδιαφερόμενου ατόμου.  

1.3.2.1 Εκπαίδευση γενικής ενημερότητας

 Το προσωπικό θα είναι εξοικειωμένο με τις γενικές απαιτήσεις των διατάξεων για τη μεταφο−
ρά των επικίνδυνων εμπορευμάτων.  

1.3.2.2 Ειδική εκπαίδευση ανά θέμα

 Το προσωπικό θα λάβει λεπτομερή εκπαίδευση, ευθέως ανάλογη των καθηκόντων και υπευθυ−
νοτήτων τους στις απαιτήσεις των κανονισμών που αφορούν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων.   

 Όπου η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων περιλαμβάνει μια μεταφορική λειτουργία με πολ−
λούς τρόπους, το προσωπικό θα είναι ενήμερο σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν τα άλλα 
μέσα μεταφοράς.  

1.3.2.3 Εκπαίδευση ασφαλείας

 Ανάλογα με το βαθμό κινδύνου σωματικής βλάβης ή έκθεσης προερχόμενης από ένα συμβάν 
σχετικό με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων της φόρτωσης και 
εκφόρτωσης, το προσωπικό θα εκπαιδευθεί σχετικά με τους κινδύνους και τα ατυχήματα που 
παρουσιάζονται στα επικίνδυνα εμπορεύματα

 Η εκπαίδευση που θα παρασχεθεί θα έχει ως στόχο την ενημέρωση του προσωπικού για τον 
ασφαλή χειρισμό και τα μέτρα επείγουσας αντίδρασης.  

1.3.2.4 Εκπαίδευση για την Κλάση 7

 Για  τους σκοπούς της Κλάσης 7, το προσωπικό θα λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με  
την προστασία από την ακτινοβολία συμπεριλαμβανομένων των προφυλάξεων που θα λαμβά−
νονται ώστε να περιοριστεί η επαγγελματική τους έκθεση  και η έκθεση και άλλων ατόμων που 
τυχόν επηρεάζονται από τις ενέργειές τους.  

1.3.3 Τεκμηρίωση
 Λεπτομερής καταγραφή της εκπαίδευσης θα τηρείται και από τον εργοδότη και από τον εργα−

ζόμενο και θα επαληθεύεται με την έναρξη νέας εργοδοσίας.  Η εκπαίδευση θα συμπληρώνεται 
περιοδικά με πρόσθετη εκπαίδευση ώστε να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές στους κανονισμούς.  



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9417

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

1.4.1 Γενικά μέτρα ασφάλειας

1.4.1.1 Οι συμμετέχοντες στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέ−
τρα σύμφωνα με τη φύση και την έκταση των προβλέψιμων κινδύνων, για την αποφυγή ζημιάς ή 
σωματικής βλάβης και, αν είναι απαραίτητο, για  τον περιορισμό των συνεπειών τους.  Σε όλες 
τις περιπτώσεις, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας στα αντίστοι−
χα πεδία.  

1.4.1.2 Όπου υπάρχει άμεση πιθανότητα διακινδύνευσης της δημόσιας ασφάλειας, οι συμμετέχοντες θα 
ειδοποιήσουν αμέσως τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και θα παράσχουν σε  αυτές τις πληρο−
φορίες που χρειάζονται για να ενεργήσουν.  

1.4.1.3 Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να καθορίσει ορισμένες από τις υποχρεώσεις των διαφόρων συμ−
μετεχόντων.

 Αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρεί πως δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, μπορεί εντός 
της εγχώριας νομοθεσίας να μεταφέρει τις υποχρεώσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο συμ−
μετέχοντα σε έναν ή πολλούς άλλους συμμετέχοντες, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
1.4.2 και 1.4.3.  Αυτές οι εξαιρέσεις θα ανακοινωθούν από το συμβαλλόμενο μέρος στη Γραμμα−
τεία της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών η οποία θα τις γνωστο−
ποιήσει στα συμβαλλόμενα μέρη.  

 Οι προϋποθέσεις των 1.2.1, 1.4.2 και 1.4.3 σχετικά με τους ορισμούς των συμμετεχόντων και των 
αντίστοιχων υποχρεώσεών τους δεν θα επηρεάσει τις διατάξεις του εγχώριου νόμου που αφο−
ρά στις νομικές κυρώσεις (ποινική φύση, ευθύνη κλπ.) που έπονται από το γεγονός ότι ο εν λόγω 
συμμετέχον είναι π.χ. μία νομική οντότητα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας εργάτης, ένας εργο−
δότης ή ένας υπάλληλος.  

1.4.2 Υποχρεώσεις των κύριων συμμετεχόντων

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για ραδιενεργά υλικά βλέπε επίσης 1.7.6.

1.4.2.1 Αποστολέας

1.4.2.1.1 Ο αποστολέας επικίνδυνων εμπορευμάτων υποχρεούται να παραδίνει προς μεταφορά μόνο απο−
στολές φορτίων οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας. Συνα−
φώς με την 1.4.1, θα πρέπει συγκεκριμένα να:

(a) εξακριβώνει ότι τα επικίνδυνα εμπορεύματα είναι ταξινομημένα και εγκεκριμένα  για με−
ταφορά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία,

(b) προμηθεύει το μεταφορέα με πληροφορίες και στοιχεία και, αν είναι απαραίτητο, με τα 
απαιτούμενα έγγραφα μεταφοράς και συνοδευτικά έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, 
ειδοποιήσεις, πιστοποιητικά, κλπ.), λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα τις απαιτήσεις του Κε−
φαλαίου 5.4 και των Πινάκων στο Μέρος 3,

(c) κάνει χρήση συσκευασιών, μεγάλων συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρη−
τικότητας για φορτία χύδην (IBCs) και δεξαμενών (βυτιοφόρα οχήματα, αποσυνδεόμενες 
δεξαμενές, οχήματα  μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων, MEGCs, φορητές δεξαμε−
νές και δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια) εγκεκριμένων και κατάλληλων για τη μεταφορά 
των εν λόγω ουσιών  και φερόντων των σημάνσεων που υπαγορεύει η παρούσα Συμφω−
νία,

(d) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των μέσων της αποστολής και των περιορισμών της 
αποστολής,

(e) εξασφαλίζει ότι ακόμα και κενές, ακαθάριστες και μη εξαερωμένες δεξαμενές (οχήματα−
δεξαμενές, αποσυνδεόμενες δεξαμενές, οχήματα  μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων, 
MEGCs, φορητές δεξαμενές και δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια) ή κενά ακάθαρτα οχή−
ματα και μεγάλα και μικρά εμπορευματοκιβώτια φορτίου χύδην φέρουν όλες τις κατάλ−
ληλες σημάνσεις και επισημάνσεις και ότι οι κενές ακαθάριστες δεξαμενές είναι κλειστές 
και έχουν τον ίδιο βαθμό στεγανότητας σαν να ήταν γεμάτες. 
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1.4.2.1.2 Αν ο αποστολέας χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλων συμμετεχόντων (συσκευαστής, φορτωτής, 
πληρωτής, κλπ.), θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι η αποστολή του φορ−
τίου πληρεί τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας. Στην περίπτωση ωστόσο 1.4.2.1.1 (a), (b), 
(c) και (e), μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες και τα στοιχεία που του δόθηκαν από τους άλ−
λους συμμετέχοντες.  

1.4.2.1.3 Όταν ο αποστολέας ενεργεί εκ μέρους τρίτου, ο τελευταίος θα ενημερώνει γραπτώς τον απο−
στολέα για το ότι πρόκειται για επικίνδυνα εμπορεύματα και θα του γνωστοποιεί όλες τις πλη−
ροφορίες και τα έγγραφα που χρειάζεται για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

1.4.2.2 Μεταφορέας

1.4.2.2.1 Συναφώς με την 1.4.1, όπου είναι κατάλληλο, ο μεταφορέας θα πρέπει συγκεκριμένα να:

(a) εξακριβώνει ότι τα επικίνδυνα εμπορεύματα προς μεταφορά είναι εγκεκριμένα για μετα−
φορά σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία,

(b) εξακριβώνει ότι τα προβλεπόμενα έγγραφα είναι πάνω στις μεταφορικές μονάδες,

(c) εξακριβώνει οπτικά ότι τα οχήματα και φορτία δεν έχουν εμφανή ελαττώματα, διαρροές 
ή ρωγμές, ελλιπή εξοπλισμό, κλπ.,

(d) εξακριβώνει ότι η ημερομηνία προθεσμίας για τον επόμενο έλεγχο των βυτιοφόρων οχη−
μάτων, οχημάτων μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων, σταθερών δεξαμενών, αποσυν−
δεόμενων δεξαμενών, φορητών δεξαμενών, δεξαμενών−εμπορευματοκιβωτίων και MEGCs 
δεν έχει εκπνεύσει,

(e) επιβεβαιώνει ότι τα οχήματα δεν είναι υπερφορτωμένα,

(f) εξακριβώνει ότι οι ετικέτες κινδύνου και οι σημάνσεις που προβλέπονται για τα οχήματα 
έχουν επικολληθεί,

(g) εξακριβώνει ότι ο εξοπλισμός που προβλέπεται στις γραπτές οδηγίες προς τον οδηγό 
βρίσκεται πάνω στο όχημα.  

 Όπου είναι κατάλληλο, αυτό θα γίνεται με βάση τα έγγραφα μεταφοράς και τα συνοδευτικά έγ−
γραφα, με οπτική επιθεώρηση του οχήματος ή των εμπορευματοκιβωτίων και, όπου χρειάζεται, 
του φορτίου.  

1.4.2.2.2 Ο μεταφορέας μπορεί ωστόσο στην περίπτωση της 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) και (f), να βασιστεί στις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που του δόθηκαν από άλλους συμμετέχοντες.  

1.4.2.2.3 Εάν ο μεταφορέας παρατηρήσει παραβίαση των απαιτήσεων της παρούσας Συμφωνίας, σύμ−
φωνα με την 1.4.2.2.1, δεν θα προωθήσει το φορτίο ώσπου το ζήτημα να διευθετηθεί.  

1.4.2.2.4 Εάν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, παρατηρηθεί παραβίαση που θα μπορούσε να διακινδυνεύ−
σει την ασφάλεια της επιχείρησης, η αποστολή θα πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυ−
νατό, δεδομένων των προϋποθέσεων της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της ασφαλούς ακινη−
τοποίησης της αποστολής και της δημόσιας ασφάλειας.   Η επιχείρηση μεταφοράς μπορεί να 
συνεχιστεί μόνο όταν η αποστολή συμμορφωθεί με τους αρμόζοντες κανονισμούς.  Η αρμόδια 
αρχή(αρχές) για το υπόλοιπο του ταξιδιού μπορεί να εγκρίνει τη συνέχιση της επιχείρησης με−
ταφοράς.  

 Στην περίπτωση που η ζητούμενη συμμόρφωση δεν μπορεί να επιτευχθεί και η εξουσιοδότηση 
δεν μπορεί να δοθεί για το υπόλοιπο του ταξιδιού, η αρμόδια αρχή(αρχές) θα παρέχουν στο με−
ταφορέα την απαραίτητη διοικητική βοήθεια.  Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο μετα−
φορέας ενημερώσει την αρμόδια αρχή(αρχές) ότι η επικινδυνότητα των μεταφερόμενων εμπο−
ρευμάτων δεν του γνωστοποιήθηκε από τον αποστολέα και ότι επιθυμεί, δυνάμει του ισχύοντος 
νόμου περί μεταφορικών συμβάσεων, να εκφορτώσει, να καταστρέψει τα εμπορεύματα ή να τα 
καταστήσει αβλαβή.  

1.4.2.2.5   (Δεσμευμένο)



1.4.2.3 Παραλήπτης

1.4.2.3.1 Ο παραλήπτης έχει την υποχρέωση να μην αρνηθεί την παραλαβή των εμπορευμάτων χωρίς 
σοβαρούς λόγους και να επιβεβαιώσει, μετά την εκφόρτωση, ότι έχουν ακολουθηθεί οι προϋπο−
θέσεις της παρούσας Συμφωνίας που τον αφορούν. 

 Συναφώς με την 1.4.1, θα πρέπει συγκεκριμένα να:

(a) επιτελεί, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία, τον προβλεπό−
μενο καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων,

(b) διασφαλίζει ότι τα εμπορευματοκιβώτια αφού εκκενωθούν, καθαριστούν και απολυμαν−
θούν, δεν φέρουν πλέον σημάνσεις κινδύνου σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.3.

1.4.2.3.2 Εάν ο παραλήπτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες άλλων συμμετεχόντων (εκφορτωτής, καθαρι−
στής, υπηρεσία απολύμανσης, κλπ.) θα πρέπει να λάβει κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση 
της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

1.4.2.3.3 Εάν αυτές οι εξακριβώσεις φέρουν στο φως παραβίαση των απαιτήσεων της παρούσας Συμφω−
νίας, ο παραλήπτης θα επιστρέψει το εμπορευματοκιβώτιο στο μεταφορέα μόνο μετά την απο−
κατάσταση της παραβίασης.

1.4.3 Υποχρεώσεις των άλλων συμμετεχόντων 

 Ένας μη εξαντλητικός κατάλογος των άλλων συμμετεχόντων και των αντίστοιχων υποχρεώσε−
ών τους δίνεται παρακάτω. Οι υποχρεώσεις των άλλων συμμετεχόντων πηγάζουν από την 1.4.1 
παραπάνω στο βαθμό που γνωρίζουν ή έπρεπε να γνωρίζουν ότι τα καθήκοντά τους εκτελού−
νται στα πλαίσια μιας επιχείρησης μεταφοράς υπαγόμενης στην παρούσα Συμφωνία.

1.4.3.1 Φορτωτής

1.4.3.1.1 Συναφώς με την 1.4.1, ο φορτωτής έχει τις παρακάτω συγκεκριμένες υποχρεώσεις:

(a) θα παραδίδει τα επικίνδυνα εμπορεύματα στο μεταφορέα μόνο εάν είναι εξουσιοδοτη−
μένα προς μεταφορά σύμφωνα με την  παρούσα Συμφωνία,

(b) θα ελέγχει, στην παράδοση προς μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων 
ή ακαθάριστων κενών συσκευασιών,  εάν η συσκευασία είναι φθαρμένη.  Δεν θα παρα−
δίδει κόλο του οποίου η συσκευασία είναι φθαρμένη, ιδιαίτερα αν δεν είναι στεγανό, και 
υπάρχουν διαρροές ή πιθανότητα διαρροών της επικίνδυνης ουσίας, έως ότου επισκευα−
στεί η φθορά. Αυτή η υποχρέωση ισχύει επίσης για κενές ακαθάριστες συσκευασίες,

(c) θα συμμορφώνεται με τις ειδικές απαιτήσεις φόρτωσης και χειρισμού όταν φορτώνει επι−
κίνδυνα εμπορεύματα σε ένα όχημα, ή μεγάλο ή μικρό εμπορευματοκιβώτιο,

(d) θα τηρεί τις απαιτήσεις των σημάνσεων κινδύνου σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.3 κατόπιν 
της φόρτωσης επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ένα εμπορευματοκιβώτιο,

(e) κατά τη φόρτωση κόλων, θα συμμορφώνεται με τις απαγορεύσεις περί μικτής φόρτωσης  
λαμβάνοντας υπόψη επικίνδυνα εμπορεύματα που βρίσκονται ήδη στο όχημα ή σε μεγά−
λο εμπορευματοκιβώτιο και με τις απαιτήσεις σχετικά με την απομόνωση τροφίμων, άλ−
λων αναλωσίμων ή ζωοτροφών.

1.4.3.1.2 Ο φορτωτής μπορεί ωστόσο στην περίπτωση της 1.4.3.1.1 (a), (d) και (e) να βασιστεί στις πληρο−
φορίες και τα στοιχεία που του δόθηκαν από άλλους συμμετέχοντες.

1.4.3.2 Συσκευαστής

 Συναφώς με την 1.4.1, ο συσκευαστής θα συμμορφώνεται συγκεκριμένα με τα κάτωθι:

(a) τις απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες συσκευασίας, ή συνθήκες μικτής συσκευασίας 
και,
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(b) τις απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση και την επισήμανση των κόλων, όταν προετοιμά−
ζει κόλα προς μεταφορά.  

1.4.3.3 Πληρωτής

 Συναφώς με την  1.4.1, ο πληρωτής έχει τις κάτωθι συγκεκριμένες υποχρεώσεις:

(a) θα εξακριβώνει πριν την πλήρωση των δεξαμενών ότι τόσο αυτές όσο και ο εξοπλισμός 
τους είναι τεχνικά σε ικανοποιητική κατάσταση,

(b) θα εξακριβώνει ότι η ημερομηνία προθεσμίας για τον επόμενο έλεγχο των οχημάτων−δε−
ξαμενών, οχημάτων μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων, αποσυνδεόμενων δεξαμενών, 
φορητών δεξαμενών, δεξαμενών−εμπορευματοκιβωτίων και MEGCs δεν έχει παρέλθει,

(c) θα γεμίζει μόνο δεξαμενές με επικίνδυνα εμπορεύματα εγκεκριμένα για μεταφορά στις 
δεξαμενές αυτές,

(d) κατά την πλήρωση της δεξαμενής, θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις σχετικά με επι−
κίνδυνα εμπορεύματα σε παρακείμενα διαμερίσματα,

  
(e) κατά την πλήρωση της δεξαμενής, θα παρατηρεί το μέγιστο επιτρεπτό βαθμό πλήρωσης 

ή τη μέγιστη επιτρεπτή μάζα περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας για την εκάστοτε 
ουσία,

(f) μετά την πλήρωση της δεξαμενής, θα ελέγχει τη στεγανότητα των συσκευών κλεισίμα−
τος,

(g) θα διασφαλίζει ότι δεν προσκολλήθηκαν στο εξωτερικό των δεξαμενών επικίνδυνα υπο−
λείμματα της ουσίας με την οποία γέμισαν οι δεξαμενές,

(h) κατά την προετοιμασία επικίνδυνων εμπορευμάτων για μεταφορά, θα διασφαλίζει πως 
οι πορτοκαλί πινακίδες και κάρτες ή ετικέτες που υπαγορεύονται, επισυνάπτονται στις 
δεξαμενές, στα οχήματα και στα μεγάλα ή μικρά εμπορευματοκιβώτια προς μεταφορά 
φορτίων χύμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

(i) (Δεσμευμένο).

(j) θα πρέπει, κατά τη φόρτωση οχημάτων ή δεξαμενών με επικίνδυνα εμπορεύματα χύδην, 
να διαπιστώνει ότι είναι σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του Κεφαλαίου 7.3. 

1.4.3.4 Χειριστής εμπορευματοκιβωτίων−δεξαμενών/ φορητών δεξαμενών 

 Συναφώς με την 1.4.1, ο χειριστής εμπορευματοκιβωτίων−δεξαμενών/ φορητών δεξαμενών συγκε−
κριμένα θα:

(a) διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την κατασκευή, εξοπλισμό, ελέγχους 
και σήμανση,

(b) διασφαλίζει ότι η συντήρηση των κελυφών και του εξοπλισμού τους γίνεται με τέτοιο τρό−
πο ώστε να διασφαλίζεται ότι, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το εμπορευματοκι−
βώτιο−δεξαμενή/ φορητή δεξαμενή ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας 
έως την επόμενη επιθεώρηση,

(c) πραγματοποιήσει έναν εξαιρετικό έλεγχο όταν η ασφάλεια του περιβλήματος ή του εξο−
πλισμού του είναι πιθανό να έχει ζημιωθεί από κάποια επισκευή, μετατροπή ή ατύχημα.  

1.4.3.5 (Δεσμευμένο)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.5

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.5.1 Προσωρινές εξαιρέσεις 

1.5.1.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 3 της παρούσας Συμφωνίας, οι αρμόδιες αρχές των συμ−
βαλλόμενων μερών μπορούν να συμφωνήσουν απευθείας μεταξύ τους να εξουσιοδοτήσουν ορι−
σμένες επιχειρήσεις μεταφοράς στις περιφέρειές τους μέσω προσωρινών εξαιρέσεων από τις 
απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας, αρκεί να μην διακυβεύεται έτσι η ασφάλεια.  Η αρχή η 
οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία λαμβάνονοντας υπόψη τις προσωρινές εξαιρέσεις θα πρέπει 
να γνωστοποιεί τις εξαιρέσεις αυτές στην Γραμματεία της Επιτροπής Οικονομικών των Ηνωμέ−
νων Εθνών για την Ευρώπη, η οποία θα την κοινοποιεί στα Συμβαλλόμενη Μέλη2.

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: «Ειδική διευθέτηση» σύμφωνα με την 1.7.4 δεν θα θεωρείται μια προσωρινή εξαίρε−
ση  σύμφωνα με το παρόν.   

1.5.1.2 Η περίοδος ισχύος της προσωρινούς εξαίρεσης δεν θα είναι πάνω από πέντε έτη από την ημε−
ρομηνία έναρξης της ισχύος της.  Η προσωρινή εξαίρεση θα παύει αυτόματα από την έναρξη 
ισχύος σχετικής τροποποίησης στην παρούσα Συμφωνία.  

1.5.1.3  Λειτουργίες μεταφοράς στη βάση προσωρινών εξαιρέσεων θα αποτελούν λειτουργίες μεταφο−
ράς υπό την έννοια της παρούσας Συμφωνίας.

1.5.2  (Δεσμευμένο)

2  Σημείωση της Γραμματείας:  Οι ειδικές συμβάσεις που περιλαμβάνονται στο Κέφαλαιο αυτό μπορούν να 
αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο  της Γραμματείας της Επιτροπής Οικονομικών των Ηνωμένων Εθνών για την 
Ευρώπη (http: //www.unece.org/trans/danger/htm)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.6

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1.6.1 Γενικά

1.6.1.1 Εκτός και αν υπάρχει άλλη διάταξη, οι ουσίες και τα είδη της παρούσας Συμφωνίας μπορούν 
να μεταφέρονται ως τις 30 Ιουνίου 2007 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας 
εφαρμόσιμες ως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

1.6.1.2 Οι ετικέτες κινδύνου που ως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν σύμφωνα με τα υποδείγματα που ίσχυ−
αν ως τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως εξάντλησης των αποθεμάτων.

 (a) Οι ετικέτες κινδύνου και οι πινακίδες οι οποίες μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν σύμ−
φωνες με τους τύπους Νο 7Α, 7Β, 7C, 7D ή 7Ε επιβεβλημένες ως εκείνη την ημερομηνία 
μπορούν να χρησιμοποιούνται έως την 31 Δεκεμβρίου 2010.

 (b) Οι ετικέτες κινδύνου και οι πινακίδες οι οποίες μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν σύμ−
φωνες με τους τύπους Νο 5.2 επιβεβλημένες ως εκείνη την ημερομηνία μπορούν να χρη−
σιμοποιούνται έως την 31 Δεκεμβρίου 2010.

1.6.1.3 Ουσίες και είδη της Κλάσης 1, που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ενός Κράτους Μέλους, που 
συσκευάστηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 1990 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνί−
ας που ίσχυαν τότε, μπορούν να μεταφέρονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1989 εφόσον οι συσκευ−
ασίες διατηρούν την ακεραιότητά τους και δηλώνονται στα έγγραφα μεταφοράς ως στρατι−
ωτικά εμπορεύματα συσκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1990. Θα τηρούνται επίσης οι άλλες 
απαιτήσεις  εφαρμόσιμες από 1 Ιανουαρίου  1990 για αυτήν την Κλάση.

1.6.1.4 Ουσίες και είδη της Κλάσης 1 που συσκευάστηκαν μεταξύ 1 Ιανουαρίου 1990 και 31 Δεκεμβρίου 
1996 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας που ίσχυαν τότε μπορούν να μετα−
φέρονται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1996, εφόσον οι συσκευασίες διατηρούν την ακεραιότητά τους 
και δηλώνονται στα έγγραφα μεταφοράς ως εμπορεύματα της Κλάσης 1 συσκευασμένα μεταξύ 
1 Ιανουαρίου  1990 και 31 Δεκεμβρίου 1996.

1.6.1.5 (Δεσμευμένο)

1.6.1.6 Εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην (IBC’s) που κατασκευάστηκαν πριν 
την 1η Ιανουαρίου 2003 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περιθωρίου 3612(1) εφαρμόσιμες ώς την 
30η Ιουνίου 2001 και οι οποίες είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της 6.5.2.1.1 αναφορικά με το 
ύψος των γραμάτων, των ψηφίων και των συμβόλων εφαρμόσιμα από 1ης Ιουλίου 2001, μπορούν να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.1.7 Εγκρίσεις τύπου για βαρέλια, μπιτόνια και σύνθετες συσκευασίες κατασκευασμένες από πολυαι−
θυλένιο υψηλού ή μεσαίου μοριακού βάρους που εκδόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2005 σε συμ−
φωνία με τις απαιτήσεις τη 6.1.5.2.6 σε ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου του 2004, οι οποίες είναι σε 
συμφωνία με τις απαιτήσεις της 4.1.1.19, συνεχίζουν να είναι σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2009. 
Κάθε τέτοια συσκευασία κατασκευασμένη και σημασμένη με βάση τις εγκρίσεις τύπου μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν έως το τέλος της περιόδου χρήσης όπως προσδιορίζεται στην 4.1.1.15.

1.6.1.8 Υπάρχουσες πινακίδες πορτοκαλί χρώματος οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του υπο−τμή−
ματος της 5.3.2.2 εφαρμόσιμες έως την 31 Δεκεμβρίου 2004, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμο−
ποιούνται.

1.6.1.9 Οι απαιτήσεις της 8.2.1 είναι εφαρμόσιμες στους οδηγούς οχημάτων με μέγιστο επιτρεπτό φορ−
τίο που δεν υπερβαίνει τους 3.5 τόνους από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η μεταβατική αυτή διάταξη 
δεν εφαρμόζεται σε οδηγούς που αναφέρονται στην 8.2.1.3 και 8.2.1.4.

1.6.10 Κελιά λιθίου και συσσωρευτές που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2003 οι οποίοι έχουν 
δοκιμαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2002, αλλά οι 
οποίοι δεν έχουν δοκιμαστεί   σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουα−
ρίου 2003, και συσκευές περιέχουν τέτοια κελιά λιθίου και συσσωρευτές, μπορούν να συνεχίσουν 
να μεταφέρονται έως την 30η Ιουνίου του 2013, αν όλες οι άλλες εφαρμόσιμες απαιτήσεις πλη−
ρούνται.
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1.6.1.11 Εγκρίσεις τύπου για κυλινδρικά δοχεία, μπιτόνια και σύνθετες συσκευασίες κατασκευασμένες 
από υψηλού ή μεσαίου μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο, και για IBC’s πολυαιθυλενίου υψηλού 
μοριακού βάρους, κατασκευασμένα πριν από την 1 Ιουλίου 2007 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
6.1.6.1 (a) σε ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 2006, αλλά οι οποίες δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτή−
σεις της  6.1.6.1 (a) με εφαρμογή από  την 1 Ιανουαρίου 2007,  εξακολουθούν να είναι έγκυρες.

1.6.1.12 Οι διατάξεις του τμήματος 1.9.5 θα εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2007 μόνο. Παρά τις δια−
τάξεις του τμήματος 1.9.5, τα συμβαλλόμενα μέλη μπορούν να συνεχίζουν να εφαρμόζουν, μέχρι 
τις 31 Δεκεμβρίου του 2009 το αργότερο, περιορισμούς στη διέλευση οχημάτων διαμέσου οδών 
τούνελ σύμφωνα με τις διατάξεις των εθνικών νόμων.

1.6.2 Δοχεία για την Κλάση 2

1.6.2.1 Δοχεία που κατασκευάστηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 1997 και που δεν είναι σύμφωνα με τις απαι−
τήσεις της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόσιμες από 1ης Ιανουαρίου 1997, αλλά η μεταφορά των 
οποίων επιτράπηκε υπό τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας εφαρμόσιμες ως την 31η  Δε−
κεμβρίου 1996, μπορούν να μεταφέρονται και μετά την ημερομηνία αυτή αν οι περιοδικοί έλεγ−
χοι των απαιτήσεων των οδηγιών συσκευασίας P200 και P203 τηρούνται.  

1.6.2.2 Κύλινδροι σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 1.2.1 που υποβλήθηκαν σε αρχική επιθεώ−
ρηση ή περιοδική επιθεώρηση πριν την 1 Ιανουαρίου  1997 μπορούν να μεταφέρονται κενοί και 
ακαθάριστοι χωρίς ετικέτα ως την ημερομηνία της επόμενης πλήρωσης ή την επόμενη περιο−
δική επιθεώρηση.  

1.6.2.3 Δοχεία που προορίζονται γαι μεταφορά ουσιών Κλάσης 2 που καστασκευάστηκαν πριν την 1η 
Ιανουαρίου 2003, μπορούν να συνεχίσουν να φέρουν, μετά την 1η Ιανουαρίου 2003, τις ενδείξεις 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που είναι εφαρμόσιμες έως την 31η Δεκεμβρίου 2002.

1.6.2.4 Δοχεία πίεσης σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τεχνικούς κώδικες που δεν ανα−
γνωρίζονται πλέον σύμφωνα με την 6.2.3 μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.

1.6.2.5 Δοχεία πίεσης και τα κλεισίματά τους σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρό−
τυπα που εφαρμόζονται κατά το χρόνο κατασκευής τους και δεν αναφέρονται πλέον στις 6.2.2 
ή 6.2.5 μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται.

1.6.3 Βυτιοφόρα οχήματα, αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφοράς συστοιχίας δοχείων 
αερίων

1.6.3.1 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφοράς 
συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα πριν την έναρξη ισχύος των  απαιτήσεων εφαρ−
μόσιμων από 1ης Οκτωβρίου 1978 μπορούν να παραμείνουν σε χρήση αν ο εξοπλισμός του κελύ−
φους πληρεί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.8. Το πάχος του τοιχώματος του κελύφους, εκτός 
από την περίπτωση κελύφων για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη της Κλάσης 2, 
θα είναι κατάλληλα για πίεση υπολογισμού όχι μικρότεργ από 0.4 MPa (4bar) (πίεση μετρητή) 
στην περίπτωση μαλακού χάλυβα ή όχι μικρότερη από 200 kPa (2 bar) (πίεση μετρητή) στην πε−
ρίπτωση αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου. Για δεξαμενές μη κυκλικής διατομής, η διάμετρος 
που θα χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό θα είναι αυτή ενός κύκλου του οποίου το 
εμβαδόν ισούται με αυτό της πραγματικής διατομής της δεξαμενής.  

1.6.3.2 Οι περιοδικοί έλεγχοι για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμε−
νές και οχήματα  μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων που διατηρούνται σε χρήση υπό αυτές 
τις μεταβατικές απαιτήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 6.8.2.4 και 6.8.3.4 και με 
τις αρμόζουσες ειδικές απαιτήσεις  για τις διάφορες Κλάσεις. Εκτός αν οι προηγούμενες απαι−
τήσεις ορίζουν μια υψηλότερη πίεση δοκιμής, πίεση δοκιμής 200 kPa (2 bar) (πίεση μετρητή) θα 
αρκεί για περιβλήματα αλουμινίου και κραμάτων αλουμινίου.

1.6.3.3 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφο−
ράς συστοιχίας δοχείων αερίων που πληρούν τις μεταβατικές απαιτήσεις  των 1.6.3.1 και 1.6.3.2 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τις 30 Σεπτεμβρίου 1993 για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων για τα οποία έχουν εγκριθεί.  Αυτή η μεταβατική περίοδος δεν θα ισχύει για σταθε−
ρές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφοράς συ−
στοιχίας δοχείων αερίων που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης  2, ή σταθερές 
δεξαμενές (δεξαμενές − οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφοράς συστοι−
χίας δοχείων αερίων των οποίων το πάχος των τοιχωμάτων και είδη εξοπλισμού πληρούν τις 
απαιτήσεις  του Κεφαλαίου 6.8.
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1.6.3.4  (a) Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  με−
ταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα πριν την 1 Μαΐου 1985 σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας σε ισχύ μεταξύ 1 Οκτωβρίου 1978 και 30 Απριλί−
ου 1985 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις  εφαρμόσιμες από 1 Μαΐου 1985 μπο−
ρούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται μετά από αυτήν την ημερομηνία.  

 (b) Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα με−
ταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα μεταξύ 1 Μαΐου 1985 και την έναρ−
ξη ισχύος των απαιτήσεων εφαρμόσιμων από 1 Ιανουαρίου 1988 τα οποία όμως δεν πλη−
ρούν αυτές τις απαιτήσεις αλλά που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας σε ισχύ ως εκείνη την ημερομηνία, μπορούν να συνεχίζουν να χρη−
σιμοποιούνται μετά από αυτήν την ημερομηνία.  

1.6.3.5  Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφοράς 
συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1993 σύμφωνα με τις απαι−
τήσεις σε ισχύ ως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις εφαρμό−
σιμες από 1 Ιανουαρίου  1993 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.3.6. (a) Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  με−
ταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα μεταξύ 1 Ιανουαρίου 1978 και 31 
Δεκεμβρίου 1984, αν χρησιμοποιούνται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2004, θα πληρούν τις απαι−
τήσεις  του περιθωρίου 211 127(5), εφαρμόσιμο από 1 Ιανουαρίου 1990, σχετικά με το πά−
χος του κελύφους και την προστασία έναντι ζημιάς.  

 (b) Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  με−
ταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα μεταξύ 1 Ιανουαρίου 1985 και 31 
Δεκεμβρίου 1989, αν χρησιμοποιούνται μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2010, θα πληρούν τις απαι−
τήσεις  του περιθωρίου 211 127(5), εφαρμόσιμο από 1 Ιανουαρίου  1990, σχετικά με το πά−
χος του κελύφους και την προστασία έναντι ζημιάς.

1.6.3.7 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφοράς 
συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1999 σύμφωνα με τις απαι−
τήσεις σε ισχύ ως τις 31 Δεκεμβρίου 1998 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις εφαρμό−
σιμες από 1 Ιανουαρίου  1999 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.3.8 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφο−
ράς συστοιχίας δοχείων αερίων που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 2, που 
κατασκευάστηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 1997, μπορούν να φέρουν σημάνσεις που πληρούν τις 
απαιτήσεις τις εφαρμόσιμες ως τις  31 Δεκεμβρίου 1996, ως τον επόμενο περιοδικό έλεγχο. 

 Όταν, εξαιτίας τροποποιήσεων της παρούσας Συμφωνίας, οι κατάλληλες ονομασίες αποστολής 
αερίων έχουν τροποποιηθεί, δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της ονομασίας στην πινακί−
δα ή στο ίδιο το κέλυφος (βλέπε 6.8.3.5.2 ή 6.8.3.5.3), αρκεί οι ονομασίες των αερίων  στις στα−
θερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και ηλεκτροκίνητα οχήματα 
ή στις πινακίδες [βλέπε  6.8.3.5.6 (b) ή (c)] να είναι προσαρμοσμένες στον πρώτο επόμενο περι−
οδικό έλεγχο και από εκεί και στο εξής.

1.6.3.9 και 1.6.3.10 (Δεσμευμένο)

1.6.3.11 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφο−
ράς συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1995, σε συμφωνία με 
τις απαιτήσεις σε ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 1996, τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις 
των περιθωρίων 211 332 και 211 333 εφαρμόσιμες από 1 Ιανουαρίου 1997, μπορούν να συνεχίσουν 
να χρησιμοποιούνται. 

1.6.3.11 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφο−
ράς συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1997 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 Δεκεμβρίου 1996 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
περιθωριακών 211 332 και 211 333 εφαρμόσιμες από 1 Ιανουαρίου 1997, μπορούν να συνεχίζουν 
να χρησιμοποιούνται.

1.6.3.12 (Δεσμευμένο)
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1.6.3.13 (Διαγραφή)

1.6.3.14 (Δεσμευμένο)

1.6.3.15 Σταθερά προσαρμοσμένες δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυνδεόμενες δεξαμενές που 
έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1 Ιουλίου 2007 σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε ισχύ έως την 
31 Δεκεμβρίου 2006, αλλά οι οποίες ωστόσο δεν είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
6.8.2.2.3 εφαρμόσιμες από την 1 Ιανουαρίου 2007 μπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιμοποι−
ούνται έως τον επόμενο περιοδικό έλεγχο.

1.6.3.16 Για σταθερά προσαρμοσμένες δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές 
και οχήματα  μεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1 
Ιουλίου 2007 τα οποία δεν είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 και 
6.8.3.4 που αφορούν στην παρακολούθηση  της δεξαμενής, η τήρηση αρχείων για τη δεξαμενή 
θα πρέπει να αρχίσει το αργότερο στον επόμενο περιοδικό έλεγχο.

1.6.3.17 Σταθερά προσαρμοσμένες δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυνδεόμενες δεξαμενές που 
προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 3, ομάδα συσκευασίας Ι που έχουν τάση 
ατμών όχι μεγαλύτερη από 175 kPa (1.75 bar) (απόλυτη) στους 50οC,  που έχουν κατασκευαστεί 
πριν από την 1 Ιουλίου 2007 σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται έως την 31 Δεκεμ−
βρίου του 2006, στις οποίες έχει αποδωθεί κωδικός δεξαμενής L1.5BN σύμφωνα με τις απαιτή−
σεις που εφαρμόζονται έως την 31 Δεκεμβρίου 2006, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιού−
νται για την μεταφορά των ουσιών που προαναφέρθηκαν, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2018.

1.6.3.18 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφο−
ράς συστοιχίας δοχείων αερίων κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου  2003 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 30 Ιουνίου 2001, τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις εφαρμό−
σιμες από 1 Ιουλίου   2001 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. Ταξινόμηση του κωδι−
κού δεξαμενής στις εγκρίσεις τύπου σχεδιασμού και σχετικές σημάνσεις θα γίνονται πριν την 1 
Ιανουαρίου 2009.

1.6.3.19 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυνδεόμενες δεξαμενές κατασκευασμένες 
πριν την 1 Ιανουαρίου  2003 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.21 σε ισχύ έως την 31η Δεκεμ−
βρίου 2002 οι οποίες όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις εφαρμόσιμες από 1 Ιανουαρίου  2003 
μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.3.20 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυνδεόμενες δεξαμενές κατασκευασμένες 
πριν την 1 Ιουλίου 2003 οι οποίες όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.7 και την ειδική 
διάταξη ΤΕ15 της 6.8.4 (b) εφαρμόσιμες από 1 Ιανουαρίου 2003 μπορούν να συνεχίσουν να χρη−
σιμοποιούνται.

1.6.3.21 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυνδεόμενες δεξαμενές κατασκευασμένες 
πριν την 1 Ιανουαρίου 2003 σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις εφαρμόσιμες έως 30 Ιουνίου 2001, οι 
οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.2.10 αλλά δεν είναι εξοπλισμένες με μετρητή πίεσης ή 
άλλη κατάλληλη συσκευή ένδειξης, θα πρέπει εν τούτοις, να θεωρούνται ερμητικά κλειστές έως 
τον επόμενο περιοδικό έλεγχο σύμφωνα με την 6.8.2.4.2 και όχι αργότερα από την 31 Δεκεμβρί−
ου 2008.

1.6.3.22 έως 1.6.3.24 (Δεσμευμένο)

1.6.3.25 Η ημερομηνία της δοκιμής στεγανότητας που απαιτείται βάσει της 6.8.2.4.3 δεν είναι απαραί−
τητο να προστίθεται στην πινακίδα της δεξαμενής που απαιτείται βάσει της 6.8.2.5.1, έως την 
εφαρμογή της πρώτης δοκιμής στεγανότητας μετά την 1η Δεκεμβρίου 2005.

 Ο τύπος της δοκιμής (“P” ή “L”) που απαιτείται σύμφωνα με την 6.8.2.5.1 δεν είναι απαραίτητο να 
προστεθεί στην πινακίδα της δεξαμενής μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης δοκιμής μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2007.

 
1.6.3.26 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυνδεόμενες δεξαμενές που κατασκευάστη−

καν μετά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τις απαιτήσεις σε ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 2006 
αλλά οι οποίες ωστόσο δεν είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται από την 
1 Ιανουαρίου 2007 όσον αφορά στη σήμανση του εξωτερικού σχεδίου πίεσης σύμφωνα με την 
6.8.2.5.1 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποούνται.
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1.6.3.27 έως 1.6.3.29 (Δεσμευμένο)

1.6.3.30  Σταθερές δεξαμενές με λειτουργία σε κενό (βυτιοφόρα οχήματα) και αποσυνδεόμενες δεξαμε−
νές που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2005 σύμφωνα με τις απαιτήσεις εφαρμόσιμες 
έως 31 Δεκεμβρίου 2004 αλλά δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 6.10.3.9 εφαρμόσιμες από 1 Ια−
νουαρίου 2005, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. 

1.6.3.31 Σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και οχήματα  μεταφο−
ράς συστοιχίας δοχείων αερίων σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τεχνικούς κώ−
δικες που δεν αναγνωρίζονται πλέον σύμφωνα με την 6.8.2.7 μπορούν να συνεχίσουν να χρησι−
μοποούνται.

1.6.3.32 έως 1.6.3.39 (Δεσμευμένο)

1.6.3.40 Δεξαμενές από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες (FRP) 

 Δεξαμενές FRP κατασκευασμένες πριν την 1 Ιουλίου 2002 σύμφωνα με έναν τύπο σχεδιασμού 
εγκεκριμένο πριν την 1 Ιουλίου 2001 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προσαρτήματος B.1c που 
ήταν σε ισχύ ως τις 30 Ιουνίου 2001 μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως το τέλος 
χρόνου ζωής τους εφόσον πληρούνται και θα συνεχίσουν να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις σε 
ισχύ ως τις 30 Ιουνίου 2001.

 Εντούτοις, από 1 Ιουλίου 2001, δεν θα εγκρίνεται καινούριος τύπος σχεδιασμού σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 30 Ιουνίου 2001.

1.6.4 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια, βυτιοφόρα και MEGCs

1.6.4.1 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια κατασκευασμένα πριν την 1η Ιανουαρίου  1988 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 Δεκεμβρίου 1987 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις εφαρ−
μόσιμες από 1 Ιανουαρίου 1988 μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.4.2 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1993 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις εφαρ−
μόσιμες από 1 Ιανουαρίου 1993 μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.4.3 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1999 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 Δεκεμβρίου 1998 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις εφαρ−
μόσιμες από 1 Ιανουαρίου 1999 μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.4.4 (Δεσμευμένο)

1.6.4.5 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 2, κα−
τασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1997, μπορούν να φέρουν σημάνσεις σύμφωνα με τις απαι−
τήσεις εφαρμόσιμες ως τις 31 Δεκεμβρίου 1996 μέχρι τον επόμενο περιοδικό έλεγχο.

 
 Όταν, εξαιτίας τροποποιήσεων της παρούσας Συμφωνίας, οι κατάλληλες ονομασίες αποστολής 

αερίων έχουν τροποποιηθεί, δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της ονομασίας στην πινακί−
δα ή στο ίδιο το κέλθφος (βλέπε 6.8.3.5.2 ή 6.8.3.5.3), αρκεί οι ονομασίες των αερίων  στις δεξα−
μενές – εμπορευματοκιβώτια και MEGCs  ή στις πινακίδες [βλέπε 6.8.3.5.6 (b) ή (c)] να είναι προ−
σαρμοσμένες στον πρώτο επόμενο περιοδικό έλεγχο και από εκεί και στο εξής.

1.6.4.6 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις που 
εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2007 όσον αφορά στη σήμανση του εξωτερικού σχεδίου πί−
εσης σύμφωνα με την 6.8.2.5.1 μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.4.7 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια κατασκευασμένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1997 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 Δεκεμβρίου 1996 τα οποία όμως δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
περιθωρίων 212 332 και 212 333 εφαρμόσιμων από 1 Ιανουαρίου 1997, μπορούν να συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούνται. 

1.6.4.8  (Δεσμευμένο)
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1.6.4.9 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια και MEGC’s σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τε−
χνικούς κώδικες που δεν αναγνωρίζονται πλέον σύμφωνα με την 6.8.2.7 μπορούν να συνεχίσουν 
να χρησιμοποούνται.

1.6.4.10 Διαγραφή

1.6.4.11 (Δεσμευμένο)

1.6.4.12 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια και MEGCs κατασκευασμένες πριν την 1η Ιανουαρίου 2003 σύμ−
φωνα με τις απαιτήσεις εφαρμόσιμες έως την 30η Ιουνίου 2001, οι οποίες ωστόσο δεν πληρούν 
τις απαιτήσεις εφαρμόσιμες από 1ης Ιουλίου 2001, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται. 
Ταξινόμηση κωδικών δεξαμενής στις εγκρίσεις τύπου και σχετική σήμανση θα πρέπει να γίνει 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008. Η σήμανση των αλφαριθμητικών κωδικών των ειδικών διατάξε−
ων TC, TE και ΤΑ σύμφωνα με την 6.8.4 θα πρέπει να εκτελεστεί όταν οι κωδικοί των δεξαμενών 
ταξινομούνται ή σε κάποια από τις δοκιμές σύμφωνα με την 6.8.2.4 σε συνέχεια της ταξινόμη−
σης, αλλά το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2008. Έως ότου ετοιμαστεί ο σχετικός κώδικας 
σήμανσης, η κατάλληλη ονομασία αποστολής της μεταφερόμενης ουσίας3 θα πρέπει να αναφέ−
ρεται πάνω στην ίδια τη δεξαμενή – εμπορευματοκιβώτιο ή σε πινακίδα.

1.6.4.13 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια κατασκευασμένες πριν την 1η Ιουλίου 2003 σύμφωνα με τις απαι−
τήσεις σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2002, οι οποίες όμως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
6.8.2.1.7 και την ειδική διάταξη ΤΕ15 της 6.8.4 (b) εφαρμόσιμη από 1ης Ιανουαρίου 2003 μπορούν 
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.4.14 (Δεσμευμένο)

1.6.4.15 Η ημερομηνία της δοκιμής στεγανότητας που απαιτείται βάσει της 6.8.2.4.3 δεν είναι απαραί−
τητο να προστίθεται στην πινακίδα της δεξαμενής που απαιτείται βάσει της 6.8.2.5.1, έως την 
εφαρμογή της πρώτης δοκιμής στεγανότητας μετά την 1η Δεκεμβρίου 2005.

 
 Ο τύπος της δοκιμής (“P” ή “L”) που απαιτείται σύμφωνα με την 6.8.2.5.1 δεν είναι απαραίτητο να 

προστεθεί στην πινακίδα της δεξαμενής μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης δοκιμής μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2007.

1.6.4.16 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια κατασκευασμένες πριν την 1 Ιανουαρίου 2003 σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις τις εφαρμόσιμες έως 30 Ιουνίου 2001, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.2.10 
αλλά δεν είναι εξοπλισμένες με μετρητή πίεσης ή άλλη κατάλληλη συσκευή ένδειξης, θα πρέ−
πει εν τούτοις, να θεωρούνται ερμητικά κλειστές έως τον επόμενο περιοδικό έλεγχο σύμφωνα 
με την 6.8.2.4.2 και όχι αργότερα από την 31 Δεκεμβρίου 2007.

1.6.4.17 Δεξαμενές – εμπορευματοκιβώτια που κατασκευάστηκαν πριν από την 1 Ιουλίου 2007 σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις σε ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 2006 αλλά οι οποίες δεν πληρούν τις προϋ−
ποθέσεις της 6.8.2.2.3 που εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2007 μπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποούνται έως τον επόμενο περιοδικό έλεγχο.

1.6.4.18 Για δεξαμενές – εμπορευματοκιβώτια που κατασκευάστηκαν πριν από την 1 Ιανουαρίου 2007 οι 
οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 και 6.8.3.4 που αφορούν στην πα−
ρακολούθηση της δεξαμενής, η τήρηση αρχείων για την παρακολούθηση της δεξαμενής θα αρ−
χίσει το αργότερο από τον επόμενο περιοδικό έλεγχο. 

1.6.4.19 Δεξαμενές – εμπορευματοκιβώτια που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 3, 
ομάδα συσκευασίας Ι που έχουν τάση ατμών όχι μεγαλύτερη από 175 kPa (1.75 bar) (απόλυτη) 
στους 50οC,  που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1 Ιουλίου 2007 σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που εφαρμόζονται έως την 31 Δεκεμβρίου του 2006, στις οποίες έχει αποδωθεί κωδικός δεξα−
μενής L1.5BN σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται έως την 31 Δεκεμβρίου 2006, μπο−
ρούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των ουσιών που προαναφέρθηκαν, 
μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2016. 

3  Η κατάλληλη ονομασία φορτίου μπορεί να αντικαθίσταται από μία γενική ονομασία ομαδοποίησης ουσιών παρόμοιας 
φύσης και συμβατή με τα χαρακτηριστικά της δεξαμενής.
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1.6.4.20 Δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενώ που κατασκευάστηκαν 
πριν την 1η Ιουλίου 2005 σύμφωνα με τις απαιτήσεις εφαρμόσιμες έως 31 Δεκεμβρίου 2004 αλλά 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 6.10.3.9 εφαρμόσιμες από 1 Ιανουαρίου 2005, μπορούν να συνε−
χίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.4.30 Η αρμόδια αρχή μπορεί να εξακολουθήσει να εκδίδει, έως την 31 Δεκεμβρίου 2007, πιστοποιητι−
κά έγκρισης σχεδίου για νέα σχέδια βυτιοφόρων και UN ΜΕGC’s που πληρούν τα κριτήρια του 
Κεφαλαίου 6.7 σε ισχύ έως την 31 Δεκεμβρίου 2006. Βυτιοφόρα και UN ΜΕGC’s που δεν πληρούν 
τις προδιαγραφές σχεδιασμού εφαρμόσιμες από 1 Ιανουαρίου 2007 αλλά έχουν κατασκευαστεί 
σύμφωνα με πιστοποιητικό έγκρισης σχεδίου που έχει εκδοθεί πριν την 1 Ιανουαρίου 2008 μπο−
ρούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.5 Οχήματα

1.6.5.1 και 1.6.5.2 (Δεσμευμένο)

1.6.5.3  Διαγραφή 

1.6.5.4 Σχετικά με την κατασκευή οχημάτων ΕΧ/ΙΙ, ΕΧ/ΙΙΙ, FL, ΟΧ και ΑΤ, οι απαιτήσεις του Τμήματος 9 
σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 μπορούν να εφαρμόζονται έως την 31η Μαρτίου 2008.

1.6.5.5 Οχήματα που ταξινομήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία πριν την 1η Ιανουαρίου 2003, ο ηλεκτρι−
κός εξοπλισμός των οποίων δεν πληρεί τις απαιτήσεις των 9.2.2, 9.3.7 ή 9.7.8 αλλά πληρεί της 
απαιτήσεις εφαρμόσιμες έως την 30η Ιουνίου 2001 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποποιού−
νται.

1.6.5.6 Μονάδες μεταφοράς εξοπλισμένες με πυροσβεστήρες σύμφωνα με τις διατάξεις της 8.1.4 εφαρ−
μόσιμες έως την 31η Δεκεμβρίου του 2002 μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έως την 
31η Δεκεμβρίου του 2007.

1.6.5.7 Ολοκληρωμένα οχήματα τα οποία έχουν εγκριθεί πριν την 31η Δεκεμβρίου 2002 σύμφωνα με 
τον Κανονισμό  Νο 10542 της ΕΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις σειρές 01 των τροποποιήσεων 
ή των αντίστοιχων διατάξεων της Συμφωνίας 98/91/EC53 και τα οποία δεν πληρούν τις προϋπο−
θέσεις του Κεφαλαίου 9.2 αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμόσιμες στην κατασκευή των 
βασικών οχημάτων (περιθωρίων 220 100 έως 220 540 του Παραρτήματος Β.2) εφαρμόσιμες έως 
30 Ιουνίου 2001 μπορούν να συνεχίσουν να εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται αρκεί η πρώτη 
ταξινόμηση ή η έναρξη λειτουργίας τους να έχει γίνει πριν την 1η Ιουλίου 2003.

1.6.5.8 Οχήματα του τύπου EX/II και ΕΧ/ΙΙΙ  τα οποία έχουν εγκριθεί για πρώτη φορά και τα οποία πλη−
ρούν τις προδιαγραφές του Τμήματος 9 σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2004, τα οποία όμως 
δεν συμμωρφόνονται με τις προδιαγραφές εφαρμόσιμες από 1ης Ιανουαρίου 2005 μπορούν να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.5.9 Βυτιοφόρα οχήματα με σταθερές δεξαμενές με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 3m3 που προο−
ρίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε υγρή ή τηγμένη κατάσταση ελεγμένα 
σε πίεση μικρότερη από 4 bar, τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές της 9.7.5.2, με πρώτη 
ταξινόμηση πριν την 1η Ιουλίου του 2004, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται.

1.6.5.10 Πιστοποιητικά έγκρισης, τα οποία είναι σε συμμόρφωση με τον τύπο που παρουσιάζεται στην 
9.1.3.5 με εφαρμογή έως την 31 Δεκεμβρίου 2006, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιού−
νται.

42  ECE Κανονισμός Νο. 105 (Κοινές οδηγίες που αφορούν στην έγκριση οχημάτων που προορίζονται για μεταφορά επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά κατασκευής τους).
5 3 Οδηγία 98/91 EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τα μηχανοκίνητα 
οχήματα και τις ρυμούλκες τους που προορίζονται για μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς  και την τροποποιητική 
Οδηγία 70/156/EEC σχετικά με την έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμούλκων τους (Επίσημη Εφημερίδα της 
Κοινότητας Νο L 011 της 16ης Ιανουαρίου 1999, σελ. 0025−0036). 
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1.6.6 Κλάση 7

1.6.6.1 Κόλα που δεν απαιτούν έγκριση σχεδιασμού από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις εκδόσεις 1985 
και 1985 (τροποποίηση 1990) των Σειρών Ασφαλείας IAEA Αριθμ. 6

 Εξαιρούμενα κόλα, Βιομηχανικά κόλα Τύπου IP−1, Τύπου IP−2 και Τύπου IP−3 και Τύπου A κόλα που 
δεν απαιτούν έγκριση σχεδιασμού από αρμόδιες αρχές και που πληρούν τις απαιτήσεις  των Εκ−
δόσεων 1985 ή 1985 (τροποποίηση 1990) των κανονισμών IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδι−
ενεργού Υλικού (IAEA Safety Series No. 6) μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται εφόσον 
τηρείται το υποχρεωτικό πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της 
1.7.3 και τα όρια δραστικότητας και τους περιορισμούς υλικού της 2.2.7.7.

 Όποια συσκευασία τροποποιηθεί, εκτός αν πρόκειται για βελτίωση ασφαλείας, ή έχει κατασκευ−
αστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2003, θα πληρεί τις απαιτήσεις  της παρούσας Συμφωνίας. Κόλα 
που ετοιμάστηκαν για μεταφορά όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2003 σύμφωνα με τις εκ−
δόσεις 1985 και 1985 (τροποποίηση 1990) των Σειρών Ασφαλείας IAEA No. 6 μπορούν να μετα−
φερθούν. Κόλα που ετοιμάστηκαν για μεταφορά μετά την ημερομηνία  αυτή θα πληρούν τις 
απαιτήσεις  της παρούσας Συμφωνίας.

1.6.6.2 Κόλα εγκεκριμένα σύμφωνα με τις εκδόσεις 1973, 1973 (ως τροποποιήθηκε), 1985 και 1985 (ως 
τροποποιήθηκε 1990) των Σειρών Ασφαλείας IAEA No. 6

1.6.6.2.1 Συσκευασίες που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με σχεδιασμό κόλου εγκεκριμένου από αρμό−
δια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των 1973 ή 1973 (ως τροποποιήθηκε) Εκδόσεων των Σειρών 
Ασφαλείας IAEA No. 6 μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται, υπό τους όρους: πολυμερής 
έγκριση του σχεδιασμού του κόλου, και τήρηση του υποχρεωτικού προγράμματος διασφάλισης 
ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της 1.7.3 και τα όρια δραστικότητας και τους περιορι−
σμούς υλικού της 2.2.7.7. Δεν θα επιτραπεί η κατασκευή νέων τέτοιων συσκευασιών. Αλλαγές στο 
σχεδιασμό της συσκευασίας ή στη φύση ή ποσότητα των εξουσιοδοτημένων ραδιενεργών περι−
εχομένων που σύμφωνα  με την αρμόδια αρχή θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια 
θα απαιτούν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας. Ένας αύξων αριθμός 
σύμφωνα  με τις διατάξεις της 5.2.1.7.5 θα αποδοθεί και θα φέρει σήμανση στο εξωτερικό κάθε 
συσκευασίας.  

1.6.6.2.2 Συσκευασίες που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με σχεδιασμό κόλου εγκεκριμένου από αρμόδια 
αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των 1985 ή 1985 (ως τροποποιήθηκε 1990) Εκδόσεων των Σει−
ρών Ασφαλείας IAEA No. 6 μπορούν να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ως τις 31 Δεκεμβρίου 
2003, υπό τον όρο: τήρηση του υποχρεωτικού προγράμματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις  της 1.7.3 και τα όρια δραστικότητας και τους περιορισμούς υλικού της 2.2.7.7. 
Μετά την ημερομηνία  αυτή η χρήση μπορεί να συνεχιστεί υπό τον επιπρόσθετο όρο της πολυ−
μερούς έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου. Αλλαγές στο σχεδιασμό της συσκευασίας ή στη 
φύση ή ποσότητα των εξουσιοδοτημένων ραδιενεργών περιεχομένων που σύμφωνα  με την αρ−
μόδια αρχή θα είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια θα απαιτούν τη συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις αυτών των κανονισμών. Όλες οι συσκευασίες για τις οποίες η κατασκευή αρχί−
ζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006 θα τηρούν τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

1.6.6.3 Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό εγκεκριμένο σύμφωνα  με τις Εκδόσεις 1973, 1973 (ως τροπο−
ποιήθηκε), 1985 και 1985 (ως τροποποιήθηκε 1990) των Σειρών Ασφαλείας IAEA No. 6 

 Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό κατασκευασμένο σε σχέδιο που είχε λάβει μονομερή έγκρι−
ση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα  με τις Εκδόσεις 1973, 1973 (ως τροποποιήθηκε), 1985 ή 1985 
(ως τροποποιήθηκε 1990) των Σειρών Ασφαλείας IAEA No. 6 μπορούν να συνεχίζουν να χρησι−
μοποιούνται εφόσον τηρείται το υποχρεωτικό πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις  της 1.7.3. Όλες οι ειδικές φόρμες ραδιενεργού υλικού συσκευασίες για τις οποί−
ες η κατασκευή αρχίζει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2003 θα τηρούν τις απαιτήσεις της παρούσας 
Συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΗ 7

1.7.1 Γενικά

1.7.1.1 Η παρούσα Συμφωνία θέτει πρότυπα ασφάλειας που παρέχουν ένα αποδεκτό επίπεδο ελέγχου 
της ακτινοβολίας, κρίσιμων και θερμικών κινδύνων απέναντι σε πρόσωπα, ιδιοκτησίες και το πε−
ριβάλλον που έχουν σχέση με τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού. Αυτά τα πρότυπα βασίζονται 
στους κανονισμούς IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλικού έκδοση 2005, Πρότυ−
πο Ασφάλειας Αριθμ. ΤS – R−1 Βιέννη (2005). Επεξηγηματικό υλικό μπορεί να βρεθεί στο “Συμ−
βουλευτικό Υλικό για τους κανονισμούς IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλικού”, 
Πρότυπο Ασφάλειας Αρ. TS−G−1.1 (ST−2), IAEA, Βιέννη (2002).

1.7.1.2 Ο σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να προστατεύσει τα άτομα, τις ιδιοκτησίες και το πε−
ριβάλλον από τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας κατά τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού.  Αυτή η 
προστασία επιτυγχάνεται με την απαίτηση:

 (a) Συγκράτησης των ραδιενεργών περιεχομένων,

 (b) Ελέγχου εξωτερικών επιπέδων ακτινοβολίας, 

 (c) Πρόληψης κρισιμότητας και

 (d) Πρόληψη ζημίας λόγω θερμότητας.  

 Αυτές οι απαιτήσεις ικανοποιούνται αρχικά με την εφαρμογή μιας διαβαθμισμένης προσέγγι−
σης στα όρια των περιεχομένων για κόλα και οχήματα και στα πρότυπα απόδοσης που εφαρ−
μόζονται στο σχεδιασμό κόλων ανάλογα με τον κίνδυνο των ραδιενεργών περιεχομένων.  Δεύ−
τερον, ικανοποιούνται με την επιβολή απαιτήσεων στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των κόλων 
και στη συντήρηση των συσκευασιών, λαμβάνοντας υπόψη τη φύσης των ραδιενεργών περιεχο−
μένων. Τέλος, ικανοποιούνται με την απαίτηση για διοικητικούς ελέγχους συμπεριλαμβανομέ−
νης, όπου είναι κατάλληλο, της έγκρισης από αρμόδια αρχή.  

1.7.1.3 Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται στη μεταφορά ραδιενεργού υλικού οδικώς συμπεριλαμβανο−
μένης μεταφοράς που είναι δευτερεύουσα ως προς τη χρήση του ραδιενεργού  υλικού.  Η με−
ταφορά περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τις συνθήκες που συνδέονται και εμπλέκονται με 
την κίνηση ραδιενεργού  υλικού. Αυτές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντή−
ρηση και την επισκευή της συσκευασίας, και την προετοιμασία, τη αποστολή, τη φόρτωση, τη 
μεταφορά συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής αποθήκευσης, την εκφόρτωση και την υπο−
δοχή στον τελικό προορισμό των φορτίων και κόλων ραδιενεργού  υλικού.  Μια διαβαθμισμένη 
προσέγγιση εφαρμόζεται στα πρότυπα απόδοσης στην παρούσα Συμφωνία η οποία χαρακτη−
ρίζεται από τρία γενικά επίπεδα αυστηρότητας:

 
 (a) Συνήθεις συνθήκες μεταφοράς (χωρίς συμβάντα),

 (b) Κανονικές συνθήκες μεταφοράς (μικροατυχήματα)

 (c) Συνθήκες μεταφοράς ατυχήματος.

1.7.2 Πρόγραμμα προστασίας ακτινοβολίας 

1.7.2.1  Η μεταφορά ραδιενεργού  υλικού υπόκειται σε ένα πρόγραμμα προστασίας ακτινοβολίας που 
θα αποτελείται από συστηματικούς διακανονισμούς με σκοπό την παροχή επαρκούς μελέτης 
των μέτρων προστασίας ακτινοβολίας. 

1.7.2.2  Η φύση και η έκταση των μέτρων που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα θα έχει σχέση με το μέ−
γεθος και την πιθανότητα των εκθέσεων σε ακτινοβολία. Το πρόγραμμα  θα ενσωματώνει τις 
απαιτήσεις  των 1.7.2.3, και 1.7.2.4, CV33 (1.1) και (1.4) της 7.5.11 και τα αρμόζοντα σχέδια άμεσης 
ανάγκης. Τα έγγραφα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα, όταν ζητηθούν, προς επιθεώρηση  
από την αρμόδια αρχή.  
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1.7.2.3  Οι δόσεις των ατόμων θα πρέπει να είναι χαμηλότερες των σχετικών ορίων δόσεων. Η προστα−
σία και ασφάλεια θα βελτιστοποιούνται ώστε το μέγεθος των ατομικών δόσεων, ο αριθμός των 
εκτεθειμένων ατόμων, και η πιθανότητα έκθεσης να είναι τόσο χαμηλά όσο είναι λογικά εφι−
κτό, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, εντός του περιορισμού ότι 
οι δόσεις στα άτομα θα υπόκεινται στους περιορισμούς δόσης. Μια δομημένη και συστηματική 
προσέγγιση θα υιοθετηθεί και θα περιλαμβάνει εξέταση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της με−
ταφοράς και άλλων δραστηριοτήτων.  

1.7.2.4 Για εκθέσεις επαγγέλματος λόγω μεταφορικών δραστηριοτήτων, όπου αξιολογείται πως η ενερ−
γή δόση:

 
 (a) αναμένεται να είναι μεταξύ 1 mSv και 6 mSv ανά έτος, θα λαμβάνει χώρα ένα πρόγραμ−

μα αξιολόγησης δόσεων μέσω παρακολούθησης του τόπου εργασίας ή ατομική παρακο−
λούθηση.

 (b) αναμένεται να υπερβεί τα 6 mSv ανά έτος, θα λαμβάνει χώρα ατομική παρακολούθηση.

 Όταν λαμβάνει χώρα ατομική παρακολούθηση ή παρακολούθηση του τόπου εργασίας, θα τη−
ρούνται τα ανάλογα αρχεία.   

1.7.3 Διασφάλιση Ποιότητας 

 Προγράμματα διασφάλισης της ποιότητας βασισμένα σε διεθνή, εθνικά ή άλλα πρότυπα απο−
δεκτά στις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καθιερώνονται και να εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, 
την κατασκευή, τον έλεγχο, την τεκμηρίωση, τη χρήση, τη συντήρηση και την επιθεώρηση κάθε 
είδους ραδιενεργού υλικού, ραδιενεργού υλικού χαμηλής διάχυσης,  κόλων και λειτουργιών με−
ταφοράς και υπό μεταφορά αποθήκευσης για την εξασφάλιση συμφωνίας με τις σχετικές δια−
τάξεις της παρούσας Συμφωνίας. Πιστοποίηση ότι οι προδιαγραφές σχεδιασμού έχουν πλήρως 
εφαρμοστεί θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στην αρμόδια αρχή. Ο κατασκευαστής, ο αποστολέ−
ας, ή ο χρήστης θα πρέπει να είναι έτοιμος να προσφέρει διευκολύνσεις για την επιθεώρηση 
της συσκευασίας από την αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της χρήσης και 
να επιδεικνύει σε οποιαδήποτε σχετική αρμόδια αρχή ότι:

  (a) οι μέθοδοι και τα υλικά κατασκευής είναι σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές 
σχεδιασμού και

(b) όλες οι συσκευασίες επιθεωρούνται περιοδικά και, όπως απαιτείται, επισκευάζονται και 
συντηρούνται σε καλή κατάσταση έτσι ώστε να συνεχίζουν να είναι σύμφωνες με όλες 
τις σχετικές απαιτήσεις και προδιαγραφές, ακόμα και μετά από επανειλημμένη χρή−
ση.

 Όπου απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής, η έγκριση θα λαμβάνει υπόψη και θα εξαρτάται 
από την καταλληλότητα του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας.   

1.7.4 Ειδικός διακανονισμός

1.7.4.1 Ειδικός διακανονισμός θα σημαίνει αυτές τις διατάξεις, εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή, 
υπό τις οποίες αποστολές που δεν πληρούν όλες τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας με 
εφαρμογή σε ραδιενεργό υλικό, μπορούν να μεταφερθούν.   

 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικός διακανονισμός δεν θεωρείται προσωρινή εξαίρεση σύμφωνα με την  1.5.1.

1.7.4.2 Αποστολές για τις οποίες συμμόρφωση με κάθε διάταξη εφαρμόσιμη στην Κλάση 7 είναι ανέφι−
κτη δεν θα μεταφέρονται παρά μόνο σε περίπτωση ειδικού διακανονισμού. Εφόσον η αρμόδια 
αρχή συμφωνεί με το ότι η συμμόρφωση με τις διατάξεις της Κλάσης 7 της παρούσας Συμφωνί−
ας είναι ανέφικτη, και ότι τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας θεσπισμένα από την παρούσα Συμ−
φωνία έχουν αποδειχθεί μέσω εναλλακτικών μέσων, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει ειδικό 
διακανονισμό επιχειρήσεων μεταφοράς για μια μόνη ή για μία προγραμματισμένη σειρά πολλα−
πλών αποστολών.  Το γενικό επίπεδο ασφάλειας στη μεταφορά θα είναι τουλάχιστον ισοδύνα−
μο με αυτό που θα ήταν αν είχαν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις.  Για διεθνείς αποστολές αυτού 
του τύπου, θα απαιτείται πολυμερής έγκριση.
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1.7.5  Ραδιενεργό υλικό με άλλες επικίνδυνες ιδιότητες 

 Πέραν των ραδιενεργών ιδιοτήτων και ιδιοτήτων σχάσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην 
έγγραφη τεκμηρίωση, συσκευασία, επισήμανση, σήμανση, πινακίδες, αποθήκευση, διαχωρισμό 
και μεταφορά, κάθε δευτερεύων κίνδυνος από τα περιεχόμενα του κόλου, όπως εκρηκτικότητα, 
ευφλεκτότητα, πυροφορικότητα, χημική τοξικότητα και διαβρωτικότητα, ώστε να υπάρχει συμ−
μόρφωση με όλες τις σχετικές διατάξεις για τα επικίνδυνα εμπορεύματα της παρούσας Συμφω−
νίας.  

1.7.6. Μη συμμόρφωση
 
 Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιοδήποτες από το όρια της παρούσας Συμφωνίας που 

εφαρμόζεται στα επίπεδα ακτινοβολίας ή μόλυνσης: 
 

(a) ο αποστολέας θα ενημερώνεται για τη μη συμμόρφωση από:

(i) το μεταφορέα αν η μη συμμόρφωση διαπιστώθηκε κατά τη μεταφορά, ή
(ii) τον παραλήπτη αν η μη συμμόρφωση διαπιστώθηκε κατά την παραλαβή

(b) ο μεταφορέας, ο αποστολέας ή ο παραληπτής, κατάλληλα, θα: 

(i) λάβει άμεσα μέτρα ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της μη 
 συμμόρφωσης,
(ii) διερευνήσει τη μη συμμόρφωση και τις αιτίες της, τις συνθήκες και τις 
 συνέπειες,
(iii) ενεργήσει ώστε να αποκατασταθούν οι αιτίες και οι συνθήκες που οδήγησαν 
 στη μη−συμμόρφωση και να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων συνθηκών που 
 οδήγησαν στη μη συμμόρφωση και
(iv) γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή(ές) τις αιτίες της μη συμμόρφωσης και τα 
 διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί ή πρέπει να ληφθούν, και 

(c) η κοινοποίηση της μη συμμόρφωσης στον αποστολέα και στην αρμόδια αρχή(ές), αντίστοι−
χα, θα πρέπει να γίνει το συντόμοτερο δυνατό και θα πρέπει να είναι άμεση όποτε έχει 
αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται κατάσταση έκθεσης εκτάκτου ανάγκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.8

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.8.1 Διοικητικοί έλεγχοι στα επικίνδυνα εμπορεύματα

1.8.1.1 Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων μερών μπορούν, στην εθνική τους επικράτεια, ανά πάσα 
στιγμή, να εκτελούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσουν ότι οι απαιτήσεις που 
αφορούν στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων τηρούνται, συμπεριλμβανομένων, σύμ−
φωνα με την αράγραφο 1.10.15, εκείνων που αφορούν στα μέτρα ασφάλειας.  

 Αυτοί οι έλεγχοι θα γίνονται πάντως χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο άτομα, ιδιοκτησίες ή το περι−
βάλλον και χωρίς σοβαρή διαταραχή των οδικών υπηρεσιών. 

1.8.1.2 Οι συμμετέχοντες στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κεφάλαιο 1.4) θα παρέχουν στις 
αρμόδιες αρχές και τους εκπροσώπους τους χωρίς καθυστέρηση και στα πλαίσια των αναλο−
γικών τους υποχρεώσεων, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση των ελέγχων.  

1.8.1.3 Οι αρμόδιες αρχές μπορούν επίσης για λόγους διεκπεραίωσης ελέγχων στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κεφάλαιο 1.4), να κά−
νουν επιθεωρήσεις, να συμβουλεύονται τα απαραίτητα έγγραφα και να παίρνουν δείγματα των 
επικίνδυνων εμπορευμάτων ή συσκευασιών για εξέταση, εφόσον η ασφάλεια δεν διακυβεύεται 
έτσι. Οι συμμετέχοντες στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κεφάλαιο 1.4) θα καθιστούν 
προσβάσιμα τα οχήματα ή μέρη των οχημάτων και τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, για 
λόγους διεκπεραίωσης ελέγχων όπου είναι αυτό δυνατό και λογικό. Μπορούν, αν κρίνουν απα−
ραίτητο, να καθορίσουν ένα άτομο της επιχείρησης ως συνοδό του αντιπροσώπου της αρμόδι−
ας αρχής.  
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1.8.1.4 Αν οι αρμόδιες αρχές παρατηρήσουν πως οι απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας δεν τηρού−
νται, μπορούν να απαγορεύσουν μια αποστολή ή να διακόψουν μια επιχείρηση μεταφοράς έως 
ότου διορθωθούν οι παρατηρούμενες ελλείψεις ή να καθορίσουν άλλα κατάλληλα μέτρα. Για 
λόγους ασφαλείας μπορεί να λάβει χώρα ακινητοποίηση επιτόπου ή σε άλλο μέρος που θα επι−
λεγεί από τις αρχές για λόγους ασφάλειας. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να δημιουργήσουν σο−
βαρή διαταραχή των οδικών υπηρεσιών.

1.8.2 Αμοιβαία διοικητική υποστήριξη 

1.8.2.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν σε αμοιβαία διοικητική υποστήριξη για την εφαρμογή 
της παρούσας Συμφωνίας.  

1.8.2.2 Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει λόγους να πιστεύει πως η ασφάλεια της μεταφοράς των 
επικίνδυνων εμπορευμάτων στην επικράτειά του διακυβεύεται ως αποτέλεσμα πολύ σοβαρών ή 
επανειλημμένων παραβιάσεων από μια επιχείρηση που εδρεύει στην επικράτεια άλλου κράτους 
μέλους θα ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σχετικά με τις παραβιάσεις. Οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου παρατηρήθηκαν οι πολύ σο−
βαρές παραβιάσεις ή επανειλημμένες παραβιάσεις μπορεί να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους στην επικράτεια του οποίου η επιχείρηση εδρεύει να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα εναντίον των παραβατών.  Η μετάδοση πληροφοριών αναφερόμενων σε άτομα δεν θα 
επιτρέπεται εκτός αν είναι απαραίτητο για τη δίωξη των πολύ σοβαρών ή επανειλημμένων πα−
ραβιάσεων.

1.8.2.3 Οι αρχές που ειδοποιήθηκαν θα γνωστοποιήσουν στις αρμόδιες αρχές του Κράτους Μέλους 
στην περιφέρεια του οποίου παρατηρήθηκαν οι παραβιάσεις, τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν, αν 
ήταν απαραίτητο, σχετικά με την επιχείρηση.  

1.8.3 Σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς 

 
1.8.3.1 Κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν τη μεταφορά, ή τη σχετική συ−

σκευασία, φόρτωση, πλήρωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς θα διορίζουν 
έναν ή περισσότερους συμβούλους ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 
υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτο−
μα, ιδιοκτησίες και στο περιβάλλον.  

1.8.3.2 Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων μερών μπορούν να ζητήσουν αυτές οι απαιτήσεις  να 
μην ισχύουν σε εγχειρήματα:

 (a) οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ποσότητες σε κάθε μονάδα μεταφοράς μικρό−
τερη από αυτές που αναφέρονται στις  1.1.3.6, 2.2.7.1.2 και στα Κεφάλαια 3.3 και 3.4, ή

 (b) οι κύριες ή δευτερεύουσες δραστηριότητες των οποίων δεν είναι η μεταφορά ή σχετική 
φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων αλλά που περιστασιακά ασχολούνται 
με την εγχώρια μεταφορά ή σχετική φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων 
που ενέχουν μικρούς κινδύνους ή κίνδυνο ρύπανσης.

1.8.3.3 Το κύριο έργο του συμβούλου θα είναι, υπό την ευθύνη του αρμόδιου του επικεφαλής της επι−
χείρησης, να διευκολύνει τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες 
απαιτήσεις  και με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, με όλα τα κατάλληλα μέσα και δράσεις και 
εντός των ορίων των σχετικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.  

 Σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, ο σύμβουλος έχει τα ακόλουθα συγκεκριμένα 
καθήκοντα:

 − παρακολούθηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις  που ορίζουν τη μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων,

 − παροχής συμβουλών του εγχειρήματός του για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά−
των, 

 − προετοιμασία ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησής του ή της τοπικής 
δημόσιας αρχής, ό,τι είναι κατάλληλο, σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.  Τέτοιες ετήσιες αναφορές θα τηρούνται για 
πέντε έτη και είναι διαθέσιμες στις εθνικές αρχές εφόσον ζητηθούν. 
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 Τα καθήκοντα του συμβούλου περιλαμβάνουν παρακολούθηση των ακόλουθων πρακτικών και 
διαδικασιών αναφορικά με τις σχετικές δραστηριότητες του εγχειρήματος:

 − διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζουν την αναγνώριση των επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων που μεταφέρονται, 

 − την πρακτική του εγχειρήματος στο συνυπολογισμό  ειδικών απαιτήσεων σε σχέση με τα 
επικίνδυνα εμπορεύματα που μεταφέρονται, κατά την αγορά μεταφορικών μέσων.

 − διαδικασίες για τον έλεγχο του εξοπλισμού  που χρησιμοποιείται σε σχέση με τη μετα−
φορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 − κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων στην επιχείρηση και την τήρηση αρχείων αυ−
τής της εκπαίδευσης.

 − εφαρμογή των κατάλληλων σχεδίων άμεσης ανάγκης στην περίπτωση ατυχήματος ή συμ−
βάντος που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτω−
ση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 − διερεύνηση και, όπου είναι απαραίτητο, η προετοιμασία αναφορών πάνω σε σοβαρά ατυ−
χήματα, συμβάντα ή σοβαρές παραβιάσεις που καταγράφονται κατά τη μεταφορά, φόρ−
τωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 − εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή επανάληψης ατυχημάτων, συμβάντων, ή 
σοβαρών παραβιάσεων.  

 − συνυπολογισμό των νομικών προδιαγραφών και ειδικών απαιτήσεων σχετικών με τη κατά 
τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στην επιλογή και χρήση υπεργολάβων ή τρί−
των.

 − επιβεβαίωση ότι οι εργαζόμενοι στη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων έχουν στη διάθεσή τους λεπτομερείς διαδικασίες λειτουργίας και οδηγίες.

 − εισαγωγή μέτρων για την ενίσχυση της εγρήγορσης μπροστά στους κινδύνους τους ενυ−
πάρχοντες στη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 − εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης για την εξασφάλιση της ύπαρξης στο όχημα των 
εγγράφων μεταφοράς και του εξοπλισμού ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύει τη μετα−
φορά και τη συμμόρφωση αυτών των εγγράφων και εξοπλισμού  με τους κανονισμούς.

 − εφαρμογή των διαδικασιών επαλήθευσης για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με τις απαι−
τήσεις  σχετικά με τη φόρτωση και εκφόρτωση. 

  
 − ύπαρξη σχεδίου ασφάλειας όπως υποδεικνύεται στην 1.10.3.2.

1.8.3.4 Ο σύμβουλος μπορεί επίσης να είναι ο αρμόδιος της επιχείρησης, ένα άτομο με άλλα καθήκο−
ντα στην επιχείρηση, ή ένα άτομο που δεν εργάζεται άμεσα για την επιχείρηση, αρκεί το άτο−
μο αυτό να είναι ικανό να επιτελεί τα καθήκοντα του συμβούλου.  

1.8.3.5 Για κάθε επιχείρηση θα ενημερώνεται, αν ζητηθεί, η αρμόδια αρχή ή το εντεταλμένο από κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος για αυτό το σκοπό σώμα,  για την ταυτότητα του συμβούλου  του. 

1.8.3.6 Όποτε ένα ατύχημα επηρεάζει άτομα, ιδιοκτησίες ή το περιβάλλον ή προκαλεί ζημιά σε ιδιο−
κτησία ή το περιβάλλον κατά τη μεταφορά, φόρτωση ή εκφόρτωση που επιτελείται από την εν 
λόγω επιχείρηση, ο σύμβουλος θα ετοιμάζει, μετά τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών, μια 
αναφορά ατυχήματος στη διοίκηση του εγχειρήματος  ή στην τοπική δημόσια αρχή, ως αρμό−
ζει.  Η αναφορά αυτή δεν θα αντικαθιστά καμία αναφορά της διοίκησης για την επιχείρηση που 
θα μπορούσε να απαιτηθεί υπό οποιαδήποτε άλλη διεθνή ή εθνική νομοθεσία.

1.8.3.7 Ένας σύμβουλος θα διαθέτει επαγγελματικό πιστοποιητικό  εκπαίδευσης, ισχύον για μεταφο−
ρά οδικώς.  Το πιστοποιητικό  αυτό θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το εντεταλμένο από 
κάθε συμβαλλόμενο μέρος για αυτό το σκοπό σώμα. 



1.8.3.8 Για την απόκτηση ενός πιστοποιητικού, ένας υποψήφιος θα υπόκειται σε εκπαίδευση και θα περ−
νάει μια εξέταση εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. 

1.8.3.9 Οι κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης θα είναι η παροχή των υποψηφίων με αρκετές γνώσεις των 
κινδύνων που ενέχει η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, των νόμων, κανονισμών και διοι−
κητικών διατάξεων που εφαρμόζονται στα εν λόγω μεταφορικά μέσα και των καθηκόντων που 
περιγράφονται στην  1.8.3.3.

1.8.3.10 Η εξέταση θα οργανώνεται από την αρμόδια αρχή ή από ένα εξεταστικό σώμα διορισμένο από 
την αρμόδια αρχή. Η αρχή που εξετάζει δεν μπορεί να παρέχει εκπαίδευση. 

 Ο εξεταστικός φορέας θα διορίζεται γραπτώς.  Αυτή η έγκριση μπορεί να είναι περιορισμένης 
διάρκειας και θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

 − ικανότητα του εξεταστικού φορέα, 

 − προδιαγραφές της μορφής των εξετάσεων που προτείνει ο εξεταστικός φορέας,

 − μέτρα που λαμβάνονται για την αμεροληψία των εξετάσεων, 

 −  ανεξαρτησία του φορέα από όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εργοδοτούν συμβού−
λους ασφαλούς μεταφοράς. 

1.8.3.11  Ο στόχος της εξέτασης είναι να εξακριβώσει εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν το απαραίτητο επίπε−
δο γνώσεων για να επιτελούν τα καθήκοντα του συμβούλου  ασφαλείας όπως περιγράφονται 
στην 1.8.3.3, με σκοπό την απόκτηση του πιστοποιητικού που περιγράφεται στην 1.8.3.7, και θα 
καλύπτει κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

 (a) Γνώση των ειδών των συνεπειών που μπορεί να προκληθούν από ένα ατύχημα κατά τη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και γνώση κύριων αιτιών ατυχημάτων.

 (b) Απαιτήσεις σύμφωνα  με την εθνική νομοθεσία, διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, συ−
γκεκριμένα σχετικά με τα κάτωθι:

 
  − ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων (διαδικασία για την ταξινόμηση διαλυ−

μάτων και μειγμάτων, δομή του καταλόγου των ουσιών, Κλάσεις των επικίνδυνων 
εμπορευμάτων και αρχές ταξινόμησής τους, φύση των μεταφερόμενων επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων, χημικές και τοξικολογικές ιδιότητες των επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων)

  − γενικές διατάξεις συσκευασίας, διατάξεις για δεξαμενές  και δεξαμενές − εμπορευ−
ματοκιβώτια (τύποι, κωδικός, σήμανση, κατασκευή, αρχική και περιοδική επιθεώρη−
ση και έλεγχος)

  − σήμανση και επισήμανση, σήμανση και πορτοκαλί πινακίδες σήμανσης (σήμανση 
και επισήμανση των κόλων, τοποθέτηση και αφαίρεση των επισημάνσεων και πορ−
τοκαλί πινακίδων)

  − λεπτομέρειες των εγγράφων μεταφοράς (απαίτηση πληροφοριών)

  − μέθοδος αποστολής και περιορισμοί στην αποστολή (πλήρες φορτίο, μεταφορά 
φορτίων χύδην, μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας για 
φορτία χύδην, μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια, μεταφορά σε σταθερές ή απο−
συνδεόμενες δεξαμενές)

  − μεταφορά επιβατών

  −  απαγορεύσεις και προφυλάξεις σχετικά με μικτή φόρτωση 

  − διαχωρισμός των εμπορευμάτων

  − περιορισμός των μεταφερόμενων ποσοτήτων και εξαιρέσεις ποσοτήτων 
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  − χειρισμός και αποθήκευση (φόρτωση και εκφόρτωση − αναλογία πλήρωσης −, απο−
θήκευση και διαχωρισμός)

  − καθαρισμός και /ή εξαέρωση πριν τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση

  − πληρώματα, επαγγελματική εκπαίδευση

  − έγγραφα οχήματος (έγγραφο μεταφοράς, γραπτές οδηγίες, πιστοποιητικό  έγκρι−
σης οχήματος, πιστοποιητικό  εκπαίδευσης  οδηγού, αντίγραφα τυχόν εξαιρέσε−
ων, άλλα έγγραφα)

  − γραπτές οδηγίες (εφαρμογή των οδηγιών και εξοπλισμός προστασίας πληρώμα−
τος)

  − απαιτήσεις  επίβλεψης (στάθμευση)

  − κανονισμοί και περιορισμοί κυκλοφορίας

  − λειτουργικές εκκενώσεις ή απροσδόκητες διαρροές μολυσματικών ουσιών

  − απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό μεταφοράς.  

1.8.3.12    Εξετάσεις

1.8.3.12.1 Η εξέταση θα αποτελείται από ένα γραπτό έλεγχο που μπορεί να συμπληρώνεται από προφο−
ρική εξέταση.

1.8.3.12.2 Κατά τη γραπτή εξέταση δεν επιτρέπεται η χρήση τεκμηρίωσης άλλης εκτός από τους διεθνείς 
και εθνικούς κανονισμούς.

1.8.3.12.3 Ηλεκτρονικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αν παρέχονται από την αρχή εξέτασης. 
Δεν θα παρέχονται μέσα με τα οποία ο υποψήφιος μπορεί να εισάγει περαιτέρω δεδομένα. Ο 
υποψήφιος μπορεί να απαντήσει μόνο στις ερωτήσεις που τίθενται.

1.8.3.12.4        Η γραπτή δοκιμή θα αποτελείται από δύο μέρη:

 (a) Οι υποψήφιοι θα δέχονται ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 
ανοιχτές ερωτήσεις ανάπτυξης που θα καλύπτουν κατ’ελάχιστον τα  θέματα του κατα−
λόγου στην 1.8.3.11. Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
Στην περίπτωση αυτή, δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ισοδυναμούν με μία ανοιχτή 
ερώτηση. Ανάμεσα στα θέματα αυτά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα 
θέματα: 

  − γενικά προληπτικά μέτρα και μέτρα ασφαλείας

  − ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων

  − γενικές διατάξεις συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για δεξαμενές, 
δεξαμενές − εμπορευματοκιβώτια και βυτιοφόρα οχήματα κλπ.,

  − σημάνσεις και ετικέτες  κινδύνου 

  − πληροφορίες στο έγγραφο μεταφοράς

  − χειρισμός και αποθήκευση

  − πληρώματα, επαγγελματική εκπαίδευση

  − έγγραφα οχήματος και πιστοποιητικά μεταφοράς

  − γραπτές οδηγίες



 − απαιτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό μεταφοράς.

 (b) Οι υποψήφιοι θα αναλαμβάνουν μια μελέτη περίπτωσης σύμφωνα  με τα καθήκοντα του 
συμβούλου  που αναφέρονται στην 1.8.3.3, ώστε να επιδείξουν το ότι διαθέτουν τα κατάλ−
ληλα προσόντα για την εκπλήρωση του ρόλου του συμβούλου.

1.8.3.13 Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποφασίσουν την εξέταση των υποψηφίων που προορίζο−
νται να εργαστούν σε επιχειρήσεις ειδικευμένες στη μεταφορά ορισμένων τύπων επικίνδυνων 
εμπορευμάτων μόνο σε ουσίες σχετικές με τις δραστηριότητές τους. Αυτοί οι τύποι εμπορευ−
μάτων είναι:

 − Κλάση 1

 − Κλάση 2

 − Κλάση 7

 − Κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9

 − UN 1202, 1203 και 1223.

 Το πιστοποιητικό  που περιγράφεται στην 1.8.3.7 θα υποδεικνύει καθαρά ότι ισχύει για ένα μόνο 
τύπο από τα επικίνδυνα εμπορεύματα που αναφέρονται στο Τμήμα αυτό και για το οποίο ο σύμ−
βουλος εξετάστηκε υπό τις συνθήκες της 1.8.3.12.

1.8.3.14 Η αρμόδια αρχή ή το εξετάζον σώμα θα τηρεί πρόσφατο κατάλογο ερωτήσεων που υποβλήθη−
καν στην εξέταση.  

1.8.3.15 Το πιστοποιητικό  που περιγράφεται στην 1.8.3.7 θα έχει τη μορφή της 1.8.3.18 και θα αναγνωρί−
ζεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

1.8.3.16 Ισχύς και ανανέωση των πιστοποιητικών

1.8.3.16.1 Το πιστοποιητικό  θα ισχύει για πέντε έτη. Η περίοδος ισχύος ενός πιστοποιητικού θα παρατεί−
νεται αυτόματα για πέντε έτη τη φορά όταν, κατά τον τελευταίο χρόνο της ισχύος του, ο κά−
τοχός του πέρασε μια εξέταση. Η εξέταση θα εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή. 

1.8.3.16.2    Στόχος της εξέτασης είναι να εξασφαλίσει ότι ο κάτοχος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 1.8.3.3. Η απαιτούμενη γνώση ορίζεται στην 
1.8.3.11 (b) και θα περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις  των κανονισμών που εισήχθησαν από την απο−
νομή του τελευταίου πιστοποιητικού. Η εξέταση θα πραγματοποιείται και θα επιβλέπεται στην 
ίδια βάση όπως στις 1.8.3.10 και 1.8.3.12 έως 1.8.3.14. Ωστόσο, οι κάτοχοι δεν απαιτείται ναι ανα−
λάβουν μελέτη περίπτωσης όπως αυτή ορίζεται στην 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17 Οι απαιτήσεις των 1.8.3.1 έως 1.8.3.16 θα θεωρούνται εκπληρωμένες αν οι σχετικές προϋποθέσεις 
της Συμφωνίας του Συμβουλίου 96/35/EC της 3 Ιουνίου 1996 που αφορούν στην πρόσληψη τα και 
επαγγελματικά προσόντα των συμβούλων ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων οδικώς, σιδηροδρομικώς ή μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας 61  και της Συμφωνίας 2000/18/
EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Απριλίου 2000 για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις εξέτασης για τους συμβούλους ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων 
οδικώς, σιδηροδρομικών ή μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας 72   εφαρμόζονται.

6 1 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Αριθμ. L145 19 Ιουνίου 1996, σελ. 10.

7 2 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Κοινότητας,, Αριθμ. L118 19 Μαΐου 2000, σελ. 41.
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1.8.3.18 Υπόδειγμα  πιστοποιητικού

Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ως σύμβουλος ασφαλούς μεταφοράς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Αρ. πιστοποιητικού: ................................................................................................................

Διακριτικό σήμα κράτους που εκδίδει το πιστοποιητικό: ................................................................

Επώνυμο: .......................................................................................................................

Όνομα(−τα): ..................................................................................................................

Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: .....................................................................................................

Εθνικότητα: ....................................................................................................................

Υπογραφή κατόχου: ..........................................................................................................

Ισχύει έως ............... για επιχειρήσεις μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και για εγχειρήματα σχετικών φορ−
τώσεων ή εκφορτώσεων:

 οδικώς    σιδηροδρομικώς    μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας
     
Έκδοση από: ........................................... 

Ημερομηνία: .................................................. Υπογραφή: ................................. 

Παράταση ως: ........................... Από: .......................................... 

Ημερομηνία: ....................................... Υπογραφή: ................................ 
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1.8.4 Κατάλογος αρμόδιων αρχών και σωμάτων που 
ορίζονται από αυτές

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα γνωστοποιούν στη Γραμ−
ματεία των Ηνωμένων Εθνών Οικονομικής Επιτροπής 
για την Ευρώπη (United Nations Economic Commission 
for Europe) τις διευθύνσεις των αρχών και των σωμά−
των που ορίζονται από αυτές σε συμφωνία με τον εθνι−
κό νόμο για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, 
αναφέροντας σε κάθε περίπτωση στην σχετική απαί−
τηση της παρούσας Συμφωνίας και παρέχοντας τις δι−
ευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται οι 
σχετικές αιτήσεις.

Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών Οικονομικής Επι−
τροπής για την Ευρώπη (United Nations Economic Com−
mission for Europe) θα καθιερώσει κατάλογο με βάση την 
πληροφόρηση που λαμβάνει και τον τηρεί ενημερωμέ−
νο. Θα γνωστοποιεί τον κατάλογο αυτό και τις τροπο−
ποιήσεις επιπλέον στα συμβαλλόμενα μέρη.

1.8.5 Ειδοποιήσεις συμβάντων σχετικών με επικίνδυ−
να εμπορεύματα 

1.8.5.1 Αν ένα σοβαρό ατύχημα ή συμβάν λάβει χώρα 
κατά τη φόρτωση, πλήρωση, μεταφορά ή εκφόρτωση 
επικίνδυνων εμπορευμάτων σε επικράτεια Κράτους Μέ−
λους, ο φορτωτής, ο πληρωτής, ο μεταφορέας ή ο πα−
ραλήπτης αντίστοιχα θα εξακριβώσει ότι μία αναφο−
ρά σύμφωνη με το πρότυπο που ορίζεται στην 1.8.5.4  
υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου 
Κράτους Μέλους.

1.8.5.2. Το Κράτος Μέλος, αν απαιτείται, θα υποβάλει 
αναφορά στη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών Οικο−
νομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (United Nations Eco−
nomic Commission for Europe)  με σκοπό να ενημερώσει 
τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη.

1.8.5.3 Ένα περιστατικό υπόκειται σε αναφορά σύμφω−
να με την 1.8.5.1 αν επικίνδυνα εμπορεύματα απελευθε−
ρώθηκαν ή αν υπήρξε επικείμενος κίνδυνος απώλειας 
προϊόντος, αν  τραυματισμός, βλάβη υλικού ή περιβάλ−
λοντος, ή αν οι ενεπλάκησαν οι αρχές και πληρούνται 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

Ως τραυματισμός νοείται ένα συμβάν κατά το οποίο 
θάνατος ή τραυματισμός που συνδέεται άμεσα με τα 
επικίνδυνα εμπορεύματα, έχει συμβεί  και όπου ο τραυ−
ματισμός 

(a) απαιτεί ιατρική εντατική φροντίδα
(b) απαιτεί παραμονή σε νοσοκομεία για μία τουλά−

χιστον ημέρα ή
(c) έχει ως αποτελέσμα την ανικανότητα εργασίας 

για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες.
Ως απώλεια προϊόντος νοείται η απελευθέρωση επι−

κίνδυνων εμπορευμάτων 
(a) Κατηγορίας μεταφοράς 0 ή 1 σε ποσότητες 50 kg / 

50 l ή περισσότερο
(b) Κατηγορίας μεταφοράς 2 ή σε ποσότητες 333 kg 

/ 333 l  ή περισσότερο ή 
(c) Κατηγορίας μεταφοράς 3 ή 4 σε ποσότητες 1000 

kg / 1000 l   ή περισσότερο.

Το κριτήριο της απώλειας προϊόντος εφαρμόζεται επί−
σης αν υπήρξε επικείμενος κίνδυνος απώλειας προϊό−
ντος στις προαναφερθείσες ποσότητες. Ως κανόνας, 
αυτό θεωρείται δεδομένο αν, εξαιτίας δομικής βλάβης, 
τα μέσα συγκράτησης δεν θεωρούνται πλέον κατάλ−
ληλα για περαιτέρω μεταφορά ή αν, για κάθε άλλη αι−
τία,  δεν διασφαλίζεται πλέον επαρκές επίπεδο ασφά−
λειας (π.χ. εξαιτίας παραμόρφωσης των δεξαμενών ή 
των εμπορευματοκιβωτίων, ανατροπή δεξαμενής ή φω−
τιά σε άμμεση γειτνίαση). 

Αν εμπλέκονται επικίνδυνα εμπορεύματα της Κλάσης 
6.2 , η υποχρέωση αναφοράς εφαρμόζεται χωρίς περι−
ορισμό της ποσότητας.

Σε περισταστικά που εμπλέκονται υλικά της Κλάσης 
7, τα κριτήρια απώλειας υλικού είναι:

(a) Κάθε απελευθέρωση ραδιενεργού υλικού από τη 
συσκευασία

(b) Έκθεση που οδηγεί σε παραβίαση των ορίων που 
ορίζονται στους κανονισμούς για την προστασία των 
εργαζομένων και του κοινού έναντι στην ιοντική ακτι−
νοβολία (Υπόμνημα ΙΙ της ΙΑΕΑ Σειρές Ασφάλειας Νο. 
115 “Διεθνή βασικά πρότυπα ασφάλειας για προστασία 
έναντι σε ιοντική ακτινοβολία και για ασφάλεια των 
ραδιενεργών πηγών”) (Schedule II of IAEA Safety Seiries 
No.115 – “International Basic Safety Standards for Protec−
tion Against Ionizing Radiation and for Safety of Radia−
tion Sources”) ή  

(c) Όπου υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι έχει συμ−
βεί σημαντική υποβάθμιση σε κάθε παράμετρο ασφά−
λεις της συσκευασίας (συγκράτηση, προφύλαξη, θερμική 
προστασία ή κρισιμότητα) που μπορεί να έχει καταστή−
σει τη συσκευασία ακατάλληλη για συνεχόμενη μετα−
φορά χωρίς επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε τις προσδιαγραφές της 7.5.11 CV33 
(6) για μη παραδοτέες αποστολές.

Ως βλάβη υλικού ή περιβαλλοντική καταστροφή νοεί−
ται η απελευθέρωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, ανε−
ξαρτήτως ποσότητας, όπου το εκτιμώμενο ποσό της 
καταστροφής υπερβαίνει τις 50.000 Ευρώ. Βλάβη σε 
κάθε άμεσα εμπλεκόμενο μέσο μεταφοράς  επικίνδυνων 
εμπορευμάτων και σε υποδομή δεν λαμβάνεται υπόψη 
για το λόγο αυτό.

Ως εμπλοκή αρχών νοείται η άμεση εμπλοκή αρχών 
ή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του 
συμβάντος που περιελάμβανε επικίνδυνα εμπορεύμα−
τα και η εκκένωση ανθρώπων ή το κλείσιμο δημόσιων 
οδών κυκλοφορίας (δρόμων ή σιδηροδρόμων) για του−
λάχιστον τρεις ώρες εξαιτίας κινδύνου που ενέχουν τα 
επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αν είναι απαραίτητο, οι αρμόδιες αρχές μπορεί να ζη−
τήσουν περαιτέρω σχετική πληροφόρηση.

1.8.5.4 Υπόδειγμα για αναφορά σε συμβάντα κατά τη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.9

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.9.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφος 1 της πα−
ρούσας Συμφωνίας, η είσοδος επικίνδυνων εμπορευμά−
των στην επικράτεια των συμβαλλόμενων μερών μπο−
ρεί να υπόκειται σε κανονισμούς ή απαγορεύσεις  που 
επιβάλλονται για άλλους λόγους πλην της ασφάλειας 
κατά τη μεταφορά.  Τέτοιοι κανονισμοί ή απαγορεύσεις 
θα δημοσιεύονται σε κατάλληλη μορφή.

1.9.2 Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1.9.3, ένα συμβαλ−
λόμενο μέρος μπορεί να επιβάλλει πρόσθετες στην πα−
ρούσα Συμφωνία διατάξεις, σε οχήματα που αναλαμβά−
νουν τη διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
οδικώς στην επικράτειά του του, εφόσον αυτές οι δι−
ατάξεις δεν έρχονται σε αντίθεση με το Άρθρο 2, πα−
ράγραφος 2 της Συμφωνίας, και περιέχονται στην εγ−
χώρια νομοθεσία που εφαρμόζεται ισότιμα σε οχήματα 
που αναλαμβάνουν την εσωτερική μεταφορά επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων οδικώς στην περιφέρεια αυτού του 
κράτους μέλους.  

1.9.3 Πρόσθετες διατάξεις που εμπίπτουν στο αντικεί−
μενο της 1.9.2 είναι ακολούθως:

(a) Πρόσθετες απαιτήσεις  ασφαλείας ή περιορισμοί 
σχετικά με οχήματα που χρησιμοποιούν υποδομές όπως 
γέφυρες ή σήραγγες, οχήματα  που χρησιμοποιούν  συν−
δυασμένα μέσα μεταφοράς όπως πορθμεία ή τρένα, ή 
οχήματα  που εισέρχονται ή εξέρχονται από λιμάνια ή 
άλλους μεταφορικούς τερματικούς σταθμούς.

(b) Απαιτήσεις για τα οχήματα να ακολουθούν προ−
διαγεγραμμένες πορείες για την αποφυγή εμπορικών 
ή οικιστικών περιοχών, περιοχών ευαίσθητων περιβαλ−
λοντικά, βιομηχανικές ζώνες που περικλείουν επικίνδυ−
νες εγκαταστάσεις ή δρόμους που παρουσιάζουν σο−
βαρούς φυσικούς κινδύνους.

(c) Απαιτήσεις άμεσης ανάγκης σχετικά με την πο−
ρεία ή τη στάθμευση οχημάτων που μεταφέρουν επι−
κίνδυνα εμπορεύματα λόγω ακραίων καιρικών συνθη−
κών, σεισμού, ατυχήματος, απεργιών, διαδηλώσεων ή 
στρατιωτικών εχθροπραξιών.

(d) Περιορισμοί στην κυκλοφορία επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων σε ορισμένες μέρες της εβδομάδας ή του 
χρόνου.  

1.9.4 Η αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους που εφαρ−
μόζει στην επικράτειά του κάθε συμπληρωματική διάτα−
ξη σε συμφωνία με  τους σκοπούς της 1.9.3 (a) και (b) ως 
παραπάνω θα ενημερώνουν τη Γραμματεία της Οικονο−
μικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
για τις συμπληρωματικές διατάξεις, τις οποίες η Γραμ−
ματεία θα φέρει σε προσοχή των Κρατών Μελών.

1.9.5 Περιορισμοί σηράγγων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Διατάξεις που αφορούν σε περιορισμούς 
για τη διέλευση οχημάτων διαμέσων οδών σηράγγων 
περιλαμβάνονται επίσης στο Κεφάλαιο 8.6.

1.9.5.1 Γενικές διατάξεις
Κατά την εφαρμογή περιορισμών στη διέλευση οχη−

μάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα δια−
μέσου σηράγγων, η αρμόδια αρχή θα ταξινομεί την οδό 
σήραγγα σε μία από τις κατηγορίες σηράγγων που ορί−
ζονται στην  1.9.5.2.2. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
τα χαρακτηριστικά της σήραγγας, η εκτίμηση κινδύνου 
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας και της κα−

ταλληλότητας εναλλακτικών οδών και τρόπων και θέ−
ματα διαχείρισης κυκλοφορίας. Η ίδια σήραγγα μπορεί 
να καταχωρείται σε περισσότερες από μία κατηγορίες 
σηράγγων, π.χ. ανάλογα με την ώρα της ημέρας, ή τη 
μέρα της εβδομάδας κ.λπ.

1.9.5.2 Ταξινόμηση
1.9.5.2.1 Η ταξινόμηση θα βασίζεται στην υπόθεση ότι 

μέσα σε σήραγγες υπάρχουν τρεις σημαντικοί κίνδυνοι 
που μπορεί να προκαλέσουν πολυάριθμα θύματα ή σο−
βαρή ζημιά στην κατασκευή της σήραγγας:

(a) Εκρήξεις
(b) Απελευθέρωση τοξικών αερίων ή πτητικών τοξι−

κών υγρών
(c) Φωτιές.
1.9.5.2.2 Οι πέντε κατηγορίες σηράγγων είναι οι ακό−

λουθες:
Κατηγορία σήραγγας Α: 
Κανένας περιορισμός για τη μεταφορά επικίνδυνων 

εμπορευμάτων
Κατηγορία σήραγγας Β: 
Περιορισμοί για επικίνδυνα εμπορεύματα που μπορεί 

να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη έκρηξη.
Τα ακόλουθα επικίνδυνα εμπορεύματα θεωρείται ότι 

πληρούν το κριτήριο αυτό1:

Κλάση 1: Συμβατές ομάδες Α και L
Κλάση 3:  Κωδικοί ταξινόμησης D (UN 1204, 2059, 

3064, 3343, 3357 και 3379)
Κλάση 4.1: Κωδικοί ταξινόμησης D και DT, και

Αυτενεργές ουσίες, τύπου Β (UN 3221, 
3222, 3231 και 3232)

Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Β (UN 
3101, 3102, 3111 και 3112)

Όταν η συνολική καθαρή εκρηκτική μάζα ανά μετα−
φορική μονάδα είναι μεγαλύτερη από 1000kg
Κλάση 1: Υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2 και 1.5 (εκτός από 

τις ομάδες συμβατότητας A και L)

Κατά τη μεταφορά σε δεξαμενές: 
Κλάση 2: Κωδικοί ταξινόμησης F, TF και TFC
Κλάση 4.2: Ομάδα συσκευασίας Ι
Κλάση 4.3: Ομάδα συσκευασίας Ι
Κλάση 5.1: Ομάδα συσκευασίας Ι
   
Κατηγορία σήραγγας C: 

Περιορισμοί για επικίνδυνα εμπορεύματα που μπορεί 
να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη έκρηξη, σε μεγάλη έκρη−
ξη ή σε μεγάλη απελευθέρωση τοξικών: 

Τα ακόλουθα επικίνδυνα εμπορεύματα θεωρείται ότι 
πληρούν το κριτήριο αυτό1: 

− τα επικίνδυνα εμπορεύματα που απαγορεύονται 
στην κατηγορία σηράγγων Β, και

− τα ακόλουθα επικίνδυνα εμπορεύματα:

1 Η αξιολόγηση βασίζεται στις ενδογενείς επικίνδυνες ιδιό−
τητες των εμπορευμάτων, τον τύπο συγκράτησης και την 
ποσότητα που μεταφέρεται.
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Κλάση 1: Υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2 και 1.5 (εκτός από τις συμβατές ομάδες A και L) και
Υποδιαίρεση 1.3 (συμβατές ομάδες Η και J)

Κλάση 7: Αρ. UN 2977 και 2978

Όταν η συνολική καθαρή εκρηκτική μάζα ανά μεταφορική μονάδα είναι μεγαλύτερη από 5000kg
Κλάση 1: Υποδιαίρεση 1.3 (συμβατές ομάδες C και G)
Κατά τη μεταφορά σε δεξαμενές: 
Κλάση 2: Κωδικοί ταξινόμησης T, ΤC, TO και ΤΟC
Kλάση 3: Ομάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόμησης FC, FT1, FT2 και  FTC
Κλάση 6.1: Ομάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόμησης ΤF1 και TFC, και

Τοξικό μέσω εισπνοής καταχωρήσεις (UN 3381 έως 3390)
Κλάση 8: Ομάδα συσκευασίας Ι για κωδικό ταξινόμησης CT1.
 

Κατηγορία σήραγγας D: 

Περιορισμοί για επικίνδυνα εμπορεύματα που μπορεί να οδηγήσουν σε πολύ μεγάλη έκρηξη, σε μεγάλη έκρη−
ξη, σε μεγάλη απελευθέρωση τοξικών ή σε μεγάλη φωτιά: 

Τα ακόλουθα επικίνδυνα εμπορεύματα θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό1:

− τα επικίνδυνα εμπορεύματα που απαγορεύονται στην κατηγορία σηράγγων C, και

− τα ακόλουθα επικίνδυνα εμπορεύματα: 

 
Κλάση 1: Υποδιαίρεση 1.3 (συμβατές ομάδες C και G)
Κλάση 2:  Κωδικοί ταξινόμησης F, FC, T, TF, TC, TO, TFC και TOC
Κλάση 4.1: Αυτενεργές ουσίες, τύπων C, D, E και F, και

Αριθμ. UN 2956, 3241, 3242 και 3251
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια, τύπων C, D, E και F
Κλάση 6.1: Ομάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόμησης TF1 και ΤFC, και

Τοξικά διά εισπνοής καταχωρήσεις (UN 3381 έως 3390)
Κλάση 8: Ομάδα συσκευασίας Ι για κωδικό ταξινόμησης CT1
Κλάση 9: Κωδικοί ταξινόμησης Μ9 και Μ10

Κατά τη μεταφορά χύδην ή σε δεξαμενές: 
Κλάση 3: Ομάδες συσκευασίες Ι και ΙΙ και

Κωδικός ταξινόμησης F2
Κλάση 4.2: Ομάδα συσκευασίας ΙΙ
Κλάση 4.3: Ομάδα συσκευασίας ΙΙ
Κλάση 6.1: Ομάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόμησης ΤF2 και TW1 και

Ομάδα συσκευασίας ΙI για κωδικούς ταξινόμησης ΤF1, ΤF2, TFC και TW1
Κλάση 8: Ομάδα συσκευασίας Ι για κωδικό ταξινόμησης CF1, CFT και CW1
Κλάση 9: Κωδικοί ταξινόμησης Μ2 και Μ3

Κατηγορία σήραγγας E: 

Περιορισμοί για όλα τα επικίνδυνα εμπορεύματα εκτός από UN  2919, 3291, 3331, 3359 και 3373.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που ταξινομούνται  στους  UN 2919 και 3331, οι περιορισμοί για τη 
διέλευση διαμέσω σηράγγων, μπορεί, ωστόσο, να είναι τμήμα ειδικών διακανονισμών εγκεκριμένων από την(ις) 
αρμόδια(ες) αρχή(ές) στη βάση της 1.7.4.2.

1 Η αξιολόγηση βασίζεται στις ενδογενείς επικίνδυνες ιδιότητες των εμπορευμάτων, τον τύπο συγκράτησης και την ποσότητα 
που μεταφέρεται.
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1.9.5.3 Διατάξεις για τα σήματα δρόμων και επισήμαν−
ση περιορισμών

1.9.5.3.1 Τα συμβαλλόμενη μέρη θα υποδεικνύουν απα−
γορεύσεις σε σήραγγες και εναλλακτικές οδούς μέσω 
πινακίδων και σημάτων

1.9.5.3.2 Για το λόγο αυτό, μπορούν να χρησιμοποιή−
σουν τα σήματα C, 3h και D, 10a, 10b και 10c και πινακί−
δες  σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης σε Οδικά Σή−
ματα και Πινακίδες (Vienna  Convention on Road Signs 
and Signals), (Βιέννη 1968) και την Ευρωπαϊκή Συμφω−
νία που συμπληρώνει τη Σύμβαση σε Οδικά Σήματα και 
Πινακίδες (Convention on Road Signs and Signals) (Γε−
νεύη, 1971) όπως ερμηνεύεται από το Ψήφισμα  σε Οδι−
κά Σήματα και Πινακίδες (Resolution on Road Signs and 
Signals, R.E.2) της UNECE  Επιτροπή Εσωτερικών  (Εγ−
χώριων)  Μεταφορών Κύρια Ομάδα Εργασίας, όπως 
τροποποιήθηκε.

1.9.5.3.3 Προκειμένου να διευκολυνθεί η διεθνής αντί−
ληψη των σημάτων, το σύστημα σημάτων και πινακίδων 
που υποδεικνύεται στη Σύμβαση της Βιέννης βασίζεται 
στη χρήση σχημάτων, και χρωμάτων χαρακτηριστικών 
κάθε ομάδας σημάτων, όπου αυτό είναι δυνατό, στη 
χρήση γραφικών συμβόλων  παρά περιγραφών. Όπου 
τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρήσουν απαραίτητο να τρο−
ποποιήσουν  τα σήματα και τα σύμβολα που υποδεικνύ−
ονται, οι τροποποιήσεις που γίνονται δεν θα πρέπει να 
μεταβάλλουν τα σημαντικά τους χαρακτηριστικά.  Στην 
περίπτωση που τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν εφαρμό−
ζουν τη Συνθήκη της Βιέννης, τα υποδεικνυόμενα σή−
ματα και σύμβολα μπορούν να τροποποιηθούν, αρκεί οι 
τροποποιήσεις που γίνονται να μην μεταβάλλουν τον 
κύριο σκοπό τους.

1.9.5.3.4 Σήματα κυκλοφορίας και πινακίδες που έχουν 
σκοπό να απαγορεύσουν την πρόσβαση οχημάτων που 
μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε οδούς σηράγ−
γων θα πρέπει να προσαρμόζονται σε τοποθεσία όπου 
είναι δυνατή η επιλογή εναλλακτικών οδών.

1.9.5.3.5 Όταν  η πρόσβαση σε σήραγγες είναι περι−
ορισμένη ή υποδεικνύονται εναλλακτικές οδοί, τα σή−
ματα θα πρέπει να εκτίθενται με επιπρόσθετα πάνελ 
ως ακολούθως: 

Κανένα σήμα:  κανένας περιορισμός
Σήμα με επιπρόσθετο πάνελ που φέρει το γράμμα Β:  

εφαρμόζεται σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα 
εμπορεύματα που δεν επιτρέπονται σε σήραγγες κα−
τηγορίας Β.

Σήμα με επιπρόσθετο πάνελ που φέρει το γράμμα C:  
εφαρμόζεται σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα 
εμπορεύματα που δεν επιτρέπονται σε σήραγγες κα−
τηγορίας C.

Σήμα με επιπρόσθετο πάνελ που φέρει το γράμμα D: 
εφαρμόζεται σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα 
εμπορεύματα που δεν επιτρέπονται σε σήραγγες κα−
τηγορίας D.

Σήμα με επιπρόσθετο πάνελ που φέρει το γράμμα E:  
εφαρμόζεται σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα 
εμπορεύματα που δεν επιτρέπονται σε σήραγγες κα−
τηγορίας E.

1.9.5.3.6 Οι περιορισμοί σε σήραγγες δεν εφαρμόζο−
νται όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα σύμ−
φωνα με την 1.1.3.

1.9.5.3.7 Οι περιορισμοί θα δημοσιεύονται επίσημα και 
θα διατίθενται δημόσια.

1.9.5.3.8 Όταν τα Συμβαλλόμενα Μέρη εφαρμόζουν συ−
γκεκριμένα μέτρα λειτουργίας που σχεδιάστηκαν για 
τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με μερικά ή 
όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούν σήραγγες, όπως 
ανακοίνωση πριν την είσοδο ή τη διέλευση σε εφοδι−
οπομπή συνοδεία συνοδευτικών οχημάτων, τέτοια μέ−
τρα λειτουργίας θα δημοσιεύονται επίσημα και θα δι−
ατίθενται δημόσια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαί−
ου, ως ασφάλεια νοούνται τα μέτρα ή οι προφυλάξεις 
που λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση της πιθανό−
τητας κλοπής ή κατάχρησης επικίνδυνων εμπορευμά−
των που μπορεί να θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπους, πε−
ριουσίες ή το περιβάλλον.

1.10.1 Γενικές διατάξεις
1.10.1.1 Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη μεταφορά 

επικίνδυνων εμπορευμάτων θα πρέπει να θεωρούν τις 
απαιτήσεις ασφάλειας  που ορίζονται στο Κεφάλαιο 
αυτό ισόμετρες των ευθυνών τους,

1.10.1.2  Επικίνδυνα εμπορεύματα θα δίνονται για με−
ταφορά μόνο όταν οι μεταφορείς αναγνωρίζονται κα−
τάλληλα.

1.10.1.3  Περιοχές σε προσωρινούς σταθμούς αποθήκευ−
σης, προσωρινές τοποθεσίες αποθήκευσης, σταθμούς 
οχημάτων, περιοχές αγκυροβόλιων και σιδηροδρομικούς 
σταθμούς σύνδεσης συρμών που χρησιμοποιούνται για 
προσωρινή αποθήκευση κατά τη μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων θα πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, 
να φωτίζονται επαρκώς και όπου αυτό είναι δυνατό και 
απαραίτητο να μην είναι προσβάσιμο στο κοινό.

1.10.1.4 Κάθε μέλος του πληρώματος οχήματος θα 
πρέπει να φέρει μέσα αναγνώρισης, που περιλαμβά−
νουν φωτογραφία τους, κατά τη μεταφορά επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων. 

1.10.1.5  Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας, σε συμφωνία με 
τις 1.8.1 και 7.5.1.1,  θα καλύπτουν τα κατάλληλα μέτρα 
ασφάλειας.

1.10.1.6 Οι αρμόδιες αρχές θα τηρούν ενημερωμένα 
αρχεία των έγκυρων πιστοποιητικών εκπαίδευσης για 
τους οδηγούς σύμφωνα με την 8.2.1 που εκδίδονται από 
αυτές ή από κάθε αναγνωρισμένο οργανισμό.

1.10.2.  Εκπαίδευση ασφάλειας
1.10.2.1  Η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση που προσ−

διορίζεται στο Κεφάλαιο 1.3 θα περιλαμβάνει επίσης 
στοιχεία ενημέρωσης για την ασφάλεια. Η επανεκπαί−
δευση σε θέματα ασφάλειας δεν είναι απαραίτητο να 
συνδέεται μόνο με αλλαγές κανονισμών.

1.10.2.2.  Η εκπαίδευση για την ενημερότητα σε θέμα−
τα ασφάλειας θα αναφέρεται στη φύση των κινδύνων 
ασφάλειας, την αναγνώριση των κινδύνων ασφάλειας, 
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σε μεθόδους για την αναγνώριση και μείωση του κιν−
δύνου και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περί−
πτωση παραβίασης της ασφάλειας. Θα πρέπει να πε−
ριλαμβάνει πληροφόρηση για σχέδια ασφάλειας (αν 
απαιτείται) ισόμετρα με τις ευθύνες και τα καθήκοντα 
των επιμέρους προσώπων και το τμήμα που τους ανα−
λογεί στην εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας.

1.10.3. Διατάξεις για επικίνδυνα εμπορεύματα ισχυ−
ρών συνεπειών

1.10.3.1  «Επικίνδυνα εμπορεύματα ισχυρών συνεπει−
ών» είναι εκείνα που έχουν το ενδεχόμενο χρήσης σε 
τρομοκρατική πράξη και τα οποία πιθανώς, ως αποτέ−
λεσμα να προκαλούν σοβαρές συνέπειες όπως  μαζι−
κές απώλειες ή μαζικές καταστροφές.  Ο κατάλογος 
των επικίνδυνων εμπορευμάτων  παρατίθεται στον Πί−
νακα 1.10.5.

1.10.3.2  Σχέδια ασφάλειας
1.10.3.2.1 Οι μεταφορείς, οι αποστολείς και οι λοιποί 

συμμετέχοντες όπως ορίζονται στις 1.4.2 και 1.4.3 που 
εμπλέκονται στη μεταφορά φορτίου επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων υψηλών συνεπειών (βλ. Πίνακα 1.10.5) θα υι−
οθετούν, εφαρμόζουν και συμμορφώνονται με σχέδιο 
ασφάλειας που αναφέρεται κατ’ελάχιστον στα στοιχεία 
που ορίζονται στην  1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2 Το σχέδιο ασφάλειας θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

(a) συγκεκριμένο καθορισμό καθηκόντων για ασφά−
λεια σε ικανά και με τα απαιτούμενα προσόντα πρόσω−
πα με την κατάλληλη δικαιοδοσία να φέρουν εις πέρας 
τα καθήκοντά τους.

 (b) αρχεία των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τύπους 
από επικίνδυνα εμπορεύματα που ενέχονται

(c) επισκόπηση των τρεχουσών διαδιασιών και εκτί−
μηση των κινδύνων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
στάσεων απαραίτητων για τη μεταφορική διαδικασία, 
της φύλαξης των επικίνδυνων εμπορευμάτων στο όχη−
μα, δεξαμενών ή εμπορευματοκιβωτίων πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά από το ταξίδι και της ενδιάμεσης 
αποθήκευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη δι−
αδρομή μεταφοράς ή  κατά τη μεταφόρτωση μεταξύ 
μονάδων.

 (d) σαφή δήλωση των μέτρων  που πρέπει να λη−
φθούν για τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας, ισόμε−
τρα με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των συμμε−
τεχόντων, συμπεριλαμβανομένων: 

−  εκπαίδευσης
 −  πολιτική ασφάλειας (π.χ. ανταπόκριση σε συνθήκες 

ισχυρής απειλής, πρόσβαση σε επικίνδυνα εμπορεύμα−
τα σε ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση (όπως ορίζε−
ται στο (c)), εγγύτητα σε ευπαθείς υποδομές

  − εξοπλισμός και μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για 
τη μείωση των κινδύνων ασφάλειας

(e) αποτελεσματικές και ενημερωμένες διαδικασίες 
για την αναφορά και την αντιμετώπιση απειλών ασφά−
λειας, παραβίασης της ασφάλειας ή συμβάντων ασφά−
λειας 

 (f) διαδικασίες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
των σχεδίων ασφάλειας και διαδικασίες για την περι−
οδική επανεξέταση και εκσυγχρονισμό των σχεδίων 
ασφάλειας

(g) μέτρα για τη διασφάλιση της φυσικής ασφάλει−
ας των πληροφοριών μεταφοράς που περιέχονται στο 
σχέδιο ασφάλειας 

(h) μέτρα για τη διασφάλιση ότι η διανομή των πλη−
ροφοριών που συνδέονται με τη μεταφορική διαδικα−
σία και περιέχονται στο σχέδιο ασφάλειας περιορίζεται 
μόνο σε εκείνους που είναι απαραίτητο να τις διαθέ−
τουν. Τέτοια μέτρα δεν θα πρέπει να αποκλείουν την 
παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σε άλλα σημεία 
της παρούσας Συμφωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μεταφορείς, οι παραλήπτες και οι απο−
στολείς θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και 
με τις αρμόδιες αρχές για την ανταλλαγή απειλητικών 
πληροφοριών, να εφαρμόζουν τα μέτρα ασφάλειας και 
να ανταποκρίνονται σε περιστατικά ασφάλειας.

1.10.3.3.  Συσκευές, εξοπλισμός και διατάξεις για την 
παρεμπόδιση της κλοπής από το όχημα που μεταφέρει 
επικίνδυνα εμπορεύματα ισχυρών συνεπειών  (βλ. Πίνα−
κα 1.10.5) ή του φορτίου του, θα πρέπει να εφαρμόζονται 
και μέτρα να λαμβάνονται για τη διασφάλιση για να εί−
ναι λειτουργικά και αποτελεσματικά σε κάθε στιγμή. Η 
εφαρμογή τέτοιων προστατευτικών μέτρων δεν θα θέ−
τει σε κίνδυνο την ανταπόκριση εκτάκτου ανάγκης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν είναι απαραίτητο και ήδη εγκατε−
στημένη, η χρήση μεταφορικής τηλεμετρίας ή άλλων 
μεθόδων εντοπισμού ή διατάξεων, θα πρέπει να χρη−
σιμοποιείται για την παρακολούθηση της κίνησης επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων ισχυρών συνεπειών (βλ. Πίνα−
κα 1.10.5).

1.10.4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1.1.3.6 οι απαιτή−
σεις των 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 και 8.1.2.1 (d) δεν εφαρμόζο−
νται όταν οι ποσότητες που μεταφέρονται σε συσκευα−
σίες ή μονάδες μεταφοράς δεν υπερβαίνουν αυτές που 
αναφέρονται στις 1.1.3.6.3. Επιπλέον, οι απαιτήσεις των 
1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 και 8.1.2.1 (d) δεν εφαρμόζονται όταν 
οι ποσότητες που μεταφέρονται σε δεξαμενές ή χύδην 
σε μονάδα μεταφοράς δεν υπερβαίνει αυτές που ανα−
φέρονται στην  1.1.3.6.3.

1.10.5 Επικίνδυνα εμπορεύματα ισχυρών συνεπειών εί−
ναι αυτά που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και 
μεταφέρονται σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές 
που υποδεικνύονται εκεί.
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Πίνακας 1.10.5. Κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων ισχυρών συνεπειών

Κλάση Υποδιαίρεση Ουσία ή είδος Ποσότητα

Δεξαμενή
(l)

Χύδην
(kg)

Κόλα
(kg)

1 1.1 Εκρηκτικά a a 0

1.2 Εκρηκτικά a a 0

1.3 Συμβατή ομάδα C εκρηκτικά a a 0

1.5 Εκρηκτικά 0 a 0

2 Eύφλεκτα αέρια (κωδικοί ταξινόμησης που 
συμπεριλαμβάνουν μόνο το γράμμα F)

3000 a b

Τοξικά αέρια (κωδικοί ταξινόμησης που συ−
μπεριλαμβάνουν τα γράμματα Τ, TF, TC, 
TO, TFC ή TOC) εξαιρουμένων των αερο−
λυμάτων

0 a 0

3 Εύφλεκτα υγρά των ομάδων συσκευασί−
ας Ι και ΙΙ

3000 a b

Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά a a 0

4.1 Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά a a 0

4.2 Ουσίες της ομάδας συσκευασίας Ι 3000 a b

4.3 Ουσίες της ομάδας συσκευασίας Ι 3000 a b

5.1 Οξειδωτικά υγρά της ομάδας συσκευασί−
ας Ι

3000 a b

Υπερχλωρικά, νιτρικό αμμώνιο και λιπάσμα−
τα νιτρικού αμμωνίου

3000 3000 b

6.1 Τοξικές ουσίες της ομάδας συσκευασίας 
Ι

0 a 0

6.2 Μολυσματικές ουσίες της Κατηγορίας Α 
(UN  2814 και 2900)

a 0 0

7 Ραδιενεργά υλικά 3000 A1 (ειδικού τύπου) ή 3000 Α2 ως 
εφαρμόσιμα,  σε συσκευασίες Τύπου 

B(U), Β(Μ) ή C

8 Διαβρωτικές ουσίες της ομάδας συσκευ−
ασίας Ι

3000 a b

a Μη σχετικό
b Oι διατάξεις της παραγράφου 1.10.3 δεν εφαρμόζονται, για οποιαδήποτε ποσότητα.

1.10.6. Για ραδιενεργά υλικά, οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού θεωρείται ότι είναι σε συμμόρφωση, όταν 
εφαρμόζονται οι  διατάξεις της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία Ραδιενεργού Υλικού και η ΙΑΕΑ INFCIRC/225 
(Rev.4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2.1.1 Εισαγωγή
2.1.1.1 Οι Κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμ−

φωνα με αυτή τη Συμφωνία είναι οι εξής:
 Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη
 Κλάση 2 Αέρια
 Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά 
 Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και 

στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά 
Κλάση 4.2 Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
Κλάση 4.3 Ουσίες που σε επαφή με 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 Διαβρωτικές ουσίες
 Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη
2.1.1.2 Κάθε καταχώρηση στις διάφορες Κλάσεις τα−

ξινομείται με έναν UN. Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι 
καταχωρήσεων:

 A. Μοναδικές καταχωρήσεις για σαφώς καθορισμένες 
ουσίες ή είδη συμπεριλαμβανομένων των καταχωρήσε−
ων για ουσίες που καλύπτουν διάφορα ισομερή, π.χ.: 

  UN 1090 ΑΚΕΤΟΝΗ
  UN 1104 ΟΞΙΚΟΙ ΑΜΥΛΕΣΤΕΡΕΣ
  UN 1194  ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ
 B.  Γενικές καταχωρήσεις για μία σαφώς καθορισμέ−

νη ομάδα ουσιών ή ειδών, που δεν είναι ε.α.ο. καταχω−
ρήσεις, π.χ.:  

  UN 1133 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
  UN 1266 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
  UN 2757 ΚΑΡΒΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ, ΣΤΕΡΕΟ, 

ΤΟΞΙΚΟ
 UN 3101 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ ΤΥΠΟΥ Β, 

ΥΓΡΟ
 C. Ειδικές ε.α.ο. καταχωρήσεις που καλύπτουν ομάδα 

ουσιών ή ειδών συγκεκριμένης χημικής ή τεχνικής φύ−
σης, που δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, π.χ.:   

  UN 1477  ΝΙΤΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο.
  UN 1987 ΑΛΚΟΟΛΕΣ, ΕΥΦΛΕΚΤΑ, Ε.Α.Ο. 
 D. Γενικές ε.α.ο. καταχωρήσεις που καλύπτουν ομάδα 

ουσιών ή ειδών με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιό−
τητες, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά, π.χ.: 

  UN 1325 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΣΤΕΡΕΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο.
  UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο.
 Οι καταχωρήσεις σύμφωνα με τις  B., C. και D. ορί−

ζονται ως ομαδικές καταχωρήσεις.
2.1.1.3 Για λόγους συσκευασίας, ουσίες άλλες από αυ−

τές των Κλάσεων 1, 2, 5.2, 6.2 και 7, και άλλες από τις 
αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1 αποδίδονται σε ομά−
δες συσκευασίας σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότη−
τας που παρουσιάζουν: 

 Ομάδα συσκευασίας I:  Ουσίες υψηλού κινδύνου,
 Ομάδα συσκευασίας II:  Ουσίες μετρίου κινδύνου,
 Ομάδα συσκευασίας III:  Ουσίες χαμηλού κινδύνου.
 Η ομάδα συσκευασίας στην οποία αποδίδεται μία ου−

σία παρουσιάζεται στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. 

2.1.2 Αρχές Ταξινόμησης
2.1.2.1 Τα επικίνδυνα εμπορεύματα που καλύπτονται 

από τις επικεφαλίδες μιας Κλάσης ορίζονται σύμφωνα 
με τις ιδιότητές τους σύμφωνα με την 2.2.x.1 της αντί−
στοιχης Κλάσης. Η κατάταξη επικίνδυνων εμπορευμά−
των σε μία Κλάση και σε μια ομάδα συσκευασίας γί−
νεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
ίδια 2.2.x.1. Η κατάταξη ενός ή περισσότερων συναφών 
κινδύνων σε μία επικίνδυνη ουσία ή είδος γίνεται σύμ−
φωνα με τα κριτήρια της Κλάσης ή Κλάσεων που αντι−
στοιχούν στους κινδύνους αυτούς, όπως αναφέρεται 
στην αντίστοιχη  2.2.x.1.

2.1.2.2 Όλες οι καταχωρήσεις επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α του Κεφαλαί−
ου 3.2 με αριθμητική σειρά σύμφωνα με τον UN τους. Ο 
Πίνακας αυτός περιέχει σχετικές πληροφορίες για τα 
εμπορεύματα που αναγράφονται, όπως ονομασία, κλά−
ση, ομάδα συσκευασίας (−ες), ετικέτα (−ες) που πρέπει 
να επικολλούνται, διατάξεις για συσκευασία και μετα−
φορά1.  

2.1.2.3 Επικίνδυνα εμπορεύματα που περιέχονται ή ορί−
ζονται στην 2.2.x.2 κάθε Κλάσης δεν θα γίνονται απο−
δεκτά από μεταφορά.

2.1.2.4 Εμπορεύματα που δεν αναφέρονται ονομαστι−
κά, π.χ. εμπορεύματα που δεν έχουν μοναδικές κατα−
χωρήσεις στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και  μη 
αναφερόμενα ή οριζόμενα σε μια από τις παραπάνω 
2.2.x.2 θα αποδίδονται στη σχετική Κλάση σύμφωνα με 
τη διαδικασία της 2.1.3. Επιπλέον, θα προσδιορίζονται 
οι δευτερεύοντες κίνδυνοι (αν υπάρχουν) και η ομάδα 
συσκευασίας (αν υπάρχει). Μετά τον προσδιορισμό της 
Κλάσης, των δευτερευόντων κινδύνων (αν υπάρχουν) 
και της ομάδας συσκευασίας (αν υπάρχει), θα προσ−
διορίζεται ο σχετικός UN. Τα δέντρα αποφάσεων στις 
2.2.x.3 (κατάλογος ομαδικών καταχωρήσεων) στο τέλος 
κάθε Κλάσης υποδεικνύουν τις σχετικές παραμέτρους 
για την επιλογή της σχετικής ομαδικής καταχώρησης 
(UN). Σε κάθε περίπτωση θα επιλέγεται η πιο συγκεκρι−
μένη ομαδική καταχώρηση που θα καλύπτει τις ιδιότη−
τες της ουσίας ή του είδους, σύμφωνα με την ιεράρ−
χηση που υποδεικνύεται στην 2.1.1.2 από τα γράμματα 
B, C και D αντίστοιχα. Αν η ουσία ή το είδος δεν είναι 
δυνατό να ταξινομηθεί υπό καταχωρήσεις του τύπου Β 
ή C σύμφωνα με την 2.1.1.2, τότε και μόνον τότε θα τα−
ξινομείται υπό καταχώρηση του τύπου D.

2.1.2.5 Με βάση τις διαδικασίες ελέγχου του Κεφαλαί−
ου 2.3 και τα κριτήρια που περιγράφονται στις 2.2.x.1 
των Κλάσεων όπου αυτό συμβαίνει, μπορεί να οριστεί 
ότι μία ουσία, διάλυμα ή μείγμα μια ορισμένης Κλάσης, 
που αναφέρεται ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφα−
λαίου 3.2, δεν ικανοποιεί τα κριτήρια της Κλάσης αυτής. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η ουσία, διάλυμα ή μείγμα θε−
ωρείται πως δεν ανήκει στην Κλάση αυτή.  

1 Σημείωση από τη Γραμματεία: Ένας αλφαβητικός κατάλογος 
των καταχωρήσεων έχει ετοιμαστεί από τη Γραμματεία και 
δίνεται στον Πίνακα Β του Κεφαλαίου 3.2. Ο πίνακας αυτό δεν 
αποτελεί επίσημο τμήμα της παρούσας Συμφωνίας ADR.

ΜΕΡΟΣ 2

Ταξινόμηση
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2.1.2.6 Για λόγους ταξινόμησης, ουσίες με σημείο τή−
ξης ή αρχικό σημείο τήξης 20°C ή χαμηλότερο σε πίε−
ση 101.3 kPa θα θεωρούνται υγρά.  Μία ιξώδης ουσία για 
την οποία το συγκεκριμένο σημείο τήξης δεν μπορεί να 
καθοριστεί θα υπόκειται στον έλεγχο ASTM D 4359−90 ή 
στον έλεγχο για τον καθορισμό ρευστότητας (έλεγχος 
πενετρόμετρου) όπως περιγράφεται στην 2.3.4.

2.1.3 Ταξινόμηση ουσιών, συμπεριλαμβανομένων διαλυ−
μάτων και μειγμάτων (όπως παρασκευάσματα και από−
βλητα), που δεν αναφέρονται ονομαστικά 

2.1.3.1 Ουσίες συμπεριλαμβανομένων διαλυμάτων και 
μειγμάτων που δεν αναφέρονται ονομαστικά θα ταξι−
νομούνται σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους 
με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην 2.2.x.1 των 
διαφόρων Κλάσεων. Ο κίνδυνος (−οι) που παρουσιάζει 
μία ουσία θα προσδιορίζεται με βάση τα φυσικά και χη−
μικά χαρακτηριστικά και τις φυσιολογικές της ιδιότη−
τες. Τέτοια χαρακτηριστικά και ιδιότητες θα λαμβάνο−
νται υπόψη και όταν παρόμοια εμπειρία οδηγεί σε πιο 
αυστηρή κατάταξη.  

2.1.3.2 Μία ουσία που δεν αναφέρεται ονομαστικά στον 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και παρουσιάζει έναν και 
μόνο κίνδυνο θα ταξινομείται στην αντίστοιχη Κλάση 
υπό μία ομαδική καταχώρηση στην 2.2.x.3 εκείνης της 
Κλάσης.

2.1.3.3 Ένα διάλυμα ή μείγμα που περιέχει μία μόνο 
επικίνδυνη ουσία που αναφέρεται ονομαστικά στον Πί−
νακα Α του Κεφαλαίου 3.2, μαζί με μία ή περισσότερες 
μη επικίνδυνες ουσίες, θα θεωρείται ως η επικίνδυνη 
ουσία που αναφέρεται ονομαστικά, εκτός αν:

(a) Το διάλυμα ή μείγμα αναφέρεται ονομαστικά συ−
γκεκριμένα στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, ή 

(b) Είναι προφανές από την καταχώρηση της επικίνδυ−
νης ουσίας ότι εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση της 
αμιγούς (καθαρής) ή τεχνικά καθαρής ουσίας, ή

(c) Η Κλάση, η φυσική κατάσταση ή η ομάδα συσκευ−
ασίας του διαλύματος ή μείγματος είναι διαφορετικές 
από αυτές της επικίνδυνης ουσίας.  

Στις παραπάνω (b) και (c) περιπτώσεις, το διάλυμα ή 
μείγμα θα ταξινομείται ως ουσία που δεν αναφέρεται 
ονομαστικά στην αντίστοιχη Κλάση υπό μια ομαδική 
καταχώρηση στην 2.2.x.3 εκείνης της Κλάσης λαμβά−
νοντας υπόψη τους δευτερεύοντες κινδύνους που πα−
ρουσιάζει το εν λόγω διάλυμα ή μείγμα , αν υπάρχουν, 
εκτός αν το διάλυμα ή μείγμα δεν ικανοποιεί τα κριτή−
ρια καμίας Κλάσης, στην οποία περίπτωση δεν υπόκει−
ται στην παρούσα Συμφωνία.

2.1.3.4 Διαλύματα και μείγματα που περιέχουν  μία 
από τις παρακάτω ουσίες που ανήκουν σε μία από τις 
καταχωρήσεις που αναφέρονται στην 2.1.3.4.1 ή 2.1.3.4.2 
θα ταξινομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα−
γράφων αυτών.

2.1.3.4.1 Διαλύματα και μείγματα που περιέχουν μια 
από τις παρακάτω ουσίες που αναφέρονται ονομαστι−
κά πρέπει πάντα να ταξινομούνται κάτω από την ίδια 
καταχώρηση όπως της ουσίας που περιέχουν, αρκεί να 
μην έχουν τα χαρακτηριστικά κινδύνου που υποδεικνύ−
ονται στην 2.1.3.5.3:

− Κλάση 3
UN 1921 ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΜΙΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, UN 

2481 ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, UN 3064 ΔΙΑΛΥΜΑ 
ΝΙΤΡΟΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΗ με περισσότερο από 
1% αλλά όχι παραπάνω από 5% νιτρογλυκερίνη

− Κλάση 6.1
UN 1051  ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, που 

δεν περιέχει περισσότερο από 3% νερό, UN 1185 ΑΙ−
ΘΥΛOΕΝΙΜΙΝΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, UN 1259 ΚΑΡΒΟ−
ΝΥΛΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ, UN 1613 ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ, ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙ−
ΑΛΥΜΑ (ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ), 
με όχι περισσότερο από 20% κυανιούχο υδρογόνο, UN 
1614 ΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, με 
όχι περισσότερο από 3% νερό και απορροφημένο σε 
πορώδες αδρανές υλικό, UN 1994 ΠΕΝΤΑΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ 
ΣΙΔΗΡΟΥ, UN 2480 ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΟΣ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ, UN 
3294 ΥΔΡΟΚΥΑΝΙΟ, ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΕ ΑΛΚΟΟΛΗ, με όχι πε−
ρισσότερο από 45% υδροκυάνιο

− Κλάση 8
UN 1052 ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ, UN 1744 ΒΡΩΜΙΟ ή 

UN 1744 ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΟΥ, UN 1790 ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΚΟ 
ΟΞΥ με περισσότερο από 85% υδροφθόριο, UN 2576 
ΟΞΥΒΡΩΜΙΟΥΧΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΤΕΤΗΓΜΕΝΟΣ  

2.1.3.4.2 Διαλύματα και μίγματα που περιέχουν ουσία 
που ανήκει σε μία από τις ακόλουθες καταχωρήσεις 
της Κλάσης 9: 

UN 2315 ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ, ΥΓΡΑ
UN 3151 ΠΟΛΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ, ΥΓΡΑ
UN 3151 ΠΟΛΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΙΑ, ΥΓΡΑ
UN 3152 ΠΟΛΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ  

UN 3152 ΠΟΛΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ ΤΡΙΦΑΙΝΥΛΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ
UN 3432 ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ
θα καταχωρούνται πάντα υπό την ίδια καταχώρηση 

της Κλάσης 9 αρκεί να: 
− μην περιέχουν κανένα επιπλέον επικίνδυνο συστα−

τικό άλλο από τα συστατικά της ομάδας συσκευασίας 
ΙΙΙ των κλάσεων 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ή 8, και

− να μην παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κινδύνου όπως 
υποδεικνύονται στην 2.1.3.5.3.

2.1.3.5 Ουσίες που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, που έχουν περισσότε−
ρα από ένα χαρακτηριστικό κινδύνου και διαλύματα ή 
μείγματα που περιέχουν διάφορες επικίνδυνες ουσίες 
θα ταξινομούνται υπό μια ομαδική καταχώρηση (βλέπε 
2.1.2.4) και ομάδα συσκευασίας της κατάλληλης κλάσης 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κινδύνου τους. Η ταξι−
νόμηση αυτή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κινδύνου 
θα γίνεται ως εξής:   

2.1.3.5.1 Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και οι 
φυσιολογικές ιδιότητες θα προσδιορίζονται με μετρή−
σεις ή υπολογισμούς και η ουσία, διάλυμα ή μείγμα θα 
ταξινομείται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται 
στην 2.2.x.1 των διαφόρων Κλάσεων.  

2.1.3.5.2 Αν ο προσδιορισμός αυτός δεν είναι δυνατός 
χωρίς δυσανάλογο κόστος ή προσπάθεια (όπως για ορι−
σμένα είδη αποβλήτων), η ουσία, διάλυμα ή μείγμα θα 
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ταξινομείται στην Κλάση του συστατικού που παρου−
σιάζει το μεγαλύτερο κίνδυνο.  

2.1.3.5.3 Εάν  τα χαρακτηριστικά κινδύνου μιας ουσί−
ας, διαλύματος ή μίγματος εμπίπτουν σε περισσότερες 
από μία κλάσεις ή ομάδες ουσιών που παρατίθενται 
παρακάτω τότε η ουσία, διάλυμα ή μείγμα θα καταχω−
ρείται στην Κλάση ή την ομάδα ουσιών με τον υπερι−
σχύοντα κίνδυνο με βάση την ακόλουθη σειρά προτε−
ραιότητας:   

(a) Υλικό της Κλάσης 7 (εκτός από ραδιενεργό υλικό 
σε εξαιρούμενες συσκευασίες όπου οι άλλες ιδιότητες 
κινδύνου έχουν προτεραιότητα),

(b) Ουσίες της Κλάσης 1,
(c) Ουσίες της Κλάσης 2,
(d) Υγρά αδρανοποιημένα εκρηκτικά της Κλάσης 3,
(e) Αυτενεργές ουσίες και στερεά αδρανοποιημένα 

εκρηκτικά της Κλάσης 4.1,
(f) Πυροφόρες ουσίες της Κλάσης 4.2,
(g) Ουσίες της Κλάσης 5.2,
(h) Ουσίες της Κλάσης 6.1 ή Κλάσης 3 οι οποίες, στη 

βάση της διά της αναπνοής τοξικότητάς τους, καταχω−
ρούνται στην Ομάδα Συσκευασίας Ι (Ουσίες που ικα−
νοποιούν τα κριτήρια ταξινόμησης της Κλάσης 8 και 
παρουσιάζουν μία διά της αναπνοής τοξικότητα της 
σκόνης και αχλύος (LC50) στο φάσμα της ομάδας συ−
σκευασίας Ι και  μία διά του στόματος ή διά της δερμα−
τικής επαφής τοξικότητα μόνο στο φάσμα της ομάδας 
συσκευασίας ΙΙΙ, θα καταταχτούν στην Κλάση 8),  

(i) Μολυσματικές ουσίες της Κλάσης 6.2.  
2.1.3.5.4 Εάν τα χαρακτηριστικά κινδύνου της ουσίας 

εμπίπτουν σε περισσότερες από μία Κλάσεις ή ομάδες 
ουσιών που δεν αναφέρονται στην 2.1.3.5.3 παραπάνω, 

η ουσία θα καταταχτεί σύμφωνα με την ίδια διαδικασία 
αλλά η σχετική Κλάση θα επιλεγεί σύμφωνα με τον Πί−
νακα προτεραιότητας των κινδύνων στην 2.1.3.10.

2.1.3.6 Η πιο συγκεκριμένη ισχύουσα ομαδική καταχώ−
ρηση (βλέπε 2.1.2.4) θα χρησιμοποιείται πάντα, π.χ. μια 
γενική ε.α.ο. καταχώρηση θα χρησιμοποιείται μόνο αν 
μια γενική καταχώρηση ή μια συγκεκριμένη ε.α.ο. κατα−
χώρηση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

2.1.3.7 Διαλύματα και μείγματα οξειδωτικών ουσιών ή 
ουσίες με δευτερεύοντα οξειδωτικό κίνδυνο μπορεί να 
έχουν εκρηκτικές ιδιότητες.  Σε τέτοια περίπτωση δεν 
θα γίνονται αποδεκτά προς μεταφορά εκτός αν τηρούν 
τις προϋποθέσεις για την Κλάση 1.  

2.1.3.8 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ου−
σίες, διαλύματα και μείγματα (όπως παρασκευάσματα 
και απόβλητα) που δεν μπορούν να καταταχτούν στις 
Κλάσεις 1 ως 8 ή ως καταχωρήσεις της Κλάσης 9 εκτός 
από τους UN 3077 και 3082, αλλά που μπορεί να κατα−
ταχτούν στους UN 3077 ή 3082 με βάση τις μεθόδους 
ελέγχου και τα κριτήρια του Τμήματος 2.3.5 θα θεωρού−
νται μολυσματικά για το υδρόβιο περιβάλλον.  

2.1.3.9 Απόβλητα που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια κα−
ταχώρησης των κλάσεων 1 έως 9 αλλά καλύπτονται 
από τη Σύμβαση της Βασιλείας για τον Έλεγχο της 
Διασυνοριακής Κίνησης Επικίνδυνων Αποβλήτων και 
της Διάθεσής τους  (Basel Convention on the Control 
of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal) μπορούν να μεταφέρονται υπό τους UN 
3077 ή 3082.



9450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
2.

1.
3.

10

4.
1,

 II
4.

1,
 II

I
4.

2,
 II

4.
2,

 II
I

4.
3,

 I
4.

3,
 II

 
4.

3,
 II

I
5.

1,
 I

5.
1,

 II
5.

1,
 II

I 
6.

1,
 I 

D
ER

M
A

L
6.

1,
 I 

O
R

A
L

6.
1,

 II
6.

1,
 II

I
8,

 I
8,

 II
8,

 II
I

9

3,
 I 

SO
L 

  L
IQ

 
4.

1 
   

 3
, I

SO
L 

   
LI

Q
 

4.
1 

   
  3

, I
SO

L 
   

LI
Q

 
4.

2 
   

  3
, I

SO
L 

   
LI

Q
 

4.
2 

   
  3

, I
4.

3,
 I

4.
3,

 I
4.

3,
 I

SO
L 

   
  L

IQ
 

5.
1,

 I 
   

  3
, I

SO
L 

   
 L

IQ
 

5.
1,

 I 
   

 3
, I

SO
L 

   
  L

IQ
 

5.
1,

 I 
   

  3
, I

3,
 I

3,
 I

3,
 I

3,
 I

3,
 I

3,
 I

3,
 I

3,
 I

3,
 II

 
SO

L 
  L

IQ
 

4.
1 

   
 3

, I
I

SO
L 

   
LI

Q
 

4.
1 

   
  3

, I
I

SO
L 

   
LI

Q
 

4.
2 

   
  3

, I
I

SO
L 

  L
IQ

 
4.

2 
   

 3
, I

I
4.

3,
 I

4.
3,

 II
4.

3,
 II

SO
L 

   
  L

IQ
 

5.
1,

 I 
   

 3
, I

SO
L 

   
  L

IQ
 

5.
1,

 II
   

 3
, I

I
SO

L 
   

   
LI

Q
 

5.
1,

 II
   

 3
, I

I
3,

 I
3,

 I
3,

 II
3,

 II
8,

 I
3,

 II
3,

 II
3,

 II

3,
 II

I 
SO

L 
  L

IQ
 

4.
1 

   
 3

, I
I

SO
L 

   
LI

Q
 

4.
1 

   
  3

, I
II

SO
L 

   
LI

Q
 

4.
2 

   
  3

, I
I

SO
L 

   
LI

Q
 

4.
2 

   
  3

, I
II

4.
3,

 I
4.

3,
 II

4.
3,

 II
I

SO
L 

   
  L

IQ
 

5.
1,

 I 
   

 3
, I

SO
L 

   
   

LI
Q

5.
1,

 II
   

 3
, I

I
SO

L 
   

   
LI

Q
 

5.
1,

 II
I  

 3
, I

II
6.

1,
 I

6.
1,

 I
6.

1,
 II

3,
 II

Ia
8,

 I
8,

 II
3,

 II
I

3,
 II

I

4.
1,

 II
4.

2,
 II

4.
2,

 II
4.

3,
 I

4.
3,

 II
4.

3,
 II

5.
1,

 I
4.

1,
 II

4.
1,

 II
6.

1,
 I

6.
1,

 I
SO

L 
   

   
   

LI
Q

 
4.

1,
 II

   
   

  6
.1

, I
I

SO
L 

   
   

   
LI

Q
 

4.
1,

 II
   

   
6.

1,
 II

8,
 I

SO
L 

   
  L

IQ
 

4.
1,

 II
   

 8
, I

I
SO

L 
   

   
LI

Q
 

4.
1,

 II
   

  8
, I

I
4.

1,
 II

4.
1,

 II
I

4.
2,

 II
4.

2,
 II

I
4.

3,
 I

4.
3,

 II
4.

3,
 II

I
5.

1,
 I

4.
1,

 II
4.

1,
 II

I
6.

1,
 I

6.
1,

 I
6.

1,
 II

SO
L 

   
   

  L
IQ

 
4.

1,
 II

I  
  6

.1
, I

II
8,

 I
8,

 II
SO

L 
   

   
LI

Q
 

4.
1,

 II
I  

 8
, I

II
4.

1,
 II

I

4.
2,

 II
4.

3,
 I

4.
3,

 II
4.

3,
 II

5.
1,

 I
4.

2,
 II

4.
2,

 II
6.

1,
 I

6.
1,

 I
4.

2,
 II

4.
2,

 II
8,

 I
4.

2,
 II

4.
2,

 II
4.

2,
 II

4.
2,

 II
I

4.
3,

 I
4.

3,
 II

4.
3,

 II
I

5.
1,

 I
5.

1,
 II

4.
2,

 II
I

6.
1,

 I
6.

1,
 I

6.
1,

 II
4.

2,
 II

I
8,

 I
8,

 II
4.

2,
 II

I
4.

2,
 II

I

4.
3,

 I
 

 
 

 
 

 
 

5.
1,

 I
4.

3,
 I

4.
3,

 I
6.

1,
 I

4.
3,

 I
4.

3,
 I

4.
3,

 I
4.

3,
 I

4.
3,

 I
4.

3,
 I

4.
3,

 I

4.
3,

 II
 

 
 

 
 

 
 

5.
1,

 I
4.

3,
 II

4.
3,

 II
6.

1,
 I

4.
3,

 I
4.

3,
 II

4.
3,

 II
8,

 I
4.

3,
 II

4.
3,

 II
4.

3,
 II

4.
3,

 II
I

 
 

 
 

 
 

 
5.

1,
 I

5.
1,

 II
4.

3,
 II

I
6.

1,
 I

6.
1,

 I
6.

1,
 II

4.
3,

 II
I

8,
 I

8,
 II

4.
3,

 II
I

4.
3,

 II
I

5.
1,

 I 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5.

1,
 I

5.
1,

 I
5.

1,
 I

5.
1,

 I
5.

1,
 I

5.
1,

 I
5.

1,
 I

5.
1,

 I

5.
1,

 II
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.
1,

 I
5.

1,
 I

5.
1,

 II
5.

1,
 II

8,
 I

5.
1,

 II
5.

1,
 II

5.
1,

 II

5.
1,

 II
I 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.
1,

 I
6.

1,
 I

6.
1,

 II
5.

1,
 II

I
8,

 I
8,

 II
5.

1,
 II

I
5.

1,
 II

I

6.
1,

 I 
 

D
ER

M
A

L
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SO

L 
   

  L
IQ

 
6.

1,
 I 

   
  8

, I
6.

1,
 I

6.
1,

 I
6.

1,
 I

6.
1,

 I 
 

O
R

A
L

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SO
L 

   
  L

IQ
 

6.
1,

 I 
   

 8
, I

6.
1,

 I
6.

1,
 I

6.
1,

 I

6.
1,

 II
  

IN
H

A
L

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SO
L 

   
  L

IQ
 

6.
1,

 I 
   

 8
, I

6.
1,

 II
6.

1,
 II

6.
1,

 II

6.
1,

 II
  

D
ER

M
A

L
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SO

L 
   

  L
IQ

 
6.

1,
 I 

   
  8

, I
SO

L 
   

 L
IQ

 
6.

1,
 II

   
8,

 II
6.

1,
 II

6.
1,

 II

6.
1,

 II
  

O
R

A
L

8.
1

SO
L 

   
   

LI
Q

6.
1,

 II
   

  8
, I

I
6.

1,
 II

6.
1,

 II

6.
1,

 II
I 

8,
 I

8,
 II

8,
 II

I
6.

1,
 II

I

8,
 I 

 
 

 
8,

 I

8,
 II

 
 

 
 

8,
 II

8,
 II

I 

 
SO

L 
 

= 
 

LI
Q

 
 

= 
,

 
D

ER
M

A
L 

 
= 

 
 

O
R

A
L 

 
= 

 
 

IN
H

A
L 

 
= 

a
 6

.1
 

 
 

 
8,

 II
I



ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1: Παραδείγματα χρήσης του Πίνακα

 Ταξινόμηση μίας ουσίας
 Περιγραφή της ουσίας υπό ταξινόμηση:
 Μία αμίνη που δεν αναφέρεται ονομαστικά και που 

ικανοποιεί τα κριτήρια για την Κλάση 3, την ομάδα συ−
σκευασίας II όπως επίσης και αυτών για Κλάση 8, ομά−
δα συσκευασίας I.

 Διαδικασία:
 H τομή της γραμμής 3 II με τη στήλη 8 I δίνει 8 I.
 Αυτή η αμίνη επομένως πρέπει να καταταγεί στην 

Κλάση 8 υπό:
 UN 2734 ΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ, ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ, 

Ε.Α.Ο. ή UN 2734 ΠΟΛΥΑΜΙΝΕΣ ΥΓΡΕΣ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ, 
ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ, Ε.Α.Ο.

 Ομάδα συσκευασίας I
 Ταξινόμηση ενός μείγματος
 Περιγραφή του μείγματος υπό ταξινόμηση:
 Μείγμα που αποτελείται από εύφλεκτο υγρό ταξινο−

μημένο στην Κλάση 3, ομάδα συσκευασίας III, μια τοξι−
κή ουσία της Κλάσης 6.1 ομάδα συσκευασίας II και μια 
διαβρωτική ουσία Κλάσης 8, ομάδα συσκευασίας I.

 Διαδικασία:
 Η τομή της γραμμής 3 III με τη στήλη 6.1 II δίνει 6.1 

II.
 Η τομή της γραμμής 6.1 II με τη στήλη 8 I LIQ δί−

νει 8 I.
 Αυτό το μείγμα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί 

περισσότερο θα καταταγεί επομένως στην Κλάση 8 
υπό:

 UN 2922 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΤΟΞΙΚΑ, Ε.Α.Ο.
 ομάδα συσκευασίας I.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Παραδείγματα ταξινόμησης για μείγ−

ματα και διαλύματα υπό μία Κλάση και ομάδα συσκευ−
ασίας:  

 Ένα διάλυμα φαινόλης της Κλάσης 6.1, (ΙΙ)  σε βενζό−
λιο της Κλάσης 3 (ΙΙ) καταχωρείται στην Κλάση 3 (ΙΙ), 
αυτό το διάλυμα καταχωρείται στην καταχώρηση UN 
1992 ΕΎΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, ΤΟΞΙΚΑ, Ε.Α.Ο., Κλάση 3 (ΙΙ), λόγω 
της τοξικότητας της φαινόλης.  

 Ένα στερεό μείγμα αρσενικικό άλας νατρίου της Κλά−
σης 6.1, (ΙΙ) και υδροξείδιο νατρίου της Κλάσης 8, (ΙΙ) κα−
ταχωρείται στην καταχώρηση UN 3290 ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ, 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΑ, ΑΝΟΡΓΑΝΑ, Ε.Α.Ο. στην Κλάση 6.1 (II).

 Ένα διάλυμα ακατέργαστου ή διυλισμένου ναφθαλι−
νίου της Κλάσης 4.1, (ΙΙΙ)  σε βενζίνη της Κλάσης 3, (ΙΙ), 
καταχωρείται στην καταχώρηση UN 3295 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝ−
ΘΡΑΚΕΣ, ΥΓΡΟΙ, Ε.Α.Ο. στην Κλάση 3, (ΙΙ).

 Ένα μείγμα υδρογονανθράκων της Κλάσης 3, (ΙΙΙ) και 
πολυχλωριομένου διφαινύλιου (PCB) της Κλάσης 9, (ΙΙ), 
καταχωρείται στην καταχώρηση UN 2315 ΠΟΛΥΧΛΩΡΙ−
ΟΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ στην Κλάση 9, (ΙΙ).

 Ένα μείγμα προπυλενιμίνης της Κλάσης 3, και πολυ−
χλωριομένο διφαινύλιο (PCB) της Κλάσης 9, (ΙΙ), κατα−
χωρείται στην καταχώρηση UN 1921 ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΜΙΝΗ, 
ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, στην Κλάση 3.

2.1.4 Ταξινόμηση δειγμάτων 
2.1.4.1 Όταν η Κλάση μιας ουσίας είναι αβέβαιη και 

παραπέμπεται για περαιτέρω έλεγχο, μια δοκιμαστική 
Κλάση, κατάλληλη ονομασία αποστολής και UN θα δί−
νονται με βάση τις γνώσεις του αποστολέα για την ου−
σία και την εφαρμογή των:

 (a) κριτηρίων ταξινόμησης του Κεφαλαίου 2.2, και
 (b) προϋποθέσεων αυτού του Κεφαλαίου.
 Θα χρησιμοποιείται η πιο αυστηρή ομάδα συσκευασί−

ας δυνατή για την κατάλληλη ονομασία αποστολής.   
 Όπου αυτή η διάταξη χρησιμοποιείται, η κατάλληλη 

ονομασία αποστολής θα συμπληρώνεται με τη λέξη 
«ΔΕΙΓΜΑ» (π.χ., «ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ, Ε.Α.Ο. Δείγμα»). Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, όπου μία συγκεκριμένη κατάλ−
ληλη ονομασία αποστολής προβλέπεται για δείγμα ου−
σίας που θεωρείται πως ικανοποιεί ορισμένα κριτήρια 
ταξινόμησης (π.χ., ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΟ, ΕΥΦΛΕ−
ΚΤΟ, UN 3167) αυτή η κατάλληλη ονομασία αποστολής 
θα χρησιμοποιείται.  Όταν μία Ε.Α.Ο. καταχώρηση χρη−
σιμοποιείται για τη μεταφορά του δείγματος, η κατάλ−
ληλη ονομασία αποστολής δεν χρειάζεται να συμπλη−
ρώνεται με την τεχνική ονομασία σύμφωνα με την ειδική 
διάταξη 274 του Κεφαλαίου 3.3.

2.1.4.2 Δείγματα της ουσίας θα μεταφέρονται σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις που αρμόζουν στη δοσμένη κατάλ−
ληλη δοκιμαστική ονομασία αποστολής εφόσον:

 (a) Η ουσία δεν θεωρείται ουσία μη αποδεκτή προς 
μεταφορά σύμφωνα με τις 2.2.x.3 του Κεφαλαίου 2.2 ή 
με το Κεφάλαιο 3.2,

 (b) Η ουσία δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για την Κλάση 
1 ή θεωρείται μολυσματική ουσία ή ραδιενεργό υλικό,

 (c) Η ουσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 2.2.41.1.15 ή 
2.2.52.1.9 αν πρόκειται για αυτενεργή ουσία ή για οργα−
νικό υπεροξείδιο αντίστοιχα,

 (d) Το δείγμα μεταφέρεται σε μικτή συσκευασία με 
καθαρό βάρος ανά κόλο που δεν υπερβαίνει τα 2.5 kg, 
και

(e) Το δείγμα δεν συσκευάζεται μαζί με άλλα εμπο−
ρεύματα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

2.2.1 Κλάση 1  Εκρηκτικές ουσίες και είδη
2.2.1.1 Κριτήρια 
2.2.1.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 1 περιλαμβάνει:
(a)  Εκρηκτικές ουσίες: στερεές ή υγρές ουσίες (ή 

μείγματα ουσιών) ικανές με χημική αντίδραση να πα−
ράγουν αέρια σε τέτοια θερμοκρασία και πίεση και σε 
τέτοια ταχύτητα ώστε να προκαλέσουν ζημιά στον πε−
ριβάλλοντα χώρο.

 Πυροτεχνικές ουσίες: ουσίες ή μείγματα ουσιών σχε−
διασμένα να παράγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή 
καπνό ή έναν συνδυασμό αυτών ως αποτέλεσμα μη 
εκρηκτικών αυτοσυντηρούμενων εξώθερμων χημικών 
αντιδράσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ουσίες οι οποίες δεν είναι από μόνες 
τους εκρηκτικές αλλά οι οποίες μπορούν να σχηματί−
σουν ένα εκρηκτικό μείγμα αερίου, ατμού ή σκόνης δεν 
είναι ουσίες της Κλάσης 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Επίσης δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
Κλάση 1: εκρηκτικά εμποτισμένα με νερό ή αλκοόλη 
των οποίων η περιεκτικότητα σε νερό ή αλκοόλη υπερ−
βαίνει τα καθορισμένα όρια και εκείνα που περιέχουν 
πλαστικοποιητές − αυτά τα εκρηκτικά καταχωρούνται 
στην Κλάση 3 ή 4.1 − και εκείνα τα εκρηκτικά τα οποία, 
με βάση το βασικό τους κίνδυνο, καταχωρούνται στην 
Κλάση 5.2.
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 (b) Εκρηκτικά είδη: είδη που περιέχουν μία ή περισσό−
τερες εκρηκτικές ουσίες και/ή πυροτεχνικές ουσίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συσκευές που περιέχουν εκρηκτικές ή πυ−
ροτεχνικές ουσίες σε τέτοια μικρή ποσότητα ή τέτοιου 
χαρακτήρα ώστε η ακούσια ή τυχαία ανάφλεξη ή πυρο−
δότηση τους κατά τη μεταφορά να μην προκαλεί οποι−
αδήποτε εκδήλωση εκτίναξης, φωτιάς, καπνού, θερμό−
τητας ή υψηλού θορύβου εξωτερικά της συσκευής δεν 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της Κλάσης 1.

(c) Ουσίες και είδη μη αναφερόμενα παραπάνω που 
κατασκευάζονται με σκοπό την πρόκληση εκρηκτικού 
ή πυροτεχνικού φαινομένου.

2.2.1.1.2 Όποια ουσία ή είδος που έχει ή πιθανολογείται 
ότι έχει εκρηκτικές ιδιότητες θα θεωρείται ότι εντάσ−
σεται στην Κλάση 1 σύμφωνα με τους ελέγχους, διαδι−
κασίες και τα κριτήρια που περιγράφτηκαν στο Μέρος 
1, Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων.

 Μια ουσία ή είδος που εντάχτηκε στην Κλάση 1 μπο−
ρεί να γίνει αποδεκτό για μεταφορά μόνο όταν του έχει 
καθοριστεί μία ονομασία ή καταχώρηση από τον Πίνα−
κα Α του Κεφαλαίου 3.2 και πληρεί τα κριτήρια του Εγ−
χειριδίου των Δοκιμών και Κριτηρίων.

2.2.1.1.3 Στις ουσίες και τα είδη της Κλάσης 1 πρέπει 
να αποδίδεται ένας UN και μία ονομασία ή μία ε.α.ο. 
καταχώρηση από τον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. Εξή−
γηση των ονομασιών των ουσιών και ειδών του Πίνα−
κα Α του Κεφαλαίου 3.2 πρέπει να βασίζεται στο λεξι−
λόγιο στην 2.2.1.1.8.

 Δείγματα από νέες ή υπάρχουσες εκρηκτικές ουσί−
ες ή είδη που μεταφέρονται για λόγους που περιλαμ−
βάνουν: δοκιμή, ταξινόμηση, έρευνα και ανάπτυξη έλεγ−
χο ποιότητας, ή ως εμπορικό δείγμα, άλλο από αρχικό 
εκρηκτικό,  μπορεί να καθορίζονται από τον UN 0190 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ.

 Η καταχώρηση εκρηκτικών ουσιών και ειδών που δεν 
αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 
3.2 σε μια ε.α.ο. καταχώρηση της Κλάσης 1 ή UN 0190 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, όπως και η καταχώρηση συ−
γκεκριμένων ουσιών, η μεταφορά των οποίων υπόκειται 
σε συγκεκριμένη έγκριση από την αρμόδια αρχή σύμ−
φωνα με τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στη 
στήλη (6) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 πρέπει να 
γίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 
Η αρμόδια αρχή πρέπει επίσης να εγκρίνει γραπτώς 
τις συνθήκες μεταφοράς αυτών των ουσιών και ειδών. 
Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος 
που υπόκειται στην παρούσα Συμφωνία, η ταξινόμηση 
και οι συνθήκες μεταφοράς πρέπει να αναγνωρίζονται 
από την αρμόδια αρχή της πρώτης χώρας συμβαλλό−
μενου μέρος που υπόκειται στην παρούσα Συμφωνία 
στην οποία φτάνει η αποστολή.

2.2.1.1.4 Ουσίες και είδη της Κλάσης 1, θα πρέπει να 
έχουν καταχωρηθεί σε μια υποδιαίρεση σύμφωνα με 
την 2.2.1.1.5 και σε μία ομάδα συμβατότητας σύμφωνα 
με την 2.2.1.1.6. Η υποδιαίρεση θα πρέπει να βασίζεται 
στα αποτελέσματα των ελέγχων που περιγράφονται 
στο Τμήμα 2.3.0 και 2.3.1 με εφαρμογή των ορισμών της 
2.2.1.1.5. Η ομάδα συμβατότητας θα πρέπει να προσδι−
ορίζεται σύμφωνα με τους ορισμούς της 2.2.1.1.6. Ο κω−
δικός ταξινόμησης θα πρέπει να συνίσταται από τον 
αριθμό υποδιαίρεσης και το γράμμα της ομάδας συμ−
βατότητας.

2.2.1.1.5 Ορισμός των υποδιαιρέσεων
Υποδιαίρεση 1.1  Ουσίες και είδη που έχουν κίνδυνο μα−

ζικής έκρηξης. (Μαζική έκρηξη είναι μία έκρηξη που προ−
σβάλλει σχεδόν όλο το φορτίο, ουσιαστικά ακαριαία).

Υποδιαίρεση 1.2  Ουσίες και είδη που έχουν κίνδυνο 
εκτίναξης αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης. 

Υποδιαίρεση 1.3  Ουσίες και είδη που έχουν κίνδυνο 
φωτιάς και είτε μικρότερο κίνδυνο έκρηξης είτε μικρό−
τερο κίνδυνο εκτίναξης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίν−
δυνο έκρηξης μάζας, 

(a) η καύση των οποίων δημιουργεί σημαντική εκπέ−
μπουσα θερμότητα, ή

(b)  που καίγονται διαδοχικά, παράγοντας μικρότερες 
εκρήξεις ή εκτινάξεις ή και τα δύο. 

Υποδιαίρεση 1.4 Ουσίες και είδη που παρουσιάζουν 
μόνον έναν μικρό κίνδυνο έκρηξης σε περίπτωση ανά−
φλεξης ή πυροδότησης κατά τη διάρκεια της μεταφο−
ράς. Tα αποτελέσματα περιορίζονται κατά πολύ στο 
κόλο και δεν αναμένεται εκτίναξη θραυσμάτων σημα−
ντικού μεγέθους ή εύρους. Μία εξωτερική φωτιά δεν θα 
πρέπει να προκαλεί ουσιαστικά ακαριαία έκρηξη σχε−
δόν όλου του περιεχομένου του κόλου. 

  Υποδιαίρεση 1.5  Ουσίες σχεδόν ανενεργές αλλά με 
κίνδυνο μαζικής έκρηξης με τόσο μικρή ευαισθησία που 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα πυροδότησης ή μετάβα−
σης από την καύση στην έκρηξη υπό κανονικές συνθή−
κες μεταφοράς. Ως ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να 
εκρήγνυνται στον έλεγχο εξωτερικής φωτιάς. 

  Υποδιαίρεση 1.6 Είδη εντελώς ανενεργά που δεν 
έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης. Τα είδη περιέχουν μό−
νον εντελώς ανενεργές εκρηκτικές ουσίες και εμφα−
νίζουν αμελητέα πιθανότητα τυχαίας πυροδότησης ή 
εξάπλωσης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κίνδυνος από είδη της Υποδιαίρεσης 1.6 
περιορίζεται στην έκρηξη ενός μόνου είδους.

2.2.1.1.6 Ορισμός ομάδων συμβατότητας ουσιών και 
ειδών:

A Κύρια εκρηκτική ουσία
B Είδος που περιέχει μία κύρια εκρηκτική ουσία και 

που δεν έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προ−
στατευτικά χαρακτηριστικά. Μερικά είδη, όπως πυρο−
κροτητές για ανατινάξεις, συνδεσμολογίες πυροκροτη−
τών για ανατινάξεις και εναύσματα, τύπου φυσιγγίου, 
περιλαμβάνονται, παρ’ όλο που δεν περιέχουν κύρια 
εκρηκτικά.

C Προωθητική εκρηκτική ουσία ή άλλη αναφλεγόμε−
νη εκρηκτική ουσία ή είδος που περιέχει τέτοια εκρη−
κτική ουσία

 D Δευτερεύουσα εκρηκτική ουσία ή μαύρη πυρίτιδα ή 
είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική ουσία, 
σε κάθε περίπτωση χωρίς μέσον πυροδότησης και χω−
ρίς προωθητική γόμωση, ή είδος που περιέχει μία κύρια 
εκρηκτική ουσία και που έχει δύο ή περισσότερα απο−
τελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά

E Είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική 
ουσία, χωρίς μέσον πυροδότησης, με προωθητική γό−
μωση (πλην είδους που περιέχει ένα εύφλεκτο υγρό ή 
γέλη ή υπεργολικά υγρά)

F Είδος που περιέχει μία δευτερεύουσα εκρηκτική 
ουσία με δικό του μέσο πυροδότησης, με προωθητι−
κή γόμωση (άλλο από είδος που περιέχει ένα εύφλε−
κτο υγρό ή γέλη ή υπεργολικά υγρά) ή χωρίς προωθη−
τική γόμωση
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G Πυροτεχνική ουσία, ή είδος που περιέχει μία πυρο−
τεχνική ουσία, ή είδος που περιέχει και εκρηκτική και 
φωτιστική, εμπρηστική, δακρυγόνα ή καπνογόνα ουσία 
(εκτός από ενεργοποιημένο με νερό είδος ή είδος που 
περιέχει λευκό φωσφόρο, φωσφίδια, μία πυροφόρος ου−
σία, ένα εύφλεκτο υγρό ή γέλη ή υπεργολικά υγρά)

H Είδος που περιέχει εκρηκτική ουσία και λευκό φω−
σφόρο

J Είδος που περιέχει εκρηκτική ουσία και εύφλεκτο 
υγρό ή γέλη

K Είδος που περιέχει εκρηκτική ουσία και τοξικό χη−
μικό παράγοντα

L Εκρηκτική ουσία ή είδος που περιέχει μία εκρηκτι−
κή ουσία και παρουσιάζει έναν ειδικό κίνδυνο (π.χ. λόγω 
ενεργοποίησης με νερό ή της παρουσίας υπεργολικών 
υγρών, φωσφιδίων ή μίας πυροφόρος ουσίας) που κα−
θιστά αναγκαία την απομόνωση κάθε τύπου

N Είδη που περιέχουν μόνον εντελώς ανενεργές εκρη−
κτικές ουσίες

S Ουσία ή είδος έτσι συσκευασμένο ή σχεδιασμένο 
ώστε οποιαδήποτε επικίνδυνα αποτελέσματα που εμφα−
νίζονται από τυχαία λειτουργία, να περιορίζονται μέσα 
στο κόλο εκτός εάν το κόλο έχει αλλοιωθεί από φωτιά, 
στην οποία περίπτωση όλα τα αποτελέσματα έκρηξης ή 
εκτίναξης περιορίζονται στο βαθμό που δεν δυσχεραί−
νουν σημαντικά ή παρεμποδίζουν τις προσπάθειες για 
ενέργειες πυρόσβεσης ή άλλες ενέργειες άμεσης αντί−
δρασης στην άμεσα γειτονική περιοχή του κόλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Κάθε ουσία ή είδος, συσκευασμένο σε 
μία καθορισμένη συσκευασία, μπορεί να καταχωρείται 
σε μία ομάδα συμβατότητας μόνον. Eφόσον το κριτή−
ριο της ομάδας συμβατότητας S είναι εμπειρικό, η κα−
ταχώρηση σ’ αυτήν την ομάδα συνδέεται αναγκαστικά 
με τους ελέγχους για καταχώρηση ενός κωδικού τα−
ξινόμησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Είδη των ομάδων συμβατότητας D και E 
μπορούν να τοποθετούνται ή να συσκευάζονται μαζί με 
το δικό τους μέσον πυροδότησης υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτό το μέσο έχει τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά σχεδιασμένα να απο−
τρέπουν μία έκρηξη σε περίπτωση ακούσιας λειτουργί−
ας του μέσου πυροδότησης. Τέτοια κόλα θα πρέπει να 
καταχωρούνται στις ομάδες συμβατότητας D ή E.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Είδη των ομάδων συμβατότητας D και E 
μπορούν να συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσο 
πυροδότησης, που δεν έχει δύο αποτελεσματικά προ−
στατευτικά χαρακτηριστικά (δηλ. μέσο πυροδότησης 
καταχωρημένο στην ομάδα συμβατότητας B), υπό την 
προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνα με τη μικτή συσκευ−
ασία της διάταξης ΜP 31 του Τμήματος 4.1.10. Τέτοια 
κόλα θα πρέπει να καταχωρούνται στις ομάδες συμ−
βατότητας D ή E.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Είδη μπορούν να τοποθετούνται ή να 
συσκευάζονται μαζί με το δικό τους μέσο ανάφλεξης 
υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο ανάφλεξης δεν μπο−
ρεί να λειτουργήσει κατά τη διάρκεια κανονικών συν−
θηκών μεταφοράς.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Είδη των ομάδων συμβατότητας C, D και 
E μπορούν να συσκευάζονται μαζί. Τέτοια κόλα θα πρέ−
πει να καταχωρούνται στην ομάδα συμβατότητας E.

2.2.1.1.7 Καταχώρηση πυροτεχνημάτων σε υποδιαιρέ−
σεις

2.2.1.1.7.1 Τα πυροτεχνήματα θα καταχωρούνται κανο−
νικά στις υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 στη βάση των 
δεδομένων των δοκιμών από τις Σειρές Δοκιμών 6 του 
Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτητίων. Ωστόσο, επειδή το 
εύρος τέτοιων ειδών είναι πολύ εκτεταμένο και η διαθε−
σιμότητα εκαταστάσεων δοκιμών μπορεί να είναι περιο−
ρισμένη, η καταχώρηση σε υποδιαιρέσεις μπορεί επίσης 
να γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της 2.2.1.1.7.2

2.2.1.1.7.2 Η καταχώρηση πυροτεχνημάτων στους UN 
0333, 03334, 0335 και 0336 μπορεί να γίνει στη βάση 
της αναλογίας, χωρίς την ανάγκη για δοκιμή των  Δο−
κιμών της Σειράς 6, σύμφωνα με την προκαθορισμένη 
ταξινόμηση πυροτεχνημάτων του πίνακα της 2.2.1.7.5. 
Μία τέτοια καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται με τη 
σύμφωνα γνώμη της αρμόδιας αρχής. Αντικείμενα που 
δεν ορίζονται στον πίνακα θα πρέπει να ταξινομούνται 
στη βάση των δεδομένων δοκιμών που παράγονται από 
τις Σειρές Δοκιμών 6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:  Η πρόσθεση άλλων τύπων πυροτεχνη−
μάτων στη στήλη 1 του πίνακα της 2.2.1.1.7.5 θα πρέπει 
να γίνεται μόνο στη βάση δεδομένων πλήρων δοκιμών, 
που υποβλήθηκαν για εξέταση στην Υπο−Επιτροπή Ειδι−
κών για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών (UN−Sub−Committee of Experts on the 
Transport of Dangerous Goods).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  Δεδομένα δοκιμών παραγομένων από 
τις αρμόδιες αρχές τα οποία επικυρώνουν, ή αντικρού−
ουν την καταχώρηση των πυροτεχνημάτων  που καθο−
ρίζεται στη στήλη 4 του πίνακα της 2.2.1.1.7.5 σε υποδι−
αιρέσεις στη στήλη 5 θα πρέπει να υποβάλλονται στην  
Υπο−Επιτροπή Ειδικών για τη Μεταφορά Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UN−Sub−Commit−
tee of Experts on the Transport of Dangerous Goods) για 
πληροφόρηση.

2.2.1.1.7.3. Όταν πυροτεχνήματα περισσότερων από 
μιας υποδιαιρέσεων είναι συσκευασμένα στο ίδιο κόλο, 
θα πρέπει να ταξινομούνται στη βάση της πιο επικίν−
δυνης υποδιαίρεσης εκτός και αν δεδομένα δοκιμών 
που προέρχονται από τις Σειρές Δοκιμών 6 υποδεικνύ−
ουν το αντίθετο.

2.2.1.1.7.4 Η ταξινόμηση που παρουσιάζεται στον πίνα−
κα 2.2.1.1.7.5 εφαρμόζεται μόνο σε είδη που συσκευάζο−
νται σε κουτιά από ινοσανίδες (4G).

2.2.1.1.7.5 Εξ’ ορισμού πίνακας ταξινόμησης πυροτε−
χνημάτων2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:   Οι επί τοις εκατό αναφορές στον πίνα−
κα, εκτός και αν δηλώνεται διαφορετικά, αναφέρονται 
στη μάζα  (στο βάρος) της πυροτεχνικής σύστασης (π.χ. 
κινητήρες πυραύλων, γόμωση ανύψωσης, εκρηκτική γό−
μωση, γόμωση αποτελέσματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  “Σύσταση ανάφλεξης”  στον πίνακα αυτό 
αναφέρεται στις πυροτεχνικές συστάσεις που περιέ−
χουν μία οξειδωτική ουσία, ή μαύρη πυρίτιδα, και μία 
μεταλλική σκόνη καυσίμου που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή  ακουστικού αποτελέσματος αναφοράς ή 
χρησιμοποιείται ως γόμωση έκρηξης στις συσκευές πυ−
ροτεχνημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι διαστάσεις σε χιλιοστά  (mm) ανα−
φέρονται σε:

 − Για σφαιρικές και μορφής φυστικιού οβίδες στη δι−
άμετρο της σφαίρας της οβίδας

 − Για κυλινδρικές οβίδες στο μήκοςτης οβίδας
 − Για οβίδες σε βλήμα, ρωμαϊκό κερί, πυροτέχνημα 

σωλήνα βολής, ή νάρκη στην εσωτερική διάμετρο του 
σωλήνα που αποτελεί ή στο οποίο περιέχεται το πυ−
ροτέχνημα

 − Για νάρκες σάκου  ή νάρκες κυλίνδρου, στην εσω−
τερική διάμετρο της οβίδας που περιέχει τη νάρκη

2 Ο Πίνακας αυτός περιέχει κατάλογο ταξινόμησης πυρο−
τεχνημάτων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση 
απουσίας των δεδομένων  Σειρών Δοκιμής 6 (βλ. 2.2.1.1.7.2) 
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2.2.1.1.8 Λεξικό όρων
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι περιγραφές στο λεξικό όρων δεν 

προορίζονται για αντικατάσταση των διαδικασιών ελέγ−
χου, ούτε για προσδιορισμό της ταξινόμησης κινδύνου 
μίας ουσίας ή ενός είδους της Κλάσης 1. Η καταχώρη−
ση στις σωστές υποδιαιρέσεις και μία απόφαση για το 
εάν η Ομάδα Συμβατότητας S είναι κατάλληλη πρέπει 
να βασίζεται σε έλεγχο του προϊόντος σύμφωνα με το 
Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος Ι ή σε ανα−
λογία με παρόμοια προϊόντα που έχουν ήδη ελεγχθεί 
και καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του Εγ−
χειριδίου Ελέγχων και Κριτηρίων. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι τιμές που δίνονται μετά από τις ονο−
μασίες αναφέρονται στους σχετικούς UN (Στήλη 2 του 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2). Για τον κωδικό ταξινόμη−
σης, βλέπε 2.2.1.1.4.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ, ή ΘΑΛΑ−
ΜΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ, ή ΠΡΟ−ΕΝΤΑΤΕΣ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ−
ΑΣ: UN 0503

Είδη τα οποία περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρη−
σιμοποιούνται ως σωστικοί αερόσακοι ή ζώνες ασφα−
λείας των οχημάτων.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ, με ή χωρίς ρήγμα, διαρ−
ροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης: UN  0171, 0254, 
0297.

Πυρομαχικά σχεδιασμένα να παράγουν μία μοναδική 
πηγή έντονου φωτός για το φωτισμό μίας περιοχής. Ο 
όρος περιλαμβάνει φωτιστικά φύσιγγες, βομβίδες και 
βλήματα και φωτιστικές βόμβες και βόμβες αναγνώρι−
σης στόχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα παρακάτω είδη: ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΣΗΜΑΤΟ−
ΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΕΙΡΟΣ, ΣΗΜΑ−
ΤΟΔΟΤΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ, ΑΕΡΟΣ, ΦΩΤΟ−
ΒΟΛΙΔΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν 
τον ορισμό. Αυτά αναφέρονται ξεχωριστά.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑ, υγρά ή σε μορφή γέλης, 
με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητική: UN 0247

Πυρομαχικά που περιέχουν υγρή ή μορφή γέλης 
εμπρηστική ουσία. Εκτός απ’ όταν η εμπρηστική ουσία 
είναι ένα εκρηκτικό αυτή καθ’ αυτή, επίσης περιέχει ένα 
ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία προωθητική γό−
μωση με έναυσμα και πυροδοτική γόμωση, έναν πυρο−
σωλήνα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑ, ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 
με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης: 
UN 0243, 0244

Πυρομαχικά που περιέχουν λευκό φωσφόρο ως εμπρη−
στική ουσία. Επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από 
τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με έναυσμα και 
πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΑ με ή χωρίς ρήγμα, διαρ−
ροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης: UN  0009, 0010, 
0300

Πυρομαχικά που περιέχουν εμπρηστική σύνθεση. 
Εκτός απ’ όταν η σύνθεση είναι ένα εκρηκτικό αυτή 
καθ’ αυτή, επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα 
παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με έναυσμα και πυ−
ροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη ή δι−
αρροή γόμωσης.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ: UN 0362, 0488
Πυρομαχικά χωρίς κύρια εκρηκτική γόμωση, που περι−

έχει διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Κανονικά επίσης πε−
ριέχει έναν πυροσωλήνα και μία προωθητική γόμωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΟΜΒΙΔΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ δεν περιλαμβά−
νονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτές αναφέρονται ξεχω−
ριστά.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΔΟΚΙΜΩΝ: UN 0363
Πυρομαχικά που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες, που 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της απόδοσης ή της 
ισχύος νέων πυρομαχικών, εξαρτημάτων ή συνδεσμο−
λογιών όπλων. 

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΚΑΠΝΟΥ, ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ, με ρήγ−
μα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης: UN 0245, 
0246

Πυρομαχικά που περιέχουν λευκό φωσφόρο ως κα−
πνογόνo ουσία. Επίσης περιέχει ένα ή περισσότερα από 
τα παρακάτω: μία προωθητική γόμωση με έναυσμα και 
πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με διαρρήκτη 
ή διαρροή γόμωσης. Ο όρος περιλαμβάνει βομβίδες, 
καπνού. 

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΚΑΠΝΟΥ με ή χωρίς ρήγμα, διαρροή 
γόμωσης ή προωθητικής: UN 0015, 0016, 0303

Πυρομαχικά που περιέχουν μία καπνογόνo ουσία τέ−
τοια όπως μείγμα χλωροσουλφονικού οξέος ή τετρα−
χλωριούχο τιτάνιο, ή μία καπνογόνo πυροτεχνική σύν−
θεση βασισμένη στο εξαχλωροαιθάνιο ή στον κόκκινο 
φωσφόρο. Εκτός απ’ όταν η ουσία είναι ένα εκρηκτικό 
αυτή καθ’ αυτή, τα πυρομαχικά επίσης περιέχουν ένα 
ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία προωθητική γό−
μωση με έναυσμα και πυροδοτική γόμωση, έναν πυρο−
σωλήνα με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης. Ο όρος πε−
ριλαμβάνει βομβίδες, καπνού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΚΑΠΝΟΥ δεν περιλαμ−
βάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτοί αναφέρονται ξε−
χωριστά.

ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ, ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ, με ρήγμα, διαρροή γόμω−
σης ή προωθητικής γόμωσης: UN 0018, 0019, 0301

Πυρομαχικά που περιέχουν μία δακρυγόνο ουσία. Επί−
σης περιέχει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: μία 
πυροτεχνική ουσία, μία προωθητική γόμωση με έναυ−
σμα και πυροδοτική γόμωση, έναν πυροσωλήνα με δι−
αρρήκτη ή διαρροή γόμωσης.

ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ (ΕΙΔΗ 
EEI): UN 0486

Είδη που περιέχουν μόνον εξαιρετικά μη−ευαίσθητες 
εκρηκτικές ουσίες (EIDS) που παρουσιάζουν αμελητέα 
πιθανότητα τυχαίας πυροδότησης ή εξάπλωσης υπό 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς και που έχουν περά−
σει τη Σειρά Ελέγχου 7.

ΕΙΔΗ, ΠΥΡΟΦΟΡΑ: UN 0380
Είδη που περιέχουν μία πυροφόρο ουσία (ικανά για 

αυτόματη καύση όταν εκτίθενται στον αέρα) και μία 
εκρηκτική ουσία ή συστατικό. O όρος δεν περιλαμβά−
νει είδη που περιέχουν λευκό φωσφόρο.

ΕΙΔΗ, ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑ, για τεχνικούς σκοπούς: UN 0428, 
0429, 0430, 0431, 0432

Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες και χρησι−
μοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς τέτοιους όπως πα−
ραγωγή θερμότητας, παραγωγή αερίου, θεατρικά εφέ, 
κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα παρακάτω είδη: όλα τα πυρομαχικά, 
ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΟΠΤΙΚΑ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ, ΑΕΡΟΣ, 
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ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩ−
ΣΗΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΣΗΜΑΤΟΔΟ−
ΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΧΕΙΡΟΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΚΡΗ−
ΚΤΙΚΑ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΚΑΠΝΟΥ δεν περιλαμβάνονται 
σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά αναφέρονται ξεχωριστά.

ΜΑΥΡΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ (ΜΠΑΡΟΥΤΙ), ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΗ ή ΜΑΥΡΗ 
ΠΥΡΙΤΙΔΑ (ΜΠΑΡΟΥΤΙ), ΣΕ ΣΒΟΛΟΥΣ: UN 0028

Ουσία που συνίσταται από μαύρη πυρίτιδα  σε μορ−
φή μαύρης σβόλων.

ΜΑΥΡΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ (ΜΠΑΡΟΥΤΙ), κοκκώδης ή ως άλευ−
ρο: UN 0027

Ουσία που συνίσταται από ένα ιδιαίτερο μείγμα ζω−
ικού άνθρακα ή άλλου άνθρακα και είτε νιτρικό κάλιο 
είτε νιτρικό νάτριο, με ή χωρίς θείο. 

ΒΟΜΒΕΣ, ΜΕ EYΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, με εκρηκτική γόμω−
ση: UN 0399, 0400

Είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, συνιστάμενα από 
μία δεξαμενή γεμάτη με άφλεκτο υγρό και εκρηκτική 
γόμωση.

ΒΟΜΒΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ: UN 0038
Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για 

την παραγωγή σύντομου, έντονου φωτισμού για φω−
τογράφηση. Περιέχουν μία γόμωση εκρηκτικού χωρίς 
μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που πε−
ριέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευ−
τικά χαρακτηριστικά.

ΒΟΜΒΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ: UN 0037
Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για την 

παραγωγή σύντομου, έντονου φωτισμού για φωτογρά−
φηση. Περιέχουν μία γόμωση εκρηκτικού με μέσον πυ−
ροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα απο−
τελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 

ΒΟΜΒΕΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ: UN 0039, 0299
Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος για την 

παραγωγή σύντομου, εντόνου φωτισμού για φωτογρά−
φηση. Περιέχουν μία φωτιστική σύνθεση. 

ΒΟΜΒΕΣ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0034, 0035
Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, χω−

ρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστα−
τευτικά χαρακτηριστικά. 

ΒΟΜΒΕΣ με εκρηκτική γόμωση: UN 0033, 0291
Εκρηκτικά είδη που πέφτουν από αεροσκάφος, με μέ−

σον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά.

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΜΕ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΗ: UN 0225, 0268
Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού με μέ−

σον πυροδότησης. Χρησιμοποιούνται για την αύξηση 
της πυροδοτικής ισχύος των πυροκροτητών ή εκρηκτι−
κών καλωδίων. 

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, χωρίς πυροκροτητή: UN 0042, 0283
Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού χω−

ρίς μέσον πυροδότησης. Χρησιμοποιούνται για αύξηση 
της πυροδοτικής ισχύος των πυροκροτητών ή εκρηκτι−
κών καλωδίων.

ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ, εκρηκτικοί: UN 0043
Είδη συνιστάμενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού 

που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα βλημάτων ή άλ−
λων πυρομαχικών για τη διασπορά του περιεχομένου 
τους. 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: UN 0049, 0050
Είδη συνιστάμενα από ένα περίβλημα, ένα έναυσμα 

και πυρίτιδα ανάφλεξης, όλα συνδεδεμένα σε ένα κομ−
μάτι έτοιμο για πυροδότηση.

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΙΑ ΟΠΛΑ, ΑΣΦΑΙΡΑ: UN 0326, 0413, 0327, 
0338, 0014

Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία κλειστή θήκη φυ−
σιγγίων με ένα κεντρικό ή περιφερειακό έναυσμα πυ−
ρός και μία γόμωση άκαπνης ή μαύρης πυρίτιδας αλλά 
όχι βλήμα. Παράγει ισχυρό θόρυβο και χρησιμοποιεί−
ται για εκπαίδευση, χαιρετισμό, ως προωθητική γόμω−
ση, πιστόλι εκκίνησης κ.λπ. Ο όρος περιλαμβάνει πυρο−
μαχικά, άσφαιρα. 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΙΑ ΟΠΛΑ, ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΒΛΗΜΑΤΟΣ: UN 0328, 
0417, 0339, 0012

Πυρομαχικά συνιστάμενα από ένα βλήμα χωρίς εκρη−
κτική γόμωση αλλά με μία προωθητική γόμωση με ή χω−
ρίς έναυσμα. Tα είδη μπορούν να περιλαμβάνουν έναν 
ιχνηθέτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο κυρίαρχος κίνδυ−
νος είναι εκείνος της προωθητικής γόμωσης. 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΙΑ ΟΠΛΑ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0006, 
0321, 0412

Πυρομαχικά συνιστάμενα από ένα βλήμα με μία εκρη−
κτική γόμωση χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον 
πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα απο−
τελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά και μία 
προωθητική γόμωση με ή χωρίς έναυσμα. Ο όρος πε−
ριλαμβάνει μόνιμα (συνδεδεμένα) πυρομαχικά, ημι−μό−
νιμα (μερικώς συνδεδεμένα) πυρομαχικά και ξεχωριστά 
γομωτικά πυρομαχικά όταν τα συστατικά συσκευάζο−
νται μαζί. 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΙΑ ΟΠΛΑ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0005, 
0007, 0348

Πυρομαχικά συνιστάμενα από ένα βλήμα με μία εκρη−
κτική γόμωση με μέσον πυροδότησης που δεν περιέ−
χει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά 
χαρακτηριστικά και μία προωθητική γόμωση με ή χω−
ρίς έναυσμα. Ο όρος περιλαμβάνει μόνιμα (συνδεδεμέ−
να) πυρομαχικά, ημι−μόνιμα (μερικώς συνδεδεμένα) πυ−
ρομαχικά και ξεχωριστά γομωτικά πυρομαχικά όταν τα 
συστατικά συσκευάζονται μαζί. 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΩΝ: UN 0277, 0278
Είδη συνιστάμενα από ένα λεπτό περίβλημα από ινο−

σανίδες, μέταλλο ή άλλο υλικό που περιέχει μόνον προ−
ωθητική ισχύ που εκτοξεύει ένα σκληρό βλήμα για τη 
διάτρηση ενός περιβλήματος μίας πετρελαιοπηγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΕΣ δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτές 
αναφέρονται ξεχωριστά.

ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ: UN 0275, 0276, 0323, 
0381 

Είδη σχεδιασμένα για την εκτέλεση μηχανικών ενερ−
γειών. Συνίστανται από ένα περίβλημα με μία γόμωση 
αναφλεκτικού εκρηκτικού και ενός μέσου ανάφλεξης. 
Tα αεριώδη προϊόντα της ανάφλεξης παράγουν διό−
γκωση, ευθεία ή περιστροφική κίνηση ή ενεργοποιούν 
διαφράγματα, βαλβίδες ή διακόπτες ή εκτοξεύουν συ−
σκευές δεσίματος ή παράγοντες απόσβεσης.

ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: UN 0054, 0312, 0405
Είδη σχεδιασμένα να πυροδοτούν έγχρωμες φωτο−

βολίδες ή άλλους σηματοδότες από πιστόλια σηματο−
δότησης κ.λπ..
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ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΟΠΛΩΝ: UN 0417, 0339, 0012
Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία θήκη φυσιγγίων εξο−

πλισμένη με έναν κεντρικό ή περιφερειακό έναυσμα 
πυρός και που περιέχουν και προωθητική γόμωση και 
στερεό βλήμα. Είναι σχεδιασμένα να πυροδοτούνται σε 
όπλα διαμετρήματος όχι μεγαλύτερου από 19.1 mm. Φύ−
σιγγες κυνηγετικών όπλων οποιουδήποτε διαμετρήμα−
τος περιλαμβάνονται σε αυτήν την περιγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΜΙΚΡΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΑΣΦΑΙΡΑ, δεν 
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά αναφέ−
ρονται ξεχωριστά. Μερικά φύσιγγια στρατιωτικών μι−
κρών όπλων δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. 
Αυτά αναφέρονται στα ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΓΙΑ ΟΠΛΑ, ΑΔΡΑΝΟΥΣ 
ΒΛΗΜΑΤΟΣ.

ΦΥΣΙΓΓΙΑ, ΜΙΚΡΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΑΣΦΑΙΡΑ: UN 0014, 0327, 
0338

Πυρομαχικά συνιστάμενα από μία κλειστή θήκη φυ−
σιγγίων με ένα κεντρικό ή περιφερειακό έναυσμα πυ−
ρός και μία γόμωση από άκαπνη ή μαύρη πυρίτιδα. Οι 
θήκες φυσιγγίων δεν περιέχουν βλήματα. Τα φυσίγγια 
είναι σχεδιασμένα να πυροδοτούνται από όπλα με δια−
μέτρημα το πολύ 19.1 mm και χρησιμεύουν στην παρα−
γωγή δυνατού θορύβου και χρησιμοποιούνται για εκπαί−
δευση, χαιρετισμό, ως προωθητική γόμωση, σε πιστόλια 
εκκίνησης κ.λπ..

ΘΗΚΕΣ, ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΚΕΝΕΣ, ΜΕ ΈΝΑΥΣΜΑ: UN 0379, 
0055

Είδη συνιστάμενα από μία θήκη φυσιγγίων κατασκευ−
ασμένη από μέταλλο, πλαστικό ή άλλο μη−άφλεκτο υλι−
κό, στα οποία το μόνο εκρηκτικό συστατικό είναι το 
έναυσμα.

ΘΗΚΕΣ, ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΚΕΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΈΝΑΥΣΜΑ: UN 0447, 
0446

Είδη συνιστάμενα από μία θήκη φυσιγγίων κατασκευ−
ασμένη μερικώς ή ολικώς από νιτροκυτταρίνη.

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕ−
ΣΜΟΥΣ: UN 0457, 0458, 0459, 0460

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού, με πλα−
στικούς συνδέσμους, κατασκευασμένη σε ειδική μορ−
φή χωρίς περίβλημα και χωρίς μέσον πυροδότησης. Εί−
ναι σχεδιασμένα ως εξαρτήματα πυρομαχικών τέτοιων 
όπως οι κεφαλές. 

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ: UN 0048
Είδη που περιέχουν μία γόμωση ενός εκρηκτικού σε 

περίβλημα από ινοσανίδες, πλαστικό, μέταλλο ή άλλο 
υλικό. Tα είδη είναι χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέ−
σον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα απο−
τελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα παρακάτω είδη:ΒΟΜΒΕΣ, ΝΑΡΚΕΣ, ΒΛΗ−
ΜΑΤΑ δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά 
αναφέρονται ξεχωριστά.

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΒΥΘΟΥ: UN 0056
Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού που πε−

ριέχεται σε βαρέλι ή βλήμα χωρίς μέσον πυροδότησης 
ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή περισσό−
τερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. 
Είναι σχεδιασμένα να εκρήγνυνται κάτω από νερό.

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ χωρίς πυροκρο−
τητή: UN 0442, 0443, 0444, 0445

Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού χωρίς 
μέσον πυροδότησης, που χρησιμοποιούνται για εκρη−
κτική συγκόλληση, ένωση, φορμάρισμα και άλλες με−
ταλλουργικές κατεργασίες.

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΑ: UN 0242, 
0279, 0414

Γομώσεις προωθητικού σε οποιαδήποτε φυσική μορφή 
για ξεχωριστής γόμωσης πυρομαχικά για κανόνια.

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ: UN 0271, 0272, 0415, 0491
Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση ή μία προωθητική 

γόμωση σε οποιαδήποτε φυσική μορφή, με ή χωρίς πε−
ρίβλημα, ως εξάρτημα κινητήρων πυραύλου ή για μείω−
ση της οπισθέλκουσας των βλημάτων.

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, χωρίς 
πυροκροτητή: UN 0059, 0439, 0440, 0441

Είδη συνιστάμενα από ένα περίβλημα που περιέχει 
μία γόμωση εκρηκτικού με κοίλωμα επενδεδυμένη με 
άκαμπτο υλικό, χωρίς μέσον πυροδότησης. Είναι σχε−
διασμένα να παράγουν ένα ισχυρό, διεισδυτικό αποτέ−
λεσμα αεριώθησης.

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ, ΕΥΘΥ−
ΓΡΑΜΜΕΣ: UN 0237, 0288

Είδη συνιστάμενα από ένα έναν πυρήνα εκρηκτικού 
σε σχήμα V επενδεδυμένο με εύκαμπτη θήκη.

ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ: UN 
0060

Είδη συνιστάμενα από έναν μικρό μετακινούμενο ενι−
σχυτή τοποθετημένο στην κοιλότητα ενός βλήματος με−
ταξύ του πυροσωλήνα και της εκρηκτικής γόμωσης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ, Ε.Α.Ο.: UN 
0382, 0383, 0384, 0461

Είδη που περιέχουν ένα εκρηκτικό σχεδιασμένο να με−
ταφέρει έκρηξη ή ανάφλεξη μέσα σε μία γραμμή εκρη−
κτικών.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ με ρήγ−
μα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης: UN   
0248, 0249

Είδη των οποίων η λειτουργία εξαρτάται από τη φυ−
σικο−χημική αντίδραση του περιεχομένου τους με το 
νερό.

ΚΑΛΩΔΙΟ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ, εύκαμπτο: UN 0065, 0289
Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού κλει−

σμένου σε ύφασμα και μία πλαστική ή άλλη επένδυση. 
Η επένδυση δεν είναι απαραίτητη εάν το ύφασμα εί−
ναι αδιαπέραστο.

ΚΑΛΩΔΙΟ (ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ) ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ, με μεταλλική 
επένδυση: UN 0102, 0290

Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού επεν−
δεδυμένο με έναν μαλακό μεταλλικό σωλήνα με ή χω−
ρίς προστατευτικό κάλυμμα.

ΚΑΛΩΔΙΟ (ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑ) ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ, ΗΠΙΟΥ ΑΠΟΤΕ−
ΛΕΣΜΑΤΟΣ με μεταλλική επένδυση: UN 0104

Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα εκρηκτικού επι−
καλυμμένου με έναν μαλακό μεταλλικό σωλήνα με ή 
χωρίς προστατευτικό κάλυμμα. Η ποσότητα εκρηκτικής 
ουσίας είναι τόσο μικρή ώστε μόνον ένα ήπιο αποτέλε−
σμα να εκδηλώνεται έξω από το καλώδιο.

ΚΑΛΩΔΙΟ, ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ: UN 0066
Είδος συνιστάμενο από υφασμάτινο νήμα που καλύ−

πτεται με μαύρη πυρίτιδα ή άλλη γρήγορης καύσης πυ−
ροτεχνική σύνθεση και από ένα εύκαμπτο προστατευ−
τικό κάλυμμα, ή συνίσταται από έναν πυρήνα μαύρης 
πυρίτιδας περιβαλλόμενο από ένα εύκαμπτο πλεγμένο 
ύφασμα. Καίγεται προοδευτικά κατά το μήκος του με 
εξωτερική φλόγα και χρησιμοποιείται για τη μετάδο−
ση ανάφλεξης από μία συσκευή σε μία γόμωση ή ένα 
έναυσμα.
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ΚΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ: UN 
0070

Είδη συνιστάμενα από μία αιχμηρή συσκευή που κι−
νείται από μία μικρή γόμωση εύφλεκτου εκρηκτικού σε 
ένα αμόνι.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΩΝ, ΜΗ−ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, 
για ανατινάξεις: UN 0360, 0361, 0500

Μη−ηλεκτρικοί πυροκροτητές συνδεδεμένοι με και 
ενεργοποιημένοι με τέτοιο μέσον όπως πυροσωλή−
να ασφάλειας, σωλήνα κρούσης, σωλήνα ανάφλεξης ή 
εκρηκτικό καλώδιο. Μπορεί να είναι ακαριαίου σχεδια−
σμού ή να έχουν ενσωματωμένα στοιχεία καθυστέρη−
σης. Εκρηκτικά ρελέ που έχουν ενσωματωμένο εκρη−
κτικό καλώδιο περιλαμβάνονται.

ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, για ανατινάξεις: UN 
0030, 0255, 0456

Είδη ειδικά σχεδιασμένα για την πυροδότηση εκρηκτι−
κών για ανατινάξεις. Αυτοί οι πυροκροτητές μπορεί να 
κατασκευάζονται για να εκρήγνυται ακαριαία ή μπορεί 
να περιέχουν ένα στοιχείο καθυστέρησης. Ηλεκτρικοί 
πυροκροτητές ενεργοποιούνται με ηλεκτρικό ρεύμα.

ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ: UN 0073, 0364, 
0365, 0366

Είδη συνιστάμενα από έναν μικρό μεταλλικό ή πλαστι−
κό σωλήνα που περιέχουν εκρηκτικά τέτοια όπως αζίδιο 
του μολύβδου, PETN ή συνδυασμούς εκρηκτικών. Είναι 
σχεδιασμένα για να ξεκινάνε μία γραμμή εκρήξεων.

ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ, ΜΗ−ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ, για ανατινάξεις: UN 
0029, 0267, 0455

Είδη ειδικά σχεδιασμένα για την πυροδότηση εκρη−
κτικών ανατινάξεων. Αυτοί οι πυροκροτητές μπορεί να 
είναι κατασκευασμένοι για να εκρήγνυνται ακαριαία 
ή μπορεί να περιέχει ένα στοιχείο καθυστέρησης. Οι 
μη−ηλεκτρικοί πυροκροτητές ενεργοποιούνται με τέ−
τοια μέσα όπως σωλήνας κρούσης, σωλήνας ανάφλε−
ξης, πυροσωλήνας ασφάλειας, άλλη αναφλεκτική συ−
σκευή ή εύκαμπτο εκρηκτικό καλώδιο. Εκρηκτικά ρελέ 
χωρίς εκρηκτικό καλώδιο περιλαμβάνονται.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ, ΤΥΠΟΥ A: UN 0081
Ουσίες συνιστάμενες από υγρά οργανικά νιτρικά άλα−

τα τέτοια όπως νιτρογλυκερίνη ή ένα μείγμα τέτοιων 
συστατικών με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω: 
νιτροκυτταρίνη, νιτρικό αμμώνιο ή άλλα ανόργανα νιτρι−
κά άλατα, αρωματικά νιτρο−παράγωγα, ή καύσιμα υλι−
κά, τέτοια όπως αλεσμένο ξύλο και αλουμίνιο σε σκόνη. 
Μπορεί να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως δι−
ατομίτη και πρόσθετα τέτοια όπως χρωματικούς παρά−
γοντες και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά θα πρέ−
πει να είναι σε κονιώδη, ζελατινώδη ή ελαστική μορφή. 
Ο όρος περιλαμβάνει δυναμίτη, ζελατίνη, δυναμίτες για 
ανατινάξεις και ζελατίνης.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ, ΤΥΠΟΥ B: UN 0082, 
0331

Ουσίες συνιστάμενες από
(a) ένα μείγμα νιτρικού αμμωνίου ή άλλων ανόργανων 

νιτρικών αλάτων με ένα εκρηκτικό τέτοιο όπως τρινι−
τροτολουόλιο, με ή χωρίς άλλες ουσίες τέτοιες όπως 
αλεσμένο ξύλο και αλουμίνιο σε σκόνη, ή 

(b) ένα μείγμα νιτρικού αμμωνίου ή άλλων ανόργανων 
νιτρικών αλάτων με άλλες καύσιμες ουσίες που δεν εί−
ναι εκρηκτικά συστατικά. Και στις δύο περιπτώσεις μπο−

ρούν να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως πυ−
ριτικό άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικούς 
παράγοντες και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά δεν 
πρέπει να περιέχουν νιτρογλυκερίνη, παρόμοια υγρά 
οργανικά νιτρικά ή χλωρικά άλατα.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ, ΤΥΠΟΥ C: UN 0083
Ουσίες συνιστάμενες από ένα μείγμα ή χλωρικού κα−

λίου ή χλωρικού νατρίου ή υπερχλωρικού καλίου, νατρί−
ου ή αμμωνίου με οργανικά νιτρο−παράγωγα ή καύσιμα 
υλικά τέτοια όπως αλεσμένο ξύλο ή αλουμίνιο σε σκόνη 
ή έναν υδρογονάνθρακα. Μπορούν να περιέχουν αδρανή 
συστατικά τέτοια όπως πυριτικό άλευρο και πρόσθετα 
τέτοια όπως χρωστικούς παράγοντες και σταθεροποι−
ητές. Τέτοια εκρηκτικά δεν πρέπει να περιέχουν νιτρο−
γλυκερίνη ή παρόμοια υγρά οργανικά νιτρικά άλατα.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ, ΤΥΠΟΥ D: UN 0084
Ουσίες συνιστάμενες από ένα μείγμα οργανικών νι−

τρωμένων ενώσεων και καύσιμων υλικών τέτοιων όπως 
υδρογονάνθρακες και αλουμίνιο σε σκόνη. Μπορούν 
να περιέχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως πυριτικό 
άλευρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικοί παράγο−
ντες και σταθεροποιητές. Τέτοια εκρηκτικά δεν πρέπει 
να περιέχουν νιτρογλυκερίνη, παρόμοια υγρά οργανικά 
νιτρικά άλατα, χλωρικά άλατα και νιτρικό αμμώνιο. Ο 
όρος γενικά περιλαμβάνει πλαστικά εκρηκτικά.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ, ΤΥΠΟΥ E: UN 0241, 
0332

Ουσίες συνιστάμενες από νερό ως ουσιώδες συστα−
τικό και υψηλές αναλογίες νιτρικού αμμωνίου ή άλλων 
οξειδωτικών, μερικά ή όλα από τα οποία είναι σε διά−
λυμα. Tα άλλα συστατικά μπορούν να περιλαμβάνουν 
νιτρο−παράγωγα τέτοια όπως τρινιτροτολουόλιο, υδρο−
γονάνθρακες ή αλουμίνιο σε σκόνη. Μπορούν να περι−
έχουν αδρανή συστατικά τέτοια όπως πυριτικό άλευ−
ρο και πρόσθετα τέτοια όπως χρωστικοί παράγοντες 
και σταθεροποιητές. Ο όρος περιλαμβάνει εκρηκτικά, 
σε γαλάκτωμα, εκρηκτικά, χυλώδη και εκρηκτικά, υδα−
τικές ζελατίνες.

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ: UN 0333, 0334, 0335, 0336, 0337
Πυροτεχνικά είδη σχεδιασμένα για ψυχαγωγία.
ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ, ΑΕΡΟΣ: UN 0093, 0403, 0404, 0420, 

0421, 
Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες που είναι 

σχεδιασμένες για να πέφτουν από ένα αεροσκάφος 
για φωτισμό, αναγνώριση, σηματοδότηση ή προειδο−
ποίηση.

ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: UN 0092, 0418, 0419
Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες που είναι 

σχεδιασμένες για χρήση στην επιφάνεια για φωτισμό, 
αναγνώριση, σηματοδότηση ή προειδοποίηση.

ΠΥΡΙΤΙΔΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: UN 0094, 0305
Πυροτεχνική ουσία που, όταν πυροδοτείται, παράγει 

ένα έντονο φως.
ΘΡΑΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ χωρίς πυρο−

κροτητή, για πετρελαιοπηγές: UN 0099
Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού περι−

εχόμενη σε ένα περίβλημα χωρίς μέσον πυροδότησης. 
Χρησιμοποιούνται για θραύση πετρωμάτων γύρω από 
τον άξονα ενός τρυπανιού για διευκόλυνση της ροής 
του αργού πετρελαίου από το πέτρωμα.
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ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ, σωληνοειδής, με με−
ταλλική επένδυση: UN 0103

Είδος συνιστάμενο από ένα μεταλλικό σωλήνα με έναν 
πυρήνα αναφλέξιμου εκρηκτικού.

ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΑΚΑΡΙΑΙΟΣ, ΟΧΙ−ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ: UN 
0101

Είδος συνιστάμενο από βαμβακερά νήματα διαποτι−
σμένα με λεπτή μαύρη πυρίτιδα. Καίγεται με εξωτερι−
κή φλόγα και χρησιμοποιείται σε διάταξη ανάφλεξης 
για πυροτεχνήματα, κ.λ.π Μπορεί να κλειστεί σε χάρτι−
νο σωλήνα ώστε να αποκτήσει μία στιγμιαία ή επίδρα−
ση ταχύκαυστης θρυαλλίδας.

ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: UN 0105
Είδος συνιστάμενο από έναν πυρήνα λεπτά αλεσμένης 

μαύρης πυρίτιδας περιβεβλημένος από ένα εύκαμπτο 
πλεγμένο ύφασμα με ένα ή περισσότερα προστατευτι−
κά εξωτερικά καλύμματα. Όταν πυροδοτείται, καίγεται 
σε προκαθορισμένο βαθμό χωρίς οποιοδήποτε εξωτε−
ρικό εκρηκτικό αποτέλεσμα.

ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ: UN 0106, 0107, 0257, 
0367

Είδη με εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να προκα−
λούν έκρηξη σε πυρομαχικά. Έχουν ενσωματωμένα μη−
χανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρτήματα 
για την αρχή της έκρηξης. Γενικά έχουν ενσωματωμέ−
να προστατευτικά χαρακτηριστικά.

ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ, με προστατευτικά χα−
ρακτηριστικά: UN 0408, 0409, 0410

Είδη με εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να προκα−
λούν έκρηξη σε πυρομαχικά Έχουν ενσωματωμένα μη−
χανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρτήματα 
για την αρχή της έκρηξης. Ο εκρηκτικός πυροσωλήνας 
πρέπει να έχει ενσωματωμένα δύο ή περισσότερα απο−
τελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά.

ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ: UN 0316, 0317, 0368
Είδη με κύρια εκρηκτικά συστατικά σχεδιασμένα να 

προκαλούν ανάφλεξη σε πυρομαχικά. Έχουν ενσωματω−
μένα μηχανικά, ηλεκτρικά, χημικά ή υδροστατικά εξαρ−
τήματα για την αρχή της ανάφλεξης. Γενικά έχουν εν−
σωματωμένα προστατευτικά.

ΒΟΜΒΙΔΕΣ, χειρός ή όπλου, με εκρηκτική γόμωση: 
UN 0284, 0285

Είδη που είναι σχεδιασμένα για να ρίχνονται με το 
χέρι ή να εκτοξεύονται από ένα όπλο. Είναι χωρίς μέ−
σον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περι−
έχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευ−
τικά χαρακτηριστικά.

ΒΟΜΒΙΔΕΣ, χειρός ή όπλου, με εκρηκτική γόμωση: 
UN 0292, 0293

Είδη που είναι σχεδιασμένα για να ρίχνονται με το 
χέρι ή να εκτοξεύονται από ένα όπλο. Είναι με μέσον 
πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα απο−
τελεσματικά προστατευτικά.

ΒΟΜΒΙΔΕΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ, χειρός ή όπλου: UN 0110, 0372, 
0318, 0452

Είδη χωρίς κύρια εκρηκτική γόμωση που είναι σχεδι−
ασμένα για να ρίχνονται με το χέρι ή να εκτοξεύονται 
από ένα όπλο. Περιέχουν τη συσκευή γόμωσης και μπο−
ρούν να περιέχουν μία γόμωση εντοπισμού.

ΕΞΟΤΟΝΑΛΗ: UN 0393
Ουσία συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλο−

τριμεθυλενο−τρινιτραμίνης (RDX), τρινιτροτολουολίου 
(TNT) και αλουμινίου.

ΕΞΟΛΙΤΗΣ (ΕΞΠΤΟΛΗ), ξηρός ή νωπός με λιγότερο 
από 15% νερό, κατά βάρος: UN 0118

Ουσία συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλο−
τριμεθυλενο−τρινιτραμίνης (RDX) και τρινιτροτολουολί−
ου (TNT). Ο όρος περιλαμβάνει “Σύνθεση B”.

ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΕΣ: UN 0121, 0314, 0315, 0325, 0454
Είδη που περιέχουν μία ή περισσότερες εκρηκτικές 

ουσίες σχεδιασμένα να προκαλούν ανάφλεξη σε μία 
γραμμή εκρηκτικών. Μπορούν να ενεργοποιηθούν χη−
μικά, ηλεκτρικά ή μηχανικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tα παρακάτω είδη: ΚΑΛΩΔΙΟ, ΑΝΑΦΛΕ−
ΚΤΗΡΑΣ, ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΑΣ, ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ, ΠΥΡΟΣΩ−
ΛΗΝΑΣ, ΑΚΑΡΙΑΙΟΣ,ΟΧΙ−ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ, ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΕΣ, 
ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ, ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΝΑΥ−
ΣΜΑΤΑ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΨΥΛΛΙΟΥ, ΕΓΧΥΤΕΣ, ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΙΣ, 
δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό. Αυτά ανα−
φέρονται ξεχωριστά.

ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ ΟΠΛΑ, ΓΟΜΩΜΕΝΑ, πε−
τρελαιοπηγών, χωρίς πυροκροτητή: UN 0124, 0494

Είδη συνιστάμενα από ένα χαλύβδινο σωλήνα ή μία 
μεταλλική ταινία, μέσα στην οποία εισάγονται μορφο−
ποιημένες γομώσεις συνδεδεμένες με εκρηκτικό καλώ−
διο, χωρίς μέσον πυροδότησης.

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ, ΠΥΡΟΣΩΛΗΝΩΝ: UN 0131
Είδη διαφόρων σχεδιασμών που ενεργοποιούνται με 

τριβή, κρούση ή ηλεκτρισμό και που χρησιμοποιούνται 
για την πυροδότηση καυσίμων ασφάλειας.

ΝΑΡΚΕΣ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0137, 0138
Είδη συνιστάμενα κανονικά από μεταλλικά ή σύνθετα 

δοχεία γεμισμένα με ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον πυρο−
δότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο ή 
περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτη−
ριστικά. Είναι σχεδιασμένα για να τίθενται σε λειτουρ−
γία με το πέρασμα πλοίων, οχημάτων ή ανθρώπων. Ο 
όρος περιλαμβάνει “τορπίλες Bangalore”.

ΝΑΡΚΕΣ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0136, 0294
Είδη συνιστάμενα κανονικά από μεταλλικά ή σύνθετα 

δοχεία γεμισμένα με ένα εκρηκτικό, με μέσον πυροδό−
τησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελε−
σματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδι−
ασμένα για να τίθενται σε λειτουργία με το πέρασμα 
πλοίων, οχημάτων ή ανθρώπων. Ο όρος περιλαμβάνει 
“τορπίλες Bangalore”.

ΟΚΤΟΛΙΤΗΣ (ΟΚΤΟΛΗ), ξηρός ή νωπός με λιγότερο 
από 15% νερό, κατά βάρος: UN 0266

Ουσία συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλο−
τετραμεθυλενο− τετρανιτραμίνης (HMX) και τρινιτροτο−
λουολίου (TNT).

ΟΚΤΟΝΑΛΗ: UN 0496
Ουσία συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα κυκλο−

τετραμεθυλενο−τετρανιτραμίνης (HMX), τρινιτροτολου−
ολίου (TNT) και αλουμινίου.

ΠΕΝΤΟΛΙΤΗΣ, ξηρός ή νωπός με λιγότερο από 15% 
νερό, κατά βάρος: UN 0151

Ουσία συνιστάμενη από ένα εσωτερικό μείγμα τε−
τρανιτρικού πενταερυθρίτη (PETN) και τρινιτροτολου−
ολίου (TNT).

ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ (ΠΑΣΤΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ), 
ΝΩΠΗ με όχι λιγότερο από 17% αλκοόλη, κατά βάρος. 
ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΥΡΙΤΙΔΑ (ΠΑΣΤΑ ΠΥΡΙΤΙΔΑΣ) ΝΩΠΗ 
με όχι λιγότερο από 25% νερό, κατά βάρος: UN 0433, 
0159
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Ουσία συνιστάμενη από νιτροκυτταρίνη διαποτισμέ−
νη με όχι περισσότερο από 60% νιτρογλυκερίνη ή άλλα 
υγρά οργανικά νιτρικά άλατα ή μείγμα αυτών.

ΠΥΡΙΤΙΔΑ, ΑΚΑΠΝΗ: UN 0160, 0161
Ουσία βασισμένη στη νιτροκυτταρίνη που χρησιμοποι−

είται ως προωθητικό. Ο όρος περιλαμβάνει προωθητικά 
με μία μόνη βάση (νιτροκυτταρίνη (NC) μόνη), με διπλή 
βάση (τέτοια όπως NC και νιτρογλυκερίνη/(NG)) και με 
τριπλή βάση (τέτοια όπως NC/NG/νιτρογουανιδίνη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άχρηστη, πεπιεσμένη ή γομωμένη σε σά−
κους άκαπνη πυρίτιδα αναφέρεται στις ΓΟΜΩΣΕΙΣ, ΠΡΟ−
ΩΘΗΤΙΚΕΣ.

ΕΓΧΥΤΕΣ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΨΥΛΛΙΟΥ:  UN 0044, 0377, 0378
Είδη συνιστάμενα από ένα μεταλλικό ή πλαστικό κα−

ψύλιο που περιέχουν μία μικρή ποσότητα κύριου εκρη−
κτικού μείγματος που πυροδοτείται άμεσα με χτύπη−
μα. Χρησιμοποιούνται ως πυροδοτικά στοιχεία σε μικρά 
φύσιγγες όπλων και σε εναύσματα κρούσης για προω−
θητικές γομώσεις.

ΕΝΑΥΣΜΑΤΑ, ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗ: UN 0319, 0320, 0376
Είδη συνιστάμενα από ένα έναυσμα για ανάφλεξη και 

μία βοηθητική γόμωση αναφλέξιμου εκρηκτικού τέτοιου 
όπως μαύρης πυρίτιδας που χρησιμοποιείται για την πυ−
ροδότηση της προωθητικής γόμωσης σε μία θήκη φυ−
σιγγίων για κανόνια κ.λπ.

ΒΛΗΜΑΤΑ, αδρανή με ιχνηθέτη: UN 0345, 0424, 0425
Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που 

εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο, τουφέκι ή 
άλλο μικρό όπλο.

ΒΛΗΜΑΤΑ, με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης: UN 0346, 
0347

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που 
εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι χωρίς 
μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που πε−
ριέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευ−
τικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούνται για τη διάλυση 
χρωμάτων για ένδειξη ή άλλων αδρανών υλικών.

ΒΛΗΜΑΤΑ, με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης: UN 0426, 
0427

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που 
εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι με μέ−
σον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Χρη−
σιμοποιούνται για τη διάλυση χρωμάτων για ένδειξη ή 
άλλων αδρανών υλικών.

ΒΛΗΜΑΤΑ, με διαρρήκτη ή διαρροή γόμωσης: UN 0434, 
0435

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που 
εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο, τουφέκι ή 
άλλό μικρό όπλο. Χρησιμοποιούνται για τη διάλυση χρω−
μάτων για ένδειξη ή άλλων αδρανών υλικών.

ΒΛΗΜΑΤΑ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0168, 0169, 
0344

Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που 
εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι χωρίς 
μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που πε−
ριέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευ−
τικά χαρακτηριστικά.

ΒΛΗΜΑΤΑ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0167, 0324
Είδη τέτοια όπως ένας κάλυκας ή μία σφαίρα, που 

εκτοξεύονται από ένα κανόνι ή άλλο όπλο. Είναι με μέ−
σον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά.

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ, ΥΓΡΟ: UN 0495, 0497
Ουσία συνιστάμενη από ένα αναφλέξιμο υγρό εκρη−

κτικό, που χρησιμοποιείται για προώθηση.
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ, ΣΤΕΡΕΟ: UN 0498, 0499, 0501
Ουσία συνιστάμενη από ένα αναφλέξιμο στερεό εκρη−

κτικό, που χρησιμοποιείται για προώθηση.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ: UN 0173
Είδη συνιστάμενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού 

με μέσον πυροδότησης και ράβδους ή κρίκους. Απο−
σπούν τις ράβδους ή τους κρίκους για την απελευθέ−
ρωση της συσκευής γρήγορα.

ΠΙΡΤΣΙΝΙΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ: UN 0174
Είδη συνιστάμενα από μία μικρή γόμωση εκρηκτικού 

μέσα σ’ ένα μεταλλικό πιρτσίνι.
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ: UN 0186, 0280, 0281
Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού, γενι−

κά ένα στερεό προωθητικό, που περιέχονται σ’ έναν κύ−
λινδρο εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα ακροφύσια. 
Είναι σχεδιασμένα να προωθούν έναν πύραυλο ή ένα 
κατευθυνόμενο βλήμα.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: UN 0395, 
0396

Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό καύσιμο μέσα σε έναν 
κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα ακροφύ−
σια. Είναι σχεδιασμένα να προωθούν έναν πύραυλο ή 
ένα κατευθυνόμενο βλήμα.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΓΟΛΙΚΑ ΥΓΡΑ, με ή 
χωρίς διαρροή γόμωσης: UN 0322, 0250

Είδη συνιστάμενα από ένα υπεργολικό καύσιμο που 
περιέχεται σε έναν κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή πε−
ρισσότερα ακροφύσια. Είναι σχεδιασμένα να προωθούν 
έναν πύραυλο ή ένα κατευθυνόμενο βλήμα.

ΠΥΡΑΥΛΟΙ, ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ: UN 0238, 0240, 
0453

Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων που 
είναι σχεδιασμένος να σχηματίζει μία γραμμή.

ΠΥΡΑΥΛΟΙ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με εκρηκτική γόμωση: 
UN 0397, 0398

Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό καύσιμο μέσα σε έναν 
κύλινδρο εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα ακροφύ−
σια και εξοπλισμένο με μία κεφαλή. Ο όρος περιλαμ−
βάνει κατευθυνόμενα βλήματα.

ΠΥΡΑΥΛΟΙ με εκρηκτική γόμωση: UN 0181, 0182
Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων και 

μία κεφαλή χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυ−
ροδότησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελε−
σματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ο όρος περι−
λαμβάνει κατευθυνόμενα βλήματα.

ΠΥΡΑΥΛΟΙ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0180, 0295
Είδη συνιστάμενα από ένα κινητήρα πυραύλων και μία 

κεφαλή με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο 
ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρα−
κτηριστικά. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυνόμενα βλή−
ματα.

ΠΥΡΑΥΛΟΙ, με διαρροή γόμωσης: UN 0436, 0437, 
0438

Είδη συνιστάμενα από έναν κινητήρα πυραύλων και 
μία γόμωση για τη διαρροή του ωφέλιμου φορτίου από 
μία κεφαλή πυραύλου. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυ−
νόμενα βλήματα.

ΠΥΡΑΥΛΟΙ, με αδρανή κεφαλή: UN 0183, 0502
Είδη συνιστάμενα από ένα κινητήρα πυραύλων και 
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μία αδρανή κεφαλή. Ο όρος περιλαμβάνει κατευθυνό−
μενα βλήματα.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, άλλα από τα πυροδοτικά 
εκρηκτικά UN 0190

Νέες ή υπάρχουσες εκρηκτικές ουσίες ή είδη, που δεν 
έχουν ακόμη καταχωρηθεί σε μια ονομασία του Πίνακα 
Α του Κεφαλαίου 3.2 και μεταφέρονται σύμφωνα  με 
τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής και γενικά σε μικρές 
ποσότητες, μεταξύ άλλων, για σκοπούς ελέγχου, ταξι−
νόμησης, έρευνας και ανάπτυξης, ή ποιοτικού ελέγχου, 
ή ως εμπορικά δείγματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκρηκτικές ουσίες ή είδη που έχουν ήδη 
καταχωρηθεί σε άλλη ονομασία του Πίνακα Α του Κε−
φαλαίου 3.2 δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον ορι−
σμό.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΟΣ: UN 0191, 
0373

Φορητά είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες που 
παράγουν οπτικά σήματα ή προειδοποιητικά σήματα. Ο 
όρος περιλαμβάνει μικρής επιφάνειας φωτοβολίδες τέ−
τοιες όπως φωτοβολίδες λεωφόρων ή σιδηροδρομικών 
γραμμών και μικρές φωτοβολίδες κινδύνου.

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ, πλοίων: UN 0194, 0195
Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες σχεδιασμέ−

να να παράγουν σήματα με ήχο, φλόγα ή καπνό ή οποι−
ονδήποτε συνδυασμό αυτών.

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΕΚΡΗ−
ΚΤΙΚΟΙ: UN 0192, 0193, 0492, 0493

Είδη που περιέχουν μία πυροτεχνική ουσία που εκρή−
γνυται με δυνατό κρότο όταν το είδος συνθλίβεται. Εί−
ναι σχεδιασμένα να τοποθετούνται πάνω σε σιδηρο−
τροχιά.

 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ, ΚΑΠΝΟΥ: UN 0196, 0197, 0313, 0487
 Είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες που εκπέ−

μπουν καπνό. Επιπλέον μπορούν να περιέχουν συσκευ−
ές για εκπομπή ακουστικών σημάτων.

 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ: UN 0374, 
0375

 Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού, χω−
ρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστα−
τευτικά χαρακτηριστικά. Ρίχνονται από πλοία και λει−
τουργούν όταν φτάνουν ένα προκαθορισμένο βάθος ή 
τον πυθμένα της θάλασσας.

 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ: UN 
0204, 0296

 Είδη συνιστάμενα από μία γόμωση εκρηκτικού με μέ−
σον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα 
αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Ρίχνο−
νται από πλοία και λειτουργούν όταν φτάνουν ένα προ−
καθορισμένο βάθος ή τον πυθμένα της θάλασσας.

 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΥ ΜΗ−ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ (Ουσί−
ες, EVI), Ε.Α.Ο.: UN 0482

 Ουσίες που παρουσιάζουν έναν κίνδυνο έκρηξης μά−
ζας αλλά που είναι τόσο μη−ευαίσθητες που υπάρχει 
πολύ μικρή πιθανότητα πυροδότησης ή μετάβασης από 
την καύση στην έκρηξη υπό κανονικές συνθήκες μετα−
φοράς και που έχουν περάσει τη Σειρά Ελέγχου 5.

 ΤΟΡΠΙΛΕΣ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με αδρανή κεφαλή: 
UN 0450

 Είδη συνιστάμενα από ένα υγρό εκρηκτικό σύστη−
μα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με μία 
αδρανή κεφαλή.

 ΤΟΡΠΙΛΕΣ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, με ή χωρίς εκρηκτική 
γόμωση: UN 0449

 Είδη συνιστάμενα από είτε ένα υγρό εκρηκτικό σύ−
στημα για την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με ή 
χωρίς κεφαλή, είτε ένα υγρό μη−εκρηκτικό σύστημα για 
την προώθηση της τορπίλης στο νερό, με κεφαλή.

 ΤΟΡΠΙΛΕΣ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0451
 Είδη συνιστάμενα από ένα μη−εκρηκτικό σύστημα για 

την προώθηση της τορπίλης στο νερό, και μία κεφα−
λή χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότη−
σης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά 
προστατευτικά χαρακτηριστικά.

 ΤΟΡΠΙΛΕΣ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0329
 Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό σύστημα για την 

προώθηση της τορπίλης στο νερό, και μία κεφαλή χω−
ρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστα−
τευτικά χαρακτηριστικά.

 ΤΟΡΠΙΛΕΣ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0330
 Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό ή μη−εκρηκτι−

κό σύστημα για την προώθηση της τορπίλης μέσα στο 
νερό και μία κεφαλή με μέσον πυροδότησης που δεν 
περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματικά προστα−
τευτικά χαρακτηριστικά.

 ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ: UN 0212, 0306
 Σφραγισμένα είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ου−

σίες, σχεδιασμένα να αποκαλύπτουν την τροχιά ενός 
βλήματος.

 ΤΡΙΤΟΝΑΛΗ: UN 0390
 Ουσία συνιστάμενη από τρινιτροτολουόλιο (TNT) ανα−

μεμειγμένο με αλουμίνιο.
 ΚΕΦΑΛΕΣ, ΠΥΡΑΥΛΩΝ, με διαρρήκτη ή διαρροή γό−

μωσης: UN 0370
 Είδη συνιστάμενα από ένα αδρανές ωφέλιμο φορτίο 

και μία μικρή γόμωση εκρηκτικού ή αναφλέξιμου εκρη−
κτικού, χωρίς μέσον πυροδότησης ή με μέσον πυροδό−
τησης που περιέχει δύο ή περισσότερα αποτελεσματι−
κά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα 
για τον εξοπλισμό ενός κινητήρα πυραύλων για τη δι−
άλυση αδρανών υλικών. Ο όρος περιλαμβάνει κεφαλές 
για κατευθυνόμενα βλήματα.

 ΚΕΦΑΛΕΣ, ΠΥΡΑΥΛΩΝ, με διαρρήκτη ή διαρροή γό−
μωσης: UN 0371 

 Είδη συνιστάμενα από ένα αδρανές ωφέλιμο φορτίο 
και μία μικρή γόμωση εκρηκτικού ή αναφλέξιμου εκρη−
κτικού, με μέσον πυροδότησης που δεν περιέχει δύο ή 
περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτη−
ριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό ενός κινη−
τήρα πυραύλων για τη διάλυση αδρανών υλικών. Ο όρος 
περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα.

 ΚΕΦΑΛΕΣ, ΠΥΡΑΥΛΩΝ, με εκρηκτική γόμωση: UN 0286, 
0287

 Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον πυ−
ροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο 
ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρα−
κτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό ενός 
πυραύλου. Ο όρος περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυ−
νόμενα βλήματα.



 ΚΕΦΑΛΕΣ, ΠΥΡΑΥΛΩΝ, με εκρηκτική γόμωση: UN 
0369

 Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό, με μέσον πυ−
ροδότησης που δεν περιέχει δύο ή περισσότερα απο−
τελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά. Είναι σχε−
διασμένα για τον εξοπλισμό ενός πυραύλου. Ο όρος 
περιλαμβάνει κεφαλές για κατευθυνόμενα βλήματα.

ΚΕΦΑΛΕΣ, ΤΟΡΠΙΛΩΝ, με εκρηκτική γόμωση: UN 
0221

 Είδη συνιστάμενα από ένα εκρηκτικό, χωρίς μέσον πυ−
ροδότησης ή με μέσον πυροδότησης που περιέχει δύο 
ή περισσότερα αποτελεσματικά προστατευτικά χαρα−
κτηριστικά. Είναι σχεδιασμένα για τον εξοπλισμό μίας 
τορπίλης.

2.2.1.2 Ουσίες και ήδη μη  αποδεκτά προς μεταφορά
2.2.1.2.1 Εκρηκτικές ουσίες οι οποίες είναι υπερβολι−

κά ευαίσθητες  σύμφωνα με τα κριτήρια του Εγχειρι−
δίου Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος Ι, ή υπόκεινται σε 
αυτόματη αντίδραση, όπως επίσης και εκρηκτικές ου−
σίες και είδη τα οποία δεν μπορούν να καταχωρηθούν 
σε μια ονομασία ή ε.α.ο. καταχώρηση που αναφέρεται 
στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, δεν θα γίνονται δε−
κτά για μεταφορά.

2.2.1.2.2 Είδη της ομάδας συμβατότητας K δεν θα γί−
νονται δεκτά για μεταφορά (1.2K, UN 0020 και 1.3K, UN 
0021).

2.2.1.3 Κατάλογος  ομαδικών καταχωρήσεων
 

Κωδικός ταξινόμησης
(βλέπε 2.2.1.1.4)

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

1.1A 0473 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

1.1B 0461 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ, Ε.Α.Ο.

1.1C 0474 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0497 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ, ΥΓΡΗ

0498 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ, ΣΤΕΡΕΗ

0462 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.1D 0475 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0463 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.1E 0464 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.1F 0465 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.1G 0476 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

1.1L 0357 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0354 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.2B 0382 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ, Ε.Α.Ο. 

1.2C 0466 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.2D 0467 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.2E 0468 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο. 

1.2F 0469 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.2L 0358 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0248 ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ 
με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης

0355 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.3C 0132 ΑΝΑΦΛΕΞΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, 
Ε.Α.Ο.

0477 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0495 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ, ΥΓΡΑ

0499 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ, ΣΤΕΡΕΑ
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Κωδικός ταξινόμησης
(βλέπε 2.2.1.1.4)

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

0470 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.3G 0478 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

1.3L 0359 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0249 ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΝΕΡΟ 
με ρήγμα, διαρροή γόμωσης ή προωθητικής γόμωσης

0356 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.4B 0350 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

0383 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ, Ε.Α.Ο.

1.4C 0479 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0501 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

0351 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.4D
0480 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0352 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.4E 0471 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.4F 0472 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.4G 0485 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0353 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

1.4S 0481 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, Ε.Α.Ο.

0349 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, Ε.Α.Ο.

0384 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ, Ε.Α.Ο.

1.5D 0482 ΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ, ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ (ΟΥΣΙΕΣ, EVI) Ε.Α.Ο.

1.6N 0486 ΕΙΔΗ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΕΙΔΗ, EEI)

0190 ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ άλλα από τα πυροδοτικά εκρηκτικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Υποδιαίρεση και η Ομάδα Συμβατότητας θα ορίζονται  
όπως διατάσσεται από την αρμόδια αρχή και σύμφωνα με τις αρχές της 
2.2.1.1.4.

2.2.2 Κλάση 2 Αέρια
2.2.2.1 Κριτήρια
2.2.2.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 2 καλύπτει καθαρά αέ−

ρια, μείγματα  αερίων, μείγματα από ένα ή περισσότε−
ρα αέρια με μία ή περισσότερες ουσίες και είδη που 
περιέχουν τέτοιες ουσίες.

 Αέριο είναι μια ουσία που:
 (a) στους 50°C έχει τάση ατμών μεγαλύτερη από 300 

kPa (3 bar), ή
 (b) είναι πλήρως αεριώδης στους 20°C στην κανονι−

κή πίεση των 101.3 kPa.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: UN 1052 ΥΔΡΟΦΘΟΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ παρό−

λα αυτά ταξινομείται στην Κλάση 8.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ένα καθαρό αέριο μπορεί να περιέχει 

άλλα συστατικά που απορρέουν από τη διαδικασία πα−
ραγωγής του ή προστίθενται για να διαφυλάξουν τη 
σταθερότητα του προϊόντος, εφόσον το επίπεδο αυτών 
των συστατικών δεν μεταβάλλει την ταξινόμησή του ή 
τους όρους μεταφοράς του, όπως το λόγο πλήρωσης, 
την πίεση πλήρωσης, ή την πίεση ελέγχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι καταχωρήσεις ε.α.ο. στην 2.2.2.3 μπο−
ρεί να περιλαμβάνουν καθαρά αέρια καθώς και μείγ−
ματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4:Ανθρακούχα αναψυκτικά δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

2.2.2.1.2 Οι ουσίες και τα είδη της Κλάσης 2 ταξινομού−
νται όπως παρακάτω:

1. Συμπιεσμένο αέριο: αέριο το οποίο κατά τη συσκευ−
ασία υπό πίεση για μεταφορά είναι πλήρως σε αεριώδη 
μορφή σε θερμοκρασία −50oC, η κατηγορία αυτή περι−
λαμβάνει όλα τα άρια με κρίσιμη θερμοκρασία μικρό−
τερη ή ίση των 20oC.

2. Υγροποιημένο αέριο:  αέριο το οποίο κατά τη συ−
σκευασία υπό πίεση για μεταφορά είναι μερικά υγρο−
ποιημένο σε θερμοκρασίες πάνω από −50οC. Διάκριση 
γίνεται μεταξύ: 

 Υγροποιημένο αέριο υψηλής πίεσης:  αέριο με κρί−
σιμη θερμοκρασία πάνω από −50οC και ίση ή μικρότε−
ρη των +65οC, και 

   Υγροποιημένο αέριο χαμηλής πίεσης:  αέριο με κρί−
σιμη θερμοκρασία υψηλότερη των +65οC.

3. Yγροποιημένο αέριο σε ψύξη:  αέριο το οποίο κατά 
τη συσκευασία για μεταφορά είναι μερικώς υγρό εξαι−
τίας της χαμηλής του θερμοκρασίας

4. Διαλυμένο αέριο:  αέριο το οποίο κατά τη συσκευ−
ασία υπό πίεση για μεταφορά είναι διαλυμένο σε δυα−
λύτη υγρής φάσης.

5. Διανεμητές και δοχεία αερολυμάτων, μικρά που πε−
ριέχουν αέριο (φυσίγγια αερίων)
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6. Άλλα είδη που περιέχουν αέριο υπό πίεση 
7. Μη πεπιεσμένα αέρια που υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις (δείγματα αερίων).
2.2.2.1.3 Οι ουσίες και τα είδη (εκτός των αερολυμά−

των) της Κλάσης 2, καταχωρούνται σε μία από τις ακό−
λουθες ομάδες αναλόγως των επικίνδυνων ιδιοτήτων 
τους, όπως παρακάτω: 

   Α ασφυξιογόνα
   Ο οξειδωτικά
   F εύφλεκτα
   T τοξικά
   TF τοξικά, εύφλεκτα
   TC τοξικά, διαβρωτικά
   TO τοξικά, οξειδωτικά
   TFC τοξικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά
   TOC τοξικά, οξειδωτικά, διαβρωτικά
  Για αέρια και μείγματα αερίων που παρουσιάζουν, 

κατά τα κριτήρια, επικίνδυνες ιδιότητες που συνδέονται 
με περισσότερες από μία ομάδες, οι ομάδες που χαρα−
κτηρίζονται από το γράμμα Τ προηγούνται όλων των 
άλλων ομάδων. Οι ομάδες που χαρακτηρίζονται από το 
γράμμα F προηγούνται των ομάδων που χαρακτηρίζο−
νται από τα γράμματα Α ή Ο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στο Υπόδειγμα κανονισμών της ΕΕ, τον 
κώδικα IMDG και τις Τεχνικές Οδηγίες του κώδικα ΔΟΠΑ 
(ICAO), τα αέρια ταξινομούνται σε μία από τις παρακάτω 
τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με τον κύριο κίνδυνο:

Υποδιαίρεση  2.1: Εύφλεκτα αέρια (αντιστοιχούν στις 
ομάδες που χαρακτηρίζονται από το αρχικό γράμμα F),

Υποδιαίρεση  2.2:  μη−εύφλεκτα, μη−τοξικά αέρια (αντι−
στοιχούν στις ομάδες που χαρακτηρίζονται από το αρ−
χικό γράμμα Α ή Ο),

 Υποδιαίρεση  2.3: τοξικά αέρια (αντιστοιχούν στις 
ομάδες που χαρακτηρίζονται από το αρχικό γράμμα Τ 
(δηλ. T, TF, TC, TO, TFC και TOC).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Δοχεία, μικρά που περιέχουν αέριο (UN 
2037) πρέπει να καταχωρούντα στις ομάδες Α έως ΤΟC,  
σύμφωνα με τον κίνδυνο των περιεχομένων. Για αερο−
λύματa (UN 1950), βλέπε 2.2.2.1.6. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:  Τα διαβρωτικά αέρια θεωρούνται το−
ξικά και συνεπώς καταχωρούνται στην ομάδα T, TFC 
ή TOC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Μείγματα που περιέχουν περισσότερο 
από 21% οξυγόνο κατ'  όγκο πρέπει να ταξινομούνται 
ως οξειδωτικά.

2.2.2.1.4 Αν ένα μείγμα της Κλάσης 2 που αναφέρεται 
ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 πληρεί 
διαφορετικά κριτήρια όπως αναφέρεται στην 2.2.2.1.2 
και 2.2.2.1.5, αυτό το μείγμα θα ταξινομείται ανάλογα 
με τα κριτήρια και θα του αποδίδεται μία ε.α.ο. κατα−
χώρηση.

2.2.2.1.5 Ουσίες και είδη (εκτός των αερολυμάτων) της 
Κλάσης 2 που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνα−
κα Α του Κεφαλαίου 3.2 πρέπει να ταξινομούνται σε μία 
ομαδική καταχώρηση που βρίσκεται στην 2.2.2.3 σύμ−
φωνα με τις 2.2.2.1.2 και 2.2.2.1.3. Τα ακόλουθα κριτήρια 
πρέπει να εφαρμόζονται: 

Ασφυξιογόνα αέρια
 Αέρια που είναι μη οξειδωτικά, μη εύφλεκτα και μη 

τοξικά και τα οποία διαλύουν ή αντικαθιστούν το οξυ−
γόνο κανονικά στην ατμόσφαιρα.

  Εύφλεκτα αέρια
  Αέρια τα οποία στους 20oC και την κανονική πίεση 

των 101.3 kPa:

 (a) είναι αναφλέξιμα όταν βρίσκονται σε μείγμα με 
13% ή λιγότερο κατ’ όγκο με τον αέρα, ή

 (b) έχουν εύρος ευφλεκτότητας με τον αέρα τουλά−
χιστον 12 ποσοστιαίων μονάδων ανεξαρτήτων του κα−
τώτερου ορίου ευφλεκτότητας.

 Η ευφλεκτότητα θα καθορίζεται με ελέγχους ή με 
υπολογισμό σύμφωνα με μεθόδους που έχουν υιοθετη−
θεί από το Διεθνές Πρότυπο ISO (βλ. ISO 10156:1996).

 Όπου υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για τη χρησιμο−
ποίηση αυτών των μεθόδων, μπορούν να χρησιμοποιού−
νται έλεγχοι συγκρίσιμης μεθόδου που αναγνωρίζεται 
από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 

 Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέ−
ρος στην παρούσα Συμφωνία οι μέθοδοι αυτές θα πρέ−
πει να αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή του πρώ−
του Συμβαλλόμενου Μέρους στην παρούσα Συμφωνία 
που συναντά η αποστολή.

  Οξειδωτικά αέρια
 Αέρια, τα οποία μπορεί, γενικά διά παροχής οξυγό−

νου, να προκαλούν ή να συμβάλλουν στην καύση άλ−
λων υλικών περισσότερο από ό,τι ο αέρας. Η οξειδωτι−
κή ικανότητα καθορίζεται είτε από ελέγχους είτε από 
μεθόδους υπολογισμού που έχουν υιοθετηθεί από το 
Διεθνές Πρότυπο ISO (βλ. ISO 10156:1996 και ISO:  10156−
2: 2005).

Τοξικά αέρια
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αέρια που πληρούν τα κριτήρια τοξικότη−

τας μερικώς ή πλήρως λόγω της διαβρωτικότητάς τους 
πρέπει να ταξινομούνται ως τοξικά. Βλ. επίσης τα κρι−
τήρια υπό την επικεφαλίδα «Διαβρωτικά αέρια» για πι−
θανό δευτερεύοντα κίνδυνο διαβρωτικότητας.

  Αέρια τα οποία:
 (a) είναι γνωστό ότι είναι τόσο τοξικά ή διαβρωτι−

κά για τον άνθρωπο ώστε να αποτελούν κίνδυνο για 
την υγεία, ή

 (b) θεωρούνται τοξικά ή διαβρωτικά για τον άνθρωπο 
διότι έχουν  τιμή LC50 οξείας τοξικότητας ίση με ή μικρό−
τερη από 5 000 ml/m3 (ppm) όταν ελέγχονται σύμφω−
να με την 2.2.61.1.

 Στην περίπτωση μειγμάτων αερίων (συμπεριλαμβα−
νομένων ατμών ουσιών από άλλες Κλάσεις) μπορεί να 
χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος:

          

    L C mixture
f
T

i

ii

n50

1

 T oxic   
1

( ) =

=
∑

όπου
fi = γραμμομοριακό κλάσμα της i−συστατικής ουσίας 

του μείγματος
Ti = δείκτης τοξικότητας της i−συστατικής ουσίας του 

μείγματος. 
Η τιμή Τi είναι ίση με την τιμή LC50 όπως προβλέπεται 

στις οδηγίες συσκευασίας Ρ200 της 4.1.4.1.
Όταν δεν αναφέρεται τιμή LC50 στις οδηγίες συσκευ−

ασίας Ρ200 της 4.1.4.1., θα χρησιμοποιείται μία τιμή που 
παρέχεται στην επιστημονική βιβλιογραφία για την τιμή 
LC50.

Όταν η τιμή LC50 είναι άγνωστη, ο δείκτης τοξικότη−
τας καθορίζεται χρησιμοποιώντας την κατώτατη τιμή 
LC50 ουσιών με παρόμοιες φυσιολογικές και χημικές 
επιδράσεις, ή μέσω ελέγχου εάν αυτή είναι η μοναδική 
πρακτική δυνατότητα.
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Διαβρωτικά αέρια
Αέρια ή μείγματα αερίων που ικανοποιούν τα κριτή−

ρια τοξικότητας απολύτως λόγω της διαβρωτικότητάς 
τους θα ταξινομούνται ως τοξικά με δευτερεύοντα δι−
αβρωτικό κίνδυνο.

Μείγμα αερίων που θεωρείται τοξικό εξαιτίας των 
συνδυασμένων επιδράσεων διαβρωτικότητας και το−
ξικότητας έχει δευτερεύοντα κίνδυνο διαβρωτικότη−
τας όταν το μείγμα είναι γνωστό από την ανθρώπινη 
εμπειρία ως βλαβερό για το δέρμα, τα μάτια ή τις μεμ−
βράνες του βλεννογόνου ή όταν η τιμή LC50 των δι−
αβρωτικών συστατικών του μείγματος είναι ίση με ή 
μικρότερη από 5 000 ml/m3 (ppm) όταν το LC

50
 υπολο−

γίζεται από τον τύπο:

L C mixture
fc
T c

i

ii

n50

1

 Corrosive   
1( ) =

=
∑

όπου  
fci

  = γραμμομοριακό κλάσμα της i−διαβρωτικής συ−
στατικής ουσίας του μείγματος

Tci
  = δείκτης τοξικότητας της i−διαβρωτικής συστα−

τικής ουσίας του μείγματος.
  Η τιμή Τci είναι ίση με την τιμή LC50 όπως προβλέπε−

ται στις οδηγίες συσκευασίας Ρ200 της 4.1.4.1.
  Όταν δεν αναφέρεται τιμή LC50 στις οδηγίες συ−

σκευασίας Ρ200 της 4.1.4.1., θα χρησμιλοποιείται μία 
τιμή που παρέχεται στην επιστημονική βιβλιογραφία 
για την τιμή LC50.

 Όταν η τιμή LC50 είναι άγνωστη, ο δείκτης τοξικότη−
τας καθορίζεται χρησιμοποιώντας την κατώτατη τιμή 
LC50 ουσιών με παρόμοιες φυσιολογικές και χημικές 
επιδράσεις, ή μέσω ελέγχου εάν αυτή είναι η μοναδική 
πρακτική δυνατότητα.

2.2.2.1.6 Αερολύματα
  Τα αερολύματα (UN 1950) καταχωρούνται σε μία από 

τις ακόλουθες ομάδες αναλόγως των επικίνδυνων ιδιο−
τήτων τους, όπως παρακάτω :

Α ασφυξιογόνα
 Ο οξειδωτικά
F εύφλεκτα
T τοξικά
C διαβρωτικά
CO διαβρωτικά, οξειδωτικά
 FC εύφλεκτα, διαβρωτικά
 TF τοξικά, εύφλεκτα
 TC τοξικά, διαβρωτικά
TO τοξικά, οξειδωτικά
 TFC τοξικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά
 TOC τοξικά, οξειδωτικά, διαβρωτικά
 Η κατάταξη εξαρτάται από τη φύση του περιεχομέ−

νου του διανεμητή αερολύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αέρια τα οποία πληρούν τα κριτήρια ορι−
σμού των τοξικών αερίων σύμφωνα με την 2.2.21.5 ή αν 
πυροφόρα αέρια σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασί−
ας της 4.1.4.1, δεν θα χρησιμοποιούνται ως προωθητικά 
σε διανεμητή αερολύματος.

 Θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια: 
 (a) Καταχώρηση στην ομάδα Α θα εφαρμόζεται όταν 

τα περιεχόμενα δεν πληρούντ τα κριτήρια για καμία 
ομάδα σύμφωνα με τις ακόλουθες υπο−παραγράφους 
(b) έως (f)

 (b) Καταχώρηση στην ομάδα Ο θα εφαρμόζεται όταν 
το αερόλυμα περιέχει  ένα οξειδωτικό αέριο σύμφω−
να με την 2.2.2.1.5

 (c) Καταχώρηση στην ομάδα F θα εφαρμόζεται  όταν 
τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν 85% κατά βάρος ή πε−
ρισσότερο εύφλεκτα συστατικά και χημική θερμότητα 
καύσης είναι 30kJ/g ή περισσότερο.

Δεν θα εφαρμόζεται αν τα περιεχόμενα περιέχουν 1% 
κατά βάρος ΄γ λιγότερο εύφλεκτα συσταικά και η θερ−
μότητα καύσης είναι λιγότερη από  20kJ/g.

Άλλως τα αερόλυμα θα ελέγχεται για ευφλεκτότητα 
σύμφωνα με τις δοκιμές που περιγράφονται στο Εγχει−
ρίδιο Δοκιμών και Κριητίων, Μέρος ΙΙΙ, τμήμα 31. Εξαιρε−
τικά εύφλεκτα και εύφλεκτα αερολύματα θα καταχω−
ρούνται στην ομάδα F.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : :Εύφλεκτα συστατικά είναι εύφλετα υγρά, 
εύφλεκτα στερά ή εύφλεκτα αέρια και μίγματα αερίων 
όπως ορίζεται στις Σημειώσεις 1 έως 3 του υπο−τμήμα−
τος 31.1.3 του Μέρους ΙΙΙ του Εγχειριδίου Δοκιμών και 
Κριτηρίων. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν καλύπτει τις 
πυροφόρες, αυτοθερμαινόμενες ή  ενεργές με το νερό 
ουσίες.Η χημική θερμότητα καύσης θα ορίζεται με μία 
από τις ακόλουθες μεθόδους ASTM D 240, ISO/FDIS 
13943 : 1999 (E/F) 86.1 έως 86.3 ή NFPA 30B.

(d) Καταχώρηση στην ομάδα Τ θα εφαρμόζεται όταν 
τα περιεχόμενα, άλλα από προωθητικά διανεμητών αε−
ρολυμάτων για προώθηση, καταχωρούνται ως κλάση 6.1, 
ομάδες συσκευασίας ΙΙ ή ΙΙΙ.

(e) Καταχώρηση στην ομάδα C θα εφαρμόζεται όταν 
τα περεχόμενα, όταν τα περιεχόμενα, άλλα από προ−
ωθητικά διανεμητών αερολυμάτων για προώθηση, ικα−
νοποιούν τα κριτήρια της κλάσης 8, ομάδες συσκευα−
σίας ΙΙ ή ΙΙΙ.

(f) Όταν τα κριτήρια για περισσότερες από μία ομά−
δες μεταξύ των οποίων οι ομάδες Ο, F, T,  και C ικανο−
ποιούνται, θα εφαρμόζεται καταχώρηση στις ομάδες 
CO, FC, TF, TC, TO, TFC ή TOC, ανάλογα.

2.2.2.2 Αέρια μη αποδεκτά για μεταφορά
2.2.2.2.1 Χημικώς ασταθείς ουσίες της Κλάσης 2 δεν 

γίνονται αποδεκτές προς μεταφορά, εκτός εάν έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για να προληφθεί κάθε εν−
δεχόμενο επικίνδυνης αντίδρασης π.χ. διάσπασης, αυτο−
ξειδοαναγωγής ή πολυμερισμού υπό κανονικές συνθήκες 
κατά τη μεταφορά. Για το σκοπό αυτό θα λαμβάνεται 
ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία 
και οι δεξαμενές δεν περιέχουν οποιεσδήποτε ουσίες 
είναι δυνατόν να προάγουν αυτές τις αντιδράσεις.

2.2.2.2.2 Οι παρακάτω ουσίες και μίγματα δεν θα πρέ−
πει να γίνονται δεκτά προς μεταφορά:

− UN 2186 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟ 
ΨΥΞΗ,

− UN 242  ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ,
− UN 2455 ΝΙΤΡΩΔΕΣ ΜΕΘΥΛΙΟ,
− Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη τα οποία δεν μπο−

ρούν  να καταχωρηθούν στους κωδικούς ταξινόμησης 
3A, 3O ή 3F,
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− Διαλυμένα άερια τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν υπό τους UN 1001, 2073 ή 3318
− Αερολύματα στα οποία τα αέρια είναι τοξικά σύμφωνα με την 2.2.2.1.5 ή πυροφόρα σύμφωνα με την οδηγία 

συσκευασίας Ρ200 της 4.1.4.1 χρησιμοποιούνται ως προωθητικά
−  Αερολύματα με περιεχόμενα που ικανοποιούν τα κριτήρια για την ομάδα συσκευασίας Ι για τοξικότητα ή δι−

αβρωτικότητα (βλ. 2.2.6.1 και 2.2.8).
− Δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέρια τα οποία είναι πολύ τοξικά (LC50 χαμηλότερο από 200ppm) ή πυροφρόρα 

σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας Ρ200 της 4.1.4.1.
2.2.2.3 Κατάλογος  ομαδικών καταχωρήσεων

Συμπιεσμένα αέρια

Κωδικός τα−
ξινόμησης

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους 

1 A 1956 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο.

 1 O 3156 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

 1 F 1964 ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ, Ε.Α.Ο.

1954 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.

 1T 1955 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

 1 TF 1953 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.

 1 TC 3304 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

 1 TO 3303 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

 1 TFC 3305 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

 1 TOC 3306 ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

Υγροποιημένα αέρια
Κωδικός 

ταξινόμησης
UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

 2 A 1058 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΕΡΙA, μη−εύφλεκτα, εμπλουτισμένα με άζωτο, διοξείδιο του άν−
θρακα ή αέρα

1078 ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο.

τέτοια όπως μείγματα αερίων, που σημειώνονται από το γράμμα R.., τα οποία 
ως:

Μείγμα F1, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1.3 MPa (13 bar) και 
πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από αυτή του διχλωροφθορομεθανίου 
(1.30 kg/l),

Μείγμα F2, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1.9 MPa (19 bar) και 
πυκνότητα στους 50 ° όχι μικρότερη από αυτή του διχλωροδιφθορομεθανίου (1.21 
kg/l),

Μείγμα F3, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 3 MPa (30 bar) και 
πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από αυτή του χλωροδιφθορομεθάνιου 
(1.09 kg/l).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τριχλωροφθορομεθάνιο (Ψυκτικό αέριο R 11), το 1,1,2−τριχλωρο−
1,2,2−τριφθοροαιθάνιο (Ψυκτικό αέριο R 113) , το 1,1,1−τριχλωρο−2,2,2−τριφθοροαι−
θάνιο (Ψυκτικό αέριο R 113α),  το 1−χλωρο−1,2,2−τριφθοροαιθάνιο (Ψυκτικό αέριο R 
113) και το 1−χλωρο−1,1,2−τριφθοροαιθάνιο (Ψυκτικό αέριο R 133b) δεν είναι ουσί−
ες της Κλάσης 2. Μπορούν, παρ’όλα αυτά, να συμπεριληφθούν στη σύνθεση των 
μειγμάτων F 1 έως F 3.

1968 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο.

3163 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, Ε.Α.Ο.

Υγροποιημένα αέρια (συνέχεια)
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Κωδικός τα−
ξινόμησης

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

 2 O 3157 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

 2 F 1010 Μείγματα του 1,3−ΒΟΥΤΑΔΙΕΝΊΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΆΚΩΝ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕ−
ΝΑ , έχουν τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1.1 MPa (11 bar) και πυ−
κνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0.525 kg/l.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1,2−βουταδιένιο, σταθεροποιημένο και 1,3−βουταδιένιο, σταθεροποιη−
μένο  είναι ταξινομημένες υπό το UN  1010, βλέπε Πίνακα  A του Κεφαλαίου 3.2

1060 ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΘΥΛΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΔΙΕΝΙΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
όπως μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιενίου με υδρογονάνθρακες, τα 
οποία ως:
Μείγμα P1, περιέχει όχι περισσότερο από 63% μεθυλακετυλένιο και προπαδιένιο 
κατά όγκο και όχι περισσότερο από 24% προπάνιο και προπυλένιο κατά όγκο, 
το ποσοστό του C4− κορεσμένων υδρογονανθράκων είναι όχι μικρότερο από 
14% κατά όγκο και ως
Μείγμα P2, περιέχει όχι περισσότερο από 48% μεθυλακετυλένιο και προπαδι−
ένιο κατά όγκο και όχι περισσότερο από 50% προπάνιο και προπυλένιο κατά 
όγκο, το ποσοστό του C4− κορεσμένων υδρογονανθράκων είναι όχι μικρότερο 
από 5% κατά όγκο, 
όπως επίσης και μείγματα προπαδιενίου με 1 έως 4% μεθυλακετυλένιο

1965 ΑΕΡΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, Ε.Α.Ο.
όπως μείγματα, τα οποία ως:
Μείγμα A, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1.1 MPa (11 bar) και 
πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0.525 kg/l.
Μείγμα A01, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1.6 MPa (16 bar) 
και σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0.516 kg/l,
Μείγμα A02, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1.6 MPa (16 bar) 
σχετική πυκνότητα στους at 50 °C όχι μικρότερη από 0.505 kg/l,
Μείγμα A0, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 1.6 MPa (16 bar) 
και πυκνότητα στους 50 °C not lower than 0.495 kg/l,
Μείγμα A1, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 2.1 MPa (21 bar) και 
πυκνότητα στους °C όχι μικρότερη από 0.485 kg/l,
Μείγμα B1 έχει τάση ατμών στους at 70 °C όχι μεγαλύτερη από 2.6 MPa (26 bar) 
σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0.474 kg/l,
Μείγμα B2 έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 2.6 MPa (26 bar) 
σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0.463 kg/l,
Μείγμα B, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 2.6 MPa (26 bar) και 
πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0.450 kg/l,
Μείγμα C, έχει τάση ατμών στους 70 °C όχι μεγαλύτερη από 3.1 MPa (31 bar) 
σχετική πυκνότητα στους 50 °C όχι μικρότερη από 0.440 kg/l,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στην περίπτωση των ανωτέρω μειγμάτων, επιτρέπεται η χρήση 
των παρακάτω συνήθων στο εμπόριο ονομασιών για τη περιγραφή των ουσιών: 
μείγμα A01, A02 και A0: ΒΟΥΤΑΝΙΟ, μείγμα C: ΠΡΟΠΑΝΙΟ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: UN 1075 ΑΕΡΙA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ μπορούν να χρη−
σιμοποιηθούν ως εναλλακτική καταχώρηση για το UN 1965 ΑΕΡΙΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ, Ε.Α.Ο. για μεταφορά είτε προηγουμέ−
νως είτε στη συνέχεια θαλάσσιας ή αεροπορικής μεταφοράς.

3354 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.

3161 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.

Υγροποιημένα αέρια (συνέχεια)

Κωδικός 
ταξινόμησης

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

2 T 1967 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

3162 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

2 TF 3355 ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ  ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.

3160 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.
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2 TC 3308 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.
2 TO 3307 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

2 TFC 3309 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

2 TOC 3310 ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΟΞΙΚΟ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη

Κωδικός 
ταξινόμησης

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

3 A 3158 ΑΕΡΙΟ, ΥΓΡΟ ΥΠΟ ΨΥΞΗ, Ε.Α.Ο.

3 O 3311 ΑΕΡΙΟ, ΥΓΡΟ ΥΠΟ ΨΥΞΗ, ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

3 F 3312 ΑΕΡΙΟ, ΥΓΡΟ ΥΠΟ ΨΥΞΗ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο.

Διαλυμένα αέρια

Κωδικός
 ταξινόμησης

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

4 Μόνο οι ουσίες που αναφέρονται στον Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 θα πρέπει 
να γίνονται δεκτές για μεταφορά.

Αερολύματα και δοχεία, μικρά, που περιέχουν αέριο

Κωδικός 
ταξινόμησης

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

5 1950 ΑΕΡΟΛΥΜΑ

2037 ΔΟΧΕΙΑ, ΜΙΚΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ
(ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΕΡΙΟΥ) χωρίς συσκευή απελευθέρωσης, μη επαναγεμιζόμενα 

Άλλες ουσίες που περιέχουν αέριο υπό πίεση

Κωδικός
 ταξινόμησης

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

6A 2857 ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ που περιέχουν μη−εύφλεκτα , μη τοξικά αέρια ή διαλύματα 
αμμωνίας (UN 2672)

 3164 ΕΙΔΗ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ (που περιέχουν άφλεκτο αέριο) ή

3164 ΕΙΔΗ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (που περιέχουν άφλεκτο αέριο)

6F 3150 ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΜΙΚΡΕΣ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΕΡΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ ή

3150 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, με συ−
σκευή απελευθέρωσης

Αέρια δείγματα

Κωδικός 
ταξινόμησης

UN Ονομασία της ουσίας ή του είδους

7 F 3167 ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΟΧΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο., υγρό όχι υπό ψύξη

7 T 3169 ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΟΧΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΤΟΞΙΚΟ, Ε.Α.Ο., υγρό όχι υπό ψύξη

7 TF 3168 ΑΕΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑ, ΟΧΙ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, ΤΟΞΙΚΟ, ΕΥΦΛΕΚΤΟ, Ε.Α.Ο., υγρό όχι υπό 
ψύξη
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2.2.3 Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά
2.2.3.1 Κριτήρια
2.2.3.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 3 καλύπτει ουσίες και είδη 

που περιέχουν ουσίες αυτής της Κλάσης τα οποία:
− είναι υγρά σύμφωνα με την υποπαράγραφο (a) του 

ορισμού για “υγρά” στην 1.2.1,
− έχουν τάση ατμών στους 50oC όχι μεγαλύτερη από 

300 kPa (3 bar) και δεν είναι εντελώς αεριώδη στους 
20oC και σε κανονική πίεση 101.3 kPa και

− έχουν σημείο ανάφλεξης όχι μεγαλύτερο από 61oC 
(βλ. 2.3.3.1 για τη σχετική δοκιμή)

Ο τίτλος της Κλάσης 3 επίσης καλύπτει υγρές ουσίες 
και τηγμένες στερεές ουσίες με σημείο ανάφλεξης υψη−
λότερο από 61oC και οι οποίες μεταφέρονται ή παραδί−
δονται προς μεταφορά ενώ θερμαίνονται σε θερμοκρα−
σίες ίσες ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους. 
Αυτές οι ουσίες καταχωρούνται στον UN 3256.

Η τίτλος της Κλάσης 3 επίσης καλύπτει υγρά απευ−
αισθητοποιημένα εκρηκτικά. Τα υγρά απευαισθητοποι−
ημένα εκρηκτικά είναι εκρηκτικές ουσίες που βρίσκο−
νται διαλυμένες ή βρίσκονται σε διασπορά σε νερό ή 
σε άλλες υγρές ουσίες για να σχηματίσουν ένα ομοι−
ογενές υγρό μείγμα και να καταστείλουν τις εκρηκτι−
κές τους ιδιότητες. Τέτοιες καταχωρήσεις στον Πίνα−
κα Α του Κεφαλαίου 3.2 είναι οι  UN:  1204, 2059, 3064, 
3343, 3357 και 3379.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ουσίες με σημείο ανάφλεξης πάνω από 
35oC, μη−τοξικές και μη−διαβρωτικές, οι οποίες, κάτω από 
τις συνθήκες του υφιστάμενου ελέγχου ευφλεκτότητας 
που δίνονται στην υποπαράγραφο 32.5.2 του Μέρους ΙΙΙ 
του Εγχειριδίου των Δοκιμών και Κριτηρίων, δεν υφίστα−
νται ανάφλεξη δεν συμπεριλαμβάνονται στην Κλάση 3. 
Εάν όμως αυτές οι ουσίες παραδίδονται για μεταφορά 
και μεταφέρονται ενώ θερμαίνονται σε θερμοκρασίες 
ίσες με ή υψηλότερες από το σημείο ανάφλεξής τους, 
είναι ουσίες της Κλάσης 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κατά παρέκκλιση από την 2.2.3.1.1 παρα−
πάνω, ντίζελ καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρ−
μανσης (ελαφρύ) που έχουν σημείο ανάφλεξης πάνω από 
61oC και όχι περισσότερο από 100oC πρέπει να θεωρού−
νται ουσίες της Κλάσης 3, UN 1202.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Υγρά που είναι εξαιρετικά ταξικά στην 
εισπνοή, έχουν σημείο ανάφλεξης κάτω από 23oC και το−
ξικές ουσίες που έχουν σημείο ανάφλεξης 23oC ή περισ−
σότερο, είναι ουσίες της Κλάσης 6.1 (βλ. 2.2.61.1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Εύφλεκτες υγρές ουσίες και παρασκευ−
άσματα που χρησιμοποιούνται ως γεωργικά φάρμακα 
και είναι εξαιρετικά τοξικά, τοξικά ή ελαφρώς τοξικά και 
έχουν σημείο ανάφλεξης 23oC ή περισσότερο είναι ου−
σίες της Κλάσης 6.1 (βλ. 2.2.61.1)

2.2.3.1.2 Οι ουσίες και τα είδη της Κλάσης 3 υποδιαι−
ρούνται όπως παρακάτω:

F Εύφλεκτα υγρά, χωρίς δευτερεύων κίνδυνο:
F1 Εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης ίσο ή λιγότε−

ρο από 61oC,
F2 Εύφλεκτα υγρά με σημείο ανάφλεξης περισσότε−

ρο από 61oC που μεταφέρονται ή παραδίδονται για με−
ταφορά στο ή πάνω από το σημείο ανάφλεξης (ουσίες 
αυξημένης θερμοκρασίας),

FT Εύφλεκτα υγρά, τοξικά:
FT1 εύφλεκτα υγρά, τοξικά,
FT2 γεωργικά φάρμακα,
FC Εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά,
FTC Εύφλεκτα υγρά, τοξικά, διαβρωτικά,
D Υγρά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά

2.2.3.1.3 Ουσίες και είδη που ταξινομήθηκαν στην Κλά−
ση 3 είναι καταγραμμένα στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 
3.2. Ουσίες που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνα−
κα Α του Κεφαλαίου 3.2 θα καταχωρούνται στη σχετική 
καταχώρηση της 2.2.3.3 και στη σχετική ομάδα συσκευ−
ασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Τμήματος. 
Εύφλεκτα υγρά θα καταχωρούνται σε μία από τις επό−
μενες ομάδες συσκευασίας, ανάλογα με το βαθμό του 
κινδύνου που παρουσιάζουν για μεταφορά:

Ομάδα 
συσκευασίας

Σημείο 
ανάφλεξης 
(κλειστό
 καψύλιο)

Αρχικό σημείο 
ζέσεως

Ι −− ≥ 35oC
ΙΙa <23οC >35oC

ΙΙΙa ≥ 23oC ≥ 61oC >35oC

a Βλ. επίσης 2.2.3.1.4. 
Για ένα υγρό με (ένα) δευτερεύοντα(ες) κίνδυνο(ους), η 

ομάδα συσκευασίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τον 
ανωτέρω Πίνακα  και η ομάδα συσκευασίας που βασίζε−
ται στη σοβαρότητα του δευτερεύοντος(ων) κινδύνου(ων) 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Η κατάταξη και η ομά−
δα συσεκυασίας θα πρέπει στη συνέχεια να προσδιο−
ρίζονται σύμφωνα με τον πίνακα προτεραιότητας των 
κινδύνων στην 2.1.3.10.

2.2.3.1.4 Υγρά ή ιξώδη μείγματα και παρασκευάσματα, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν όχι περισ−
σότερο από 20% νιτροκυτταρίνη με περιεκτικότητα σε 
άζωτο που δεν ξεπερνά το 12.6% (κατά βάρος επί ξηρού), 
πρέπει να καταχωρούνται στην ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ 
μόνο όταν οι ακόλουθες απαιτήσεις ικανοποιούνται:

(a) το ύψος της διαχωρισμένης στιβάδας του διαλυτή 
είναι λιγότερο από 3% του συνολικού ύψους του δείγ−
ματος στον έλεγχο διαχωρισμού με διαλύτη (βλ. Εγχει−
ρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, υποπαρά−
γραφος 32.5.1) και 

(b) το ιξώδες28 και το σημείο ανάφλεξης είναι σύμφω−
να με τον επόμενο Πίνακα:

2  Ορισμός ιξώδους : Όταν η ουσία θεωρείται μη− Νευτώνια, 
ή όπου μέθοδος πώματος ροής για τον προσδιορισμό του 
ιξώδους είναι ακατάλληλη, θα χρησιμοποιείται ένα μεταβλη−
τό οξωδόμετρο ρυθμού−διάτμησης για τον προσδιορισμό του 
συντελεστή ιξώδους της ουσίας, στους 23οC, σε έναν αριθμό 
ρυθμών διάτμησης. Οι τιμές που λαμβάνονται σχεδιάζονται 
ως προς το ρυθμό διάτμησης και στη συνέχεια προεκτείνο−
νται για μηδενικό ρυθμό διάτμησης. Έτσι λαμβάνεται το δυ−
ναμικό ιξώδες, το οποίο διαιρούμενο με την πυκνότητα, δίνει 
το φαινόμενο κινηματικό ιξώδες σε ρυθμό διάτμησης σχεδόν 
μηδέν.     
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Κινηματικό ιξώδες
(εκτιμούμενο) (σε σχεδόν μηδε−

νικό βαθμό διάτμησης)
mm2/s στους 23oC.

Χρόνος ροής t σε
συμφωνία με ΙSΟ 2431:1984

Σημείο ανάφλεξης

σε oC

σε s Διάμετρος αναβλυστήρα 
σε mm

20 < ν   ≤     80
80 < ν   ≤    135
135 < ν  ≤    220
220 < ν ≤    300
300 < ν ≤    700
700  < ν

20 < t ≤  60
60 <  t ≤  100
20 < t ≤  32
32 < t  ≤   44
44 < t  ≤ 100

100 < t

4
4
6
6
6
6

πάνω από 17
πάνω από 10
πάνω από 5
πάνω από −1
πάνω από −5
−5 και κάτω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μείγματα που περιέχουν περισσότερο 
από 20% αλλά όχι περισσότερο από 55% νιτροκυτταρίνη 
με περιεκτικότητα σε άζωτο όχι μεγαλύτερη από 12.6% 
κατά βάρος επί ξηρού, είναι ουσίες με UN 2059.

Μείγματα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23oC και 
περιέχουν:

− περισσότερο από 55% νιτροκυτταρίνη, ασχέτως πε−
ριεκτικότητας σε άζωτο, ή

− όχι περισσότερο από 55% νιτροκυτταρίνη με περι−
εκτικότητα σε άζωτο πάνω από 12.6% κατά βάρος επί 
ξηρού, 

είναι ουσίες που  καταχωρούνται στην Κλάση 1 (UN 
0340 ή 0342) ή στην Κλάση 4.1 (UN 2555, 2556 ή 2557).

2.2.3.1.5 Μη−τοξικά και μη−διαβρωτικά διαλύματα και 
ομογενή μείγματα με σημείο ανάφλεξης 23oC ή παρα−
πάνω (ιξώδεις ουσίες, χρώματα ή βερνίκια, εκτός από ου−
σίες που περιέχουν περισσότερο από 20% νιτροκυτταρί−
νη) συσκευασμένα σε δοχεία με λιγότερο από 450 λίτρα 
χωρητικότητα, δεν υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία, 
αν στον έλεγχο διαχωρισμού με διαλύτη (βλ. Εγχειρίδιο 
των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, 32.5.1) το ύψος της 
διαχωρισμένης στιβάδας διαλύτη είναι μικρότερο από 
3% του συνολικού ύψους, και εάν οι ουσίες στους 23oC 
έχουν, στο πώμα ροής σύμφωνα με το ΙSΟ 2431:1993 με 
ακροφύσιο διαμέτρου 6mm, χρόνο ροής:

(a) όχι μικρότερο από 60 δευτερόλεπτα, ή
(b) όχι μικρότερο από 40 δευτερόλεπτα και περιέχουν 

όχι περισσότερο από 60 % ουσίες της Κλάσης 3.
2.2.3.1.6 Αν οι ουσίες της Κλάσης 3, ως αποτέλεσμα 

προσμείξεων, εντάσσονται σε κατηγορίες κινδύνου δι−
αφορετικές από αυτές στις οποίες οι ουσίες που ανα−
φέρονται ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 
ανήκουν, αυτές οι προσμείξεις ή διαλύματα θα καταχω−
ρούνται στις καταχωρήσεις που ανήκουν με βάση τον 
πραγματικό βαθμό κινδύνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των διαλυμάτων και 
μιγμάτων (όπως των παρασκευασμάτων και αποβλήτων) 
βλέπε επίσης 2.1.3.

2.2.3.1.7 Με βάση τις διαδικασίες δοκιμών σύμφωνα με 
την 2.3.3.1 και 2.3.4 και τα κριτήρια που καθορίστηκαν 
στην 2.2.3.1.1, μπορεί επίσης να προσδιοριστεί αν η φύση 
του διαλύματος ή του μείγματος που αναφέρθηκε ονομα−
στικά ή περιέχει μία ουσία που αναφέρθηκε ονομαστικά 
είναι τέτοια ώστε το διάλυμα ή το μείγμα δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις αυτής της Κλάσης (βλ. επίσης 2.1.3).

2.2.3.2 Ουσίες μη αποδεκτές για μεταφορά 

2.2.3.2.1 Ουσίες της Κλάσης 3 που είναι υπεύθυνες γα 
το εύκολο σχηματισμό υπεροξειδίων (όπως συμβαίνει με 
τους αιθέρες ή συγκεκριμένες ετεροκυκλικές οξυζονού−
χες ουσίες) δεν θα γίνονται δεκτές για μεταφορά αν η 
περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο, υπολογισμένη ως υπε−
ροξείδιο του υδρογόνου (ΗεΟ2), ξεπερνά το 0.3%. Η πε−
ριεκτικότητα σε υπεροξείδιο θα καθορίζεται όπως υπο−
δεικνύεται στην 2.3.3.2.

2.2.3.2.2 Οι χημικά ασταθείς ουσίες της Κλάσης 3 δεν 
πρέπει να γίνονται δεκτές προς μεταφορά, εκτός αν 
έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για να αποτρέ−
ψουν την επικίνδυνη διάσπαση ή τον πολυμερισμό τους 
κατά τη μεταφορά. Τέλος, πρέπει να εξασφαλίζεται συ−
γκεκριμένα ότι δοχεία και δεξαμενές δεν περιέχουν ου−
σίες ικανές να ευνοήσουν αυτές τις αντιδράσεις.

2.2.3.2.3 Υγρά απευεσθαιτηποιημένα εκρηκτικά πλην 
εκείνων που αναφέρονται στον Πίνακα Α του Κεφα−
λαίου 3.2 δεν θα γίνονται δεκτά για μεταφορά ως ου−
σίες της Κλάσης 3.
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2.2.3.3

   F1 

F   

1133 
1136 ,
1139  (

:
, )

1169 , ,
1197 , ,
1210 ,
1210  ( ,

),
1263  ( , , , , , , ,
         )
1263  (

)
1266 
1293 ,
1306 ,
1866 ,
1999 , , ,
3065 
3269 
1224 , , . . .
1268 , . . .
1268 , . . .
1987 , . . .
1989 , . . .
2319 , . . .
3271 , . . .
3272 , . . .
3295 , , . . .
3336 , , , . . .
3336 , , , . . .
1993 , . . .

F2
3256 , , . . .,  60 °C, 

2.2.3.3 ( )

   
FT1

1228 , , , , . . .
1228 , , , , . . .
1986 , , , . . .
1988 , , , . . .
2478 , , , . . .
2478 , , , . . .
3248 , , , , . . .
3273 , , , . . .
1992 , , . . .

    

FT   

FT2 

(f.p<23 °C) 

2758 , , ,
2760 , , ,
2762 , , ,
2764 , , , ,
2772 , , ,
2776 COPPER BASED , , ,
2778 , , ,
2780 , , ,
2782  , , ,
2784 , , ,
2787 , , ,
3024 COUMARIN DERIVATIVE , , ,
3346 , , ,
3350 PYRETHROID , , ,
3021 , , , , . . .

:

FC

3469 , ,  ( , , , ,    
           , , , )
3469    ( )
2733 , , , . . .
2733 , , , . . .
2985   , , , . . .
3274 , . . ., 
2924 , , . . .

   
,

FTC 3286 , , , . . .

 D 

3343 , , , , . . .
 30% 

3357 , , , . .  30% 

3379 , , . . .
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2.2.41 Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες 
και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά

2.2.41.1 Κριτήρια
2.2.41.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 4.1 καλύπτει εύφλεκτες 

ουσίες και είδη, απαευαισθητοποιημένα εκρηκτικά που 
είναι στερεά σύμφωνα με την υποπαράγραφο (a) του ορι−
σμού “στερεό” στην 1.2.1 και αυτενεργά υγρά ή στερεά.

Τα επόμενα καταχωρούνται στην Κλάση 4.1:
− Άμεσα εύφλεκτες στερεές ουσίες και είδη  (βλέπε 

2.2.41.1.3 έως 2.2.41.1.8),
− Αυτενεργά στερεά ή υγρά (βλέπε 2.2.41.1.9 έως 

2.2.41.1.1.17),
− Στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά (βλέπε 

2.2.41.1.18),
− Ουσίες που σχετίζονται με αυτενεργές ουσίες (βλέ−

πε 2.2.41.1.19). 
2.2.41.1.2 Οι ουσίες και τα είδη της Κλάσης 4.1 υποδιαι−

ρούνται ως ακόλουθα:
F Εύφλεκτα στερεά, χωρίς δευτερεύοντα κίνδυνο:
F1 Οργανικά ,
F2 Οργανικά, τηγμένα,
F3 Ανόργανα,
 FΟ Εύφλεκτα στερεά, οξειδωτικά
 FΤ Εύφλεκτα στερεά, τοξικά:
FΤ1 Οργανικά, τοξικά,
FΤ2 Ανόργανα, τοξικά,
 FC Εύφλεκτα στερεά, διαβρωτικά
 FC1 Οργανικά, διαβρωτικά,
FC2 Ανόργανα, διαβρωτικά,
 D Στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά χωρίς δευ−

τερεύοντα κίνδυνο:
 DΤ Στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά, τοξικά
 SR Αυτενεργές ουσίες:
   SR1 Που δεν χρειάζονται έλεγχο θερμοκρασίας
  SR2 Που χρειάζονται έλεγχο θερμοκρασίας
 Εύφλεκτα στερεά
 Ορισμός και ιδιότητες
2.2.41.1.3 Εύφλεκτα στερεά είναι τα άμεσα καύσιμα 

στερεά και τα στερεά εκείνα που μπορούν να προκα−
λέσουν φωτιά μέσω τριβής. 

 Άμεσα εύφλεκτα στερεά είναι κονιώδεις, κοκκώδεις 
ή κολλώδεις ουσίες που είναι επικίνδυνες εάν μπορούν 
να αναφλεγούν εύκολα από σύντομη επαφή με μία πηγή 
σπινθήρα, τέτοια όπως ένα αναμμένο σπίρτο, ή εάν η 
φλόγα απλώνεται γρήγορα. Ο κίνδυνος μπορεί να προ−
έρχεται όχι μόνο από τη φωτιά αλλά και από προϊό−
ντα τοξικής καύσης. Οι σκόνες μετάλλων είναι ιδιαίτε−
ρα επικίνδυνες λόγω της δυσκολίας κατάσβεσης της 
φωτιάς αφοί τα συνηθισμένα κατασβεστικά μέσα όπως 
διοξείδιο του άνθρακα ή νερό μπορούν να αυξήσουν 
τον κίνδυνο.

Ταξινόμηση
2.2.41.1.4 Ουσίες και είδη ταξινομημένα ως εύφλεκτα 

στερεά της Κλάσης 4.1 αναφέρονται στον Πίνακα Α του 
Κεφαλαίου 3.2. Η καταχώρηση οργανικών ουσιών και ει−
δών που δεν αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνακα Α 
του Κεφαλαίου 3.2  στην αντίστοιχη καταχώρηση του 
υπό−Τμήματος 2.2.41.3  σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου 2.1 μπορεί να βασιστεί στην εμπειρία ή στα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα με 
το Μέρος III, υπό−τμήμα 33.2.1 του Εγχειριδίου Δοκιμών 
και Κριτηρίων. Η καταχώρηση ανόργανων ουσιών που 

δεν αναφέρονται με την ονομασία τους θα πρέπει να 
βασίζεται στα αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου 
σύμφωνα με το Μέρος III, υπό−τμήμα 33.2.1 του Εγχειρι−
δίου Δοκιμών και Κριτηρίων. Η εμπειρία θα πρέπει επί−
σης να λαμβάνεται υπόψη όταν οδηγεί σε μία καταχώ−
ρηση σε πιο αυστηρή βάση.

2.2.41.1.5 Όταν ουσίες που δεν αναφέρονται ονομαστι−
κά καταχωρούνται σε μια από τις καταχωρήσεις που 
αναφέρονται στην 2.2.41.3 βάσει των διαδικασιών ελέγ−
χου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, 
Μέρος III, υπό−τμήμα 33.2.1, εφαρμόζονται τα παρακά−
τω κριτήρια:

 (a) Με εξαίρεση τις σκόνες μετάλλων ή σκόνες κρα−
μάτων μετάλλων, κονιώδεις, κοκκώδεις ή συγκολλητικές 
ουσίες θα πρέπει να ταξινομούνται ως άμεσα εύφλεκτες 
ουσίες της Κλάσης 4.1 εάν μπορούν να αναφλεγούν εύ−
κολα από σύντομη επαφή με μία πηγή σπινθήρα (π.χ. 
ένα αναμμένο σπίρτο), ή εάν, στην περίπτωση ανάφλε−
ξης, η φλόγα απλώνεται γρήγορα, o χρόνος ανάφλεξης 
είναι μικρότερος από 45 δευτερόλεπτα για μετρημένη 
απόσταση 100 mm ή η ταχύτητα της ανάφλεξης είναι 
μεγαλύτερη από 2.2 mm/s.

 (b) Σκόνες μετάλλων ή σκόνες κραμάτων μετάλλων 
θα πρέπει να ταξινομούνται στην Κλάση 4.1 εάν μπο−
ρούν να αναφλεγούν από μία φλόγα και η αντίδραση 
απλώνεται πάνω απ’ όλο το δείγμα σε λιγότερο από 
10 λεπτά.

 Στερεά που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά μέσω 
τριβής θα πρέπει να ταξινομούνται στην Κλάση 4.1 σε 
αναλογία με υπάρχουσες καταχωρήσεις (π.χ. σπίρτα) ή 
σύμφωνα με οποιαδήποτε κατάλληλη ειδική διάταξη.

2.2.41.1.6 Βάσει των διαδικασιών ελέγχων σύμφωνα με 
το Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος III, Τμή−
μα 33.2.1 και τα κριτήρια που τίθενται στις 2.2.41.1.4 και 
2.2.41.1.5, μπορεί ακόμη να καθοριστεί αν η φύση μια 
ουσίας που αναφέρεται με την ονομασία της είναι τέ−
τοια που η ουσία να μην υπόκειται στις διατάξεις για 
αυτήν την Κλάση.

2.2.41.1.7 Εάν ουσίες της Κλάσης 4.1, ως αποτέλεσμα 
προσμείξεων, μεταβαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ουσίες που αναφέ−
ρονται με την ονομασία τους, στον Πίνακα Α του Κεφα−
λαίου 3.2 ανήκουν, αυτά τα μείγματα θα πρέπει να κα−
ταχωρούνται στις καταχωρήσεις στις οποίες ανήκουν 
βάσει του πραγματικού βαθμού κινδύνου τους. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγ−
μάτων (τέτοια όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), 
βλέπε επίσης 2.1.3.

 Ταξινόμηση των ομάδων συσκευασίας
2.2.41.1.8 Εύφλεκτα στερεά ταξινομημένα υπό τις διά−

φορες καταχωρήσεις στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 
θα πρέπει να ταξινομούνται στις ομάδες συσκευασίας 
II ή III στη βάση των διαδικασιών ελέγχων του Εγχειρί−
διο Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος III, υπό−τμήμα 33.2.1, 
σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 (a) Άμεσα εύφλεκτα στερεά τα οποία, όταν δοκιμά−
ζονται, έχουν χρόνο καύσης μικρότερο από 45 δευτε−
ρόλεπτα πάνω από μετρημένη απόσταση 100 mm θα 
πρέπει να καταχωρούνται στα:

 Ομάδα συσκευασίας II: εάν η φλόγα περνάει τη νωπή 
ζώνη,

  Ομάδα συσκευασίας III: εάν η νωπή ζώνη σταματάει 
τη φλόγα για τουλάχιστον τέσσερα λεπτά,
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 (b) Σκόνες μετάλλων ή σκόνες κραμάτων μετάλλων 
θα πρέπει να ταξινομούνται στην:

 Ομάδα συσκευασίας II: εάν, όταν δοκιμάζονται, η αντί−
δραση απλώνεται σε όλο το μήκος του δείγματος σε 
πέντε λεπτά ή λιγότερο,

 Ομάδα συσκευασίας III: εάν, όταν δοκιμάζονται, η 
αντίδραση απλώνεται σε όλο το μήκος του δείγματος 
σε περισσότερο από πέντε λεπτά.

 Για στερεά που μπορούν να  προκαλέσουν φωτιά 
μέσω τριβής, η ομάδα συσκευασίας θα πρέπει να κα−
ταχωρείται σε αναλογία με υπάρχουσες καταχωρήσεις 
ή σύμφωνα με οποιαδήποτε ειδική διάταξη.

 Αυτενεργές ουσίες
 Ορισμοί
2.2.41.1.9 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, 

αυτενεργές ουσίες είναι θερμικά ασταθείς ουσίες που 
υπόκεινται σε ισχυρά εξώθερμη διάσπαση ακόμη και χω−
ρίς τη συμμετοχή οξυγόνου (αέρα). Ουσίες δεν θεωρού−
νται αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1 εάν:

 (a) είναι εκρηκτικά σύμφωνα με τα κριτήρια της Κλά−
σης 1,

 (b) είναι οξειδωτικές ουσίες σύμφωνα με τη διαδικα−
σία καταχώρησης της Κλάσης 5.1 (βλέπε 2.2.51.1), με εξαί−
ρεση εκείνα τα μίγματα οξειδωτικών ουσιών που περιέ−
χουν 5% ή περισσότερο εύφλεκτων οργανικών ουσιών, 
θα υπόκεινται στην διαδικασία ταξινόμησης που περι−
γράφεται στη Σημείωση 2

 (c) είναι οργανικά υπεροξείδια σύμφωνα με τα κρι−
τήρια της Κλάσης 5.2 (βλέπε 2.2.52.1),

 (d) η θερμότητα διάσπασής τους είναι μικρότερη 
από 300 J/g, ή

 (e) η θερμοκρασία αυτο−επιταχυνόμενης διάσπασης  
(SADT) (βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 παρακάτω) είναι μεγαλύτε−
ρη από 75 °C για ένα κόλο 50kg.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η θερμότητα διάσπασης  μπορεί να υπο−
λογιστεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διεθνώς ανα−
γνωρισμένη μέθοδο π.χ. διαφορική θερμιδομετρία σά−
ρωσης και αδιαβατική θερμιδομετρία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Μίγματα οξειδωτικών ουσιών που πλη−
ρούν τα κριτήρια της Κλάσης 5.1 τα οποία περιέχουν 
5% ή περισσότερο εύφλεκτων οργανικών ουσιών, που 
δεν πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω 
στα (a), (c), (d) ή (e), θα ακολουθούν τη διαδικασία τα−
ξινόμησης των αυτενεργών  ουσιών.

  Ένα μίγμα που παρουσιάζει τις ιδιότητες αυτενερ−
γούς ουσίας, τύπου Β ή F, θα ταξινομείται ως αυτενερ−
γή  ουσία της Κλάσης 4.1.

  Ένα μίγμα που παρουσιάζει τις ιδιότητες αυτενερ−
γούς ουσίας, τύπου G, σύμφωνα με την αρχή που δίνε−
ται στην 20.4.3. (g) του Μέρους ΙΙ του Εγχειριδίου Δο−
κιμών και Κριτηρίων θα θεωρείται για ταξινόμηση ως 
ουσία της Κλάσης 5.1 (βλ. 2.2.51.1). 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Η θερμοκρασία αυτο−επιταχυνόμενης 
διάσπασης  (SADT) είναι η χαμηλότερη  θερμοκρασία 
στην οποία μπορεί να συμβεί αυτο−επιταχυνόμενη δι−
άσπαση  με μία ουσία στη συσκευασία που χρησιμο−
ποιείται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Απαιτήσεις 
για τον υπολογισμό της SADT δίνονται στο  Εγχειρί−
διο Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος II, Κεφάλαιο 20 και 
Τμήμα 28.4.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Κάθε ουσία που εμφανίζει τις ιδιότητες 
μιας αυτενεργής ουσίας θα πρέπει να ταξινομείται ως 
τέτοια, ακόμα και αν αυτή η ουσία δίνει θετικό αποτέ−
λεσμα στη δοκιμή σύμφωνα με την 2.2.42.1.5 για να συ−
μπεριληφθεί στην Κλάση 4.2.

 Ιδιότητες
2.2.41.1.10 Η διάσπαση των αυτενεργών ουσιών μπορεί 

να αρχίσει από θερμότητα, επαφή με καταλυτικές προ−
σμείξεις (π.χ. οξέα, ενώσεις βαρέων μετάλλων, βάσεις), 
τριβή ή σύγκρουση. Ο ρυθμός της διάσπασης  αυξάνει 
με τη θερμοκρασία και ποικίλει ανάλογα με την ουσία. 
Η διάσπαση, ειδικά εάν δεν συμβεί ανάφλεξη, μπορεί να 
οδηγήσει στην έκκληση τοξικών αερίων ή ατμών. Για 
ορισμένες αυτενεργές ουσίες, η θερμοκρασία θα πρέ−
πει να ελέγχεται. Μερικές αυτενεργές ουσίες, μπορεί να 
αποσυντεθούν εκρηκτικά ειδικά εάν είναι κλεισμένες σε 
περιορισμένο χώρο. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να 
μεταβληθεί από την προσθήκη μέσων αραίωσης ή από 
τη χρήση κατάλληλων συσκευασιών. Μερικές αυτενερ−
γές ουσίες καίγονται ζωηρά. Αυτενεργές ουσίες είναι, 
για παράδειγμα, μερικές ενώσεις των τύπων που ανα−
φέρονται παρακάτω:

 αλειφατικές αζωενέσεις (−C−N=N−C−)
 οργανικά αζίδια (−C−N3)
 διαζωνικά άλατα (−CN2

+ Z−)
 N−νιτρωδoενώσεις (−N−N=O) και
 αρωματικά σουλφοϋδραζίδια (−SO2−NH−NH2).
 Αυτός ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ουσί−

ες με άλλες ενεργές ομάδες και μερικά μείγματα ου−
σιών μπορεί να έχουν παρόμοιες ιδιότητες.

 Ταξινόμηση
2.2.41.1.11 Οι αυτενεργές ουσίες ταξινομούνται σε επτά 

τύπους σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου που παρουσι−
άζουν. Οι τύποι των αυτενεργών ουσιών ποικίλουν από 
τον τύπο A, που δεν γίνεται δεκτός για μεταφορά στη 
συσκευασία στην οποία δοκιμάστηκε, έως τον τύπο G, 
που δεν υπόκειται στις διατάξεις για αυτενεργές ου−
σίες της Κλάσης 4.1. Η ταξινόμηση των τύπων B έως F 
σχετίζεται άμεσα με τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότη−
τα σε μία συσκευασία. Οι αρχές που πρέπει να εφαρ−
μόζονται στην ταξινόμηση των ουσιών, όπως επίσης και 
οι διαδικασίες ταξινόμησης που εφαρμόζονται, μέθοδοι 
και κριτήρια των δοκιμών και ένα παράδειγμα από μιά 
κατάλληλη έκθεση δοκιμής τίθενται στο Μέρος II του 
Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων.

2.2.41.1.12 Αυτενεργές ουσίες που έχουν ήδη ταξινομη−
θεί και ήδη επιτρέπεται η μεταφορά τους σε συσκευ−
ασίες καταγράφονται στην 2.2.41.4, εκείνες των οποί−
ων ήδη επιτρέπεται η μεταφορά σε IBC αναφέρονται 
στην 4.1.4.2, οδηγία συσκευασίας ΙΒC520 και εκείνες των 
οποίων ήδη επιτρέπεται η μεταφορά σε δεξαμενές σύμ−
φωνα με το Κεφάλαιο 4.2 και αναφέρονται στην 4.2.5.2, 
φορητή δεξαμενή οδηγία Τ23. Κάθε επιτρεπόμενη ου−
σία που καταγράφεται καταχωρείται σε γενική κατα−
χώρηση του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 (UN 3221 έως 
3240) και δίδονται οι ντες κίνδυνοι και οι επισημάνσεις 
με σχετικές πληροφορίες μεταφοράς. 

 Οι ομαδικές καταχωρήσεις προδιαγράφουν:
 − αυτενεργές ουσίες των τύπων B έως F, βλέπε 

2.2.41.1.11 παραπάνω,
 − φυσική κατάσταση (υγρό / στερεό) και 
 − έλεγχο θερμοκρασίας (όταν απαιτείται), βλέπε 

2.2.41.1.17 παρακάτω.
 Η ταξινόμηση των αυτενεργών ουσιών που αναφέ−

ρεται στην 2.2.41.4 βασίζεται στην τεχνικώς καθαρή ου−
σία (εκτός όπου καθορίζεται συγκέντρωση μικρότερη 
από 100%). 
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2.2.41.1.13 Η ταξινόμηση των αυτενεργών ουσιών ή συν−
θέσεων των αυτενεργών ουσιών που δεν αναφέρονται 
στην 2.2.41.4, 4.1.4.2, οδηγία συσκευασίας IBC520 ή 4.2.5.2, 
φορητή δεξαμενή οδηγία Τ23 και η καταχώρηση σε μία 
συγκεντρωτική καταχώρηση θα πρέπει να γίνεται από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης στη 
βάση μιας αναφοράς ελέγχου. Η αναφορά της έγκρισης 
θα πρέπει να περιέχει την ταξινόμηση και τους σχετι−
κούς όρους μεταφοράς. Εάν η χώρα προέλευσης δεν 
είναι συμβαλλόμενο μέλος της παρούσας Συμφωνίας, η 
ταξινόμηση και οι όροι μεταφοράς θα πρέπει να ανα−
γνωρίζονται από την αρμόδια αρχή του πρώτου συμβαλ−
λόμενου μέλους  της παρούσας Συμφωνίας που προσεγ−
γίζει η αποστολή.

2.2.41.1.14 Eνεργοποιητές, όπως ενώσεις ψευδαργύρου, 
μπορεί να προστεθούν σε μερικές αυτενεργές ουσίες 
για αλλαγή της δραστικότητάς τους. Ανάλογα με τον 
τύπο και τη συγκέντρωση του ενεργοποιητή, αυτό μπο−
ρεί να οδηγήσει σε μείωση της θερμικής σταθερότητας 
και αλλαγή των εκρηκτικών ιδιοτήτων Εάν οποιαδήπο−
τε από αυτές τις ιδιότητες μεταβληθεί, η νέα σύνθε−
ση θα πρέπει να εκτιμάται σύμφωνα με τη διαδικασία 
ταξινόμησης.

2.2.41.1.15 Δείγματα αυτενεργών ουσιών ή συνθέσεων 
αυτενεργών ουσιών που δεν αναφέρονται στην 2.2.41.4, 
για τα οποία δεν είναι διαθέσιμη μία πλήρης σειρά απο−
τελεσμάτων δοκιμών και που πρόκειται να μεταφερθούν 
για περαιτέρω δοκιμή και αξιολόγηση, θα πρέπει να κα−
ταχωρούνται σε μία από τις κατάλληλες καταχωρήσεις 
για αυτενεργές ουσίες τύπου C, υπό την προϋπόθεση 
ότι ικανοποιούνται οι παρακάτω συνθήκες:

 − τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το δείγμα 
δεν θα ήταν πιο επικίνδυνο από αυτενεργές ουσίες τύ−
που B,

 − το δείγμα είναι συσκευασμένο σύμφωνα με τη μέ−
θοδο συσκευασίας OP2 και η ποσότητα ανά μονάδα με−
ταφοράς περιορίζεται σε 10 kg,

 − τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρα−
σία ελέγχου, εάν υπάρχει, είναι αρκετά χαμηλή για την 
αποφυγή οποιασδήποτε επικίνδυνης διάσπασης  και 
αρκετά υψηλή για την αποφυγή οποιουδήποτε επικίν−
δυνου διαχωρισμού φάσης. 

 Απευαισθητοποίηση
2.2.41.1.16 Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη δι−

άρκεια της μεταφοράς, οι αυτενεργές ουσίες σε πολ−
λές περιπτώσεις απευαισθητοποιούνται με τη χρήση 
μέσου αραίωσης. Όπου ορίζεται ένα ποσοστό μίας ουσί−
ας, αυτό αναφέρεται στο ποσοστό κατά βάρος, στρογ−
γυλοποιημένο στον κοντινότερο ακέραιο αριθμό. Εάν 
χρησιμοποιείται μέσο αραίωσης, η αυτενεργή ουσία θα 
πρέπει να δοκιμάζεται με το μέσο αραίωσης παρόν στη 
συγκέντρωση και τη μορφή που χρησιμοποιείται στη 
μεταφορά. Μέσα αραίωσης που μπορεί να επιτρέψουν 
σε μία αυτενεργή ουσία να συγκεντρωθεί σ’ επικίνδυ−
νο βαθμό σε περίπτωση διαρροής από μία συσκευασία, 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οποιοδήποτε μέσο 
αραίωσης θα πρέπει να είναι συμβατό με την αυτενερ−
γή ουσία. Υπό αυτό το πρίσμα, συμβατά μέσα αραίωσης 
είναι εκείνα τα στερεά ή υγρά που δεν έχουν ανεπιθύ−
μητη επίδραση στη θερμική σταθερότητα και τον τύπο 
επικινδυνότητας της αυτενεργής ουσίας. Υγρά μέσα 
αραίωσης σε συνθέσεις που απαιτούν έλεγχο της θερ−

μοκρασίας (βλέπε 2.2.41.1.14) θα πρέπει να έχουν σημείο 
βρασμού τουλάχιστον 60 °C και σημείο ανάφλεξης όχι 
μικρότερο από 5 °C. Το σημείο βρασμού του υγρού θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 °C υψηλότερο από τη 
θερμοκρασία ελέγχου της αυτενεργής ουσίας. 

 Απαιτήσεις ελέγχου θερμοκρασίας
2.2.41.1.17 Ορισμένες αυτενεργές ουσίες μπορούν να 

μεταφέρονται μόνο υπό συνθήκες ελεγχόμενης θερμο−
κρασίας. Η θερμοκρασία ελέγχου είναι η μέγιστη θερ−
μοκρασία στην οποία η αυτενεργή ουσία μπορεί να με−
ταφερθεί με ασφάλεια. Θεωρείται ότι η θερμοκρασία 
των άμεσων περιβλημάτων ενός κόλου υπερβαίνει μό−
νον τους 55 °C κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για ένα 
σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μέσα σε μία περίο−
δο 24 ωρών. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της 
θερμοκρασίας, μπορεί να είναι αναγκαίο να εφαρμο−
στούν διαδικασίες κινδύνου. Η θερμοκρασία κινδύνου 
είναι η θερμοκρασία στην οποία θα πρέπει να εφαρ−
μοστούν τέτοιες διαδικασίες. 

 Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου απορρέουν 
από την SADT (βλέπε Πίνακα 1). Η SADT θα πρέπει να 
καθορίζεται για να αποφασιστεί εάν μία ουσία θα πρέ−
πει να υπόκειται σε έλεγχο θερμοκρασίας κατά τη δι−
άρκεια της μεταφοράς. Διατάξεις για τον καθορισμό 
της SADT δίνονται στο Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτη−
ρίων, Μέρος II, Κεφάλαιο 20 και Τμήμα 28.4.

Πίνακας 1: Υπολογισμός θερμοκρασιών ελέγχου και 
κινδύνου

Τύπος του 
δοχείου

SADT a Θερμοκρα−
σία ελέγχου

Θερμοκρα−
σία 

κινδύνου
Μονές συ−
σκευασίες 
και IBCs

20 °C ή μι−
κρότερη

20 °C κάτω 
από την 
SADT

10 °C κάτω 
από την 
SADT

πάνω από 
20 °C έως 

35 °C

15 °C κάτω 
από την 
SADT

10 °C κάτω 
από την 
SADT

πάνω από 
35 °C

10 °C κάτω 
από την 
SADT

5 °C κάτω 
από την 
SADT

Δεξαμενές < 50 °C 10 °C κάτω 
από την 
SADT

5 °C κάτω 
από την 
SADT

 a SADT της ουσίας  όπως είναι συσκευασμένη για 
μεταφορά. 

 Αυτενεργές ουσίες με  SADT όχι μεγαλύτερη από 55 
°C, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο θερμοκρασίας 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Όπου είναι εφαρμό−
σιμες, οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου αναφέρο−
νται στην 2.2.41.4. Η πραγματική θερμοκρασία κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς μπορεί να είναι χαμηλότερη 
από τη θερμοκρασία ελέγχου αλλά θα πρέπει να επι−
λέγεται έτσι ώστε να αποφεύγεται επικίνδυνος διαχω−
ρισμός φάσεων.
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 Στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
2.2.41.1.18 Στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά εί−

ναι ουσίες διαβρεγμένες με νερό ή αλκοόλες ή είναι 
διαλυμένες με άλλες ουσίες για να καταστέλλουν τις 
εκρηκτικές τους ιδιότητες. Τέτοιες καταχωρήσεις στον 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 είναι: UN 1310, 1320, 1321, 
1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 
1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 
3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 και 
3380.  

 Ουσίες που σχετίζονται με αυτενεργές ουσίες 
2.2.41.1.19 Ουσίες οι οποίες:
 (a) έχουν γίνει προσωρινά δεκτές στην Κλάση 1 σύμ−

φωνα με τις Σειρές Ελέγχου 1 και 2 αλλά έχουν εξαιρε−
θεί από την Κλάση 1 από τη Σειρά Ελέγχου 6,

 (b) δεν είναι αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1 και
 (c) δεν είναι ουσίες των Κλάσεων 5.1 ή 5.2 
 είναι επίσης καταχωρημένες στην Κλάση 4.1. Οι UN 

2956, 3241, 3242 και 3251 είναι τέτοιες καταχωρήσεις.
2.2.41.2  Ουσίες μη αποδεκτές προς μεταφορά 
2.2.41.2.1 Χημικώς ασταθείς ουσίες της Κλάσης 4.1 δεν 

θα πρέπει να γίνονται δεκτές για μεταφορά, εκτός εάν 

έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της 
επικίνδυνης διάσπασης  ή πολυμερισμού τους κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέ−
πει ειδικά να βεβαιώνεται ότι τα δοχεία και οι δεξαμε−
νές δεν περιέχουν οποιαδήποτε ουσία που πιθανώς να 
προκαλέσει τέτοια αντίδραση.

2.2.41.2.2 Εύφλεκτα στερεά, οξειδωτικά, καταχωρημέ−
να στο UN 3097 δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά για 
μεταφορά εκτός αν ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την 
Κλάση 1 (βλέπε επίσης 2.1.3.7).

2.2.41.2.3 Οι παρακάτω ουσίες δεν θα πρέπει να γίνο−
νται δεκτές για μεταφορά:

 −  Αυτενεργές ουσίες τύπου Α [βλέπε Εγχειρίδιο Δο−
κιμών και Κριτηρίων, Μέρος II, 20.4.2 (a)],

 − Θειούχα άλατα του φωσφόρου που δεν είναι ελεύ−
θερα από κίτρινο και λευκό φωσφόρο

 − Στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά άλλα από 
αυτά που αναφέρονται στον Πίνακα Α του Κεφαλαί−
ου 3.2

 − Ανόργανες εύφλεκτες ουσίες στην τηγμένη κατά−
σταση άλλες από UN 2448 ΘΕΙΟ, ΤΕΤΗΓΜΕΝΟ.
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2.2.41.4 Κατάλογος αυτενεργών ουσιών
 Στη στήλη “Μέθοδος συσκευασίας” οι κωδικοί “ΟΡ1” και “ΟΡ2” αναφέρονται στις μεθόδους συσκευασίας της 

4.1.4.1, οδηγία συσεκυασίας Ρ520 (βλέπε επίσης 4.1.7.1). Αυτενεργές ουσίες που πρόκειται να μεταφερθούν θα πρέ−
πει να fulfil the classification and the control and emergency temperatures (όπως απορρέει από το SADT) as listed. 
Για ουσίες που επιτρέπονται σε IBC, βλέπε 4.1.4.2, οδηγία συσκευασίας IBC520 και, για εκείνες που επιτρέπονται 
σε δεξαμενές σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4.2, βλέπε 4.2.5.2,  φορητή δεξαμενή οδηγία Τ23.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ταξινόμηση που δίνεται στον πίνακα αυτό βασίζεται σε τεχνικά καθαρές ουσίες (εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου προσδιορίζεται συγκέντρωση μικρότερη από 100%). Για άλλες συγκεντρώσεις, η ουσία μπο−
ρεί να ταξινομείται διαφορετικά ακολουθώντας τις διαδικασίες που δίνονται στο Μέρος ΙΙ του Εγχειριδίου Δο−
κιμών και Κριτηρίων και στην 2.2.41.1.17.
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2.2.42 Κλάση 4.2 Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη καύ−
ση

2.2.42.1 Κριτήρια
2.2.42.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 4.2 καλύπτει:
− Πυροφόρες ουσίες που είναι ουσίες, συμπεριλαμβα−

νομένων μειγμάτων και διαλυμάτων (υγρών ή στερεών) 
που ακόμα και σε μικρές ποσότητες αναφλέγονται σε 
επαφή με τον αέρα ουσίες, συμπεριλαμβανομένων διαλυ−
μάτων και μειγμάτων (υγρά ή στερεά), που ακόμα και σε 
μικρές ποσότητες αναφλέγονται με επαφή με τον αέρα 
μέσα σε πέντε λεπτά.  Αυτές είναι οι ουσίες της Κλάσης 
4.2, οι πιο ικανές για αυτόματη καύση και

− Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και είδη που είναι ουσί−
ες και είδη, συμπεριλαμβανομένων διαλυμάτων και μειγ−
μάτων, που, σε επαφή με τον αέρα, χωρίς καμία παρο−
χή ενέργειας είναι υποκείμενες σε αυτοθέρμανση Αυτές 
οι ουσίες μπορούν να αναφλεγούν μόνον σε μεγάλες 
ποσότητες (κιλά) και μετά από μακρά χρονική περίοδο 
(ώρες ή μέρες). 

2.2.42.1.2 Οι ουσίες και τα είδη της Κλάσης 4.2 υποδι−
αιρούνται ως εξής:

 S Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη καύση, χωρίς δευ−
τερεύων κίνδυνο:

S1 Οργανικές, υγρές,
S2 Οργανικές, στερεές,
S3 Ανόργανες, υγρές,
S4 Ανόργανες, στερεές,
S5 Οργανομεταλλικές
SW Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη καύση, που σε 

επαφή με το νερό εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια,
 SO  Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη ανάφλεξη, οξει−

δωτικές,
ST  Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη καύση, τοξικές:
ST1 Οργανικές, τοξικές, υγρές,
ST2 Οργανικές, τοξικές, στερεές,
ST3 Ανόργανες, τοξικές, υγρές,
ST4 Ανόργανες, τοξικές, στερεές,
SC Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη καύση, διαβρω−

τικές:
 SC1 Οργανικές, διαβρωτικές, υγρές,
 SC2 Οργανικές, διαβρωτικές, στερεές,
 SC3 Ανόργανες, διαβρωτικές, υγρές,
 SC4 Ανόργανες, διαβρωτικές, στερεές.
 Ιδιότητες
2.2.42.1.3 Η αυτοθέρμανση αυτών των ουσιών που οδη−

γεί σε αυτόματη καύση, προκαλείται από την αντίδρα−
ση της ουσίας με οξυγόνο (στον αέρα) και η θερμότητα 
που αναπτύσσεται δεν απάγεται αρκετά γρήγορα στο 
περιβάλλον. Αυτόματη ανάφλεξη εκδηλώνεται όταν ο 
ρυθμός παραγωγής θερμότητας υπερβαίνει το ρυθμό 
απώλειας θερμότητας και επιτυγχάνεται η θερμοκρα−
σία αυτόματης καύση.

Ταξινόμηση
2.2.42.1.4 Οι ουσίες και τα είδη που ταξινομούνται στην 

Κλάση 4.2 υπάρχουν στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. Η 
καταχώρηση των ουσιών και ειδών που δεν αναφέρονται 
ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 στη σχε−
τική ακριβή ε.α.ο. καταχώρηση της 2.2.43.3 σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου 2.1 μπορούν να βασιστούν 
στην εμπειρία ή στα αποτελέσματα από τις διαδικασί−
ες ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο των Δοκιμών και 

Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 33.3. Η καταχώρηση στις γε−
νικές ε.α.ο. καταχωρήσεις της Κλάσης 4.2 θα βασίζονται 
στα αποτελέσματα των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα 
με το Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, 
Τμήμα 33.3. Η εμπειρία επίσης θα λαμβάνεται υπ’ όψη 
όταν οδηγεί σε πιο αυστηρή καταχώρηση.

2.2.42.1.5  Όταν ουσίες και είδη χωρίς συγκεκριμένη 
ονομασία καταχωρούνται σε μία από τις καταχωρήσεις 
στην 2.2.42.3 βάσει των διαδικασιών ελέγχου σύμφωνα 
με το Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, 
Τμήμα 33.3, τα παρακάτω κριτήρια θα πρέπει να εφαρ−
μόζονται:

(a) Στερεά υποκείμενα σε αυτόματη καύση (πυροφό−
ρος) θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.2 όταν 
αναφλέγονται πέφτοντας από ύψος 1 μέτρου ή μέσα σε 
πέντε λεπτά, 

(b) Υγρά υποκείμενα σε αυτόματη καύση (πυροφόρος) 
θα πρέπει να καταχωρούνται στην Κλάση 4.2 όταν :

(i) κατά την έκχυση σε αδρανή φορέα, αναφλέγονται 
μέσα σε πέντε λεπτά ή

(ii) στην περίπτωση ενός αρνητικού αποτελέσματος 
της δοκιμής σύμφωνα με το  (i), κατά την έκχυση σε 
ξηρό, πτυχωτός χάρτινος ηθμός (Whatman No. 3 φίλ−
τρο), το αναφλέγουν ή το απανθρακώνουν μέσα σε πέ−
ντε λεπτά.   

(c) Ουσίες στις οποίες, σε δείγμα κύβου 10 εκατοστών, 
στους 140oC θερμοκρασία ελέγχου, παρατηρείται αυ−
τόματη καύση ή αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 
200oC μέσα σε 24 ώρες, θα πρέπει να καταχωρούνται 
στην Κλάση 4.2. Αυτό το κριτήριο βασίζεται στη θερμο−
κρασία της αυτόματης καύση του ζωικού άνθρακα, που 
είναι στους 50oC για ένα δοκιμαστικό κύβο όγκου 27 m3. 
Ουσίες με θερμοκρασία αυτόματης καύση μεγαλύτερη 
από 50oC για έναν όγκο 27 m3 δεν θα καταχωρούνται 
στην Κλάση 4.2. 

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:΄Ουσίες που μεταφέρονται σε κόλα με 
όγκο όχι μεγαλύτερο από 3m3εξαιρούνται από την Κλά−
ση 4.2 αν, δοκιμασμένες με 10 εκ δείγμα κύβου σε 120oC, 
καμία αυτόματη καύση ούτε αύξηση στη θερμοκρασία σε 
πάνω από 160oC παρατηρείται μέσα σε 24 ώρες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ουσίες που μεταφέρονται σε κόλα με 
όγκο όχι μεγαλύτερο από 450 λίτρα εξαιρούνται από 
την Κλάση 4.2 αν, δοκιμασμένες με 10 εκ δοκιμαστικό 
κύβο σε 100oC, καμία αυτόματη καύση ούτε αύξηση στη 
θερμοκρασία σε πάνω από 160oC παρατηρείται μέσα 
σε 24 ώρες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Δεδομένου ότι οι οργανομεταλλικές ου−
σίες μπορούν να ταξινομηθούν στην Κλάση 4.2 ή 4.3 με 
επιπρόσθετους δευτερεύοντες κινδύνους, ανάλογα με τις 
ιδιότητές τους, για τις ουσίες αυτές δίνεται συγκεκριμέ−
νο διάγραμμα ροής ταξινόμησης στην 2.3.6. 

2.2.42.1.6 Αν οι ουσίες της Κλάσης 4.2, ως αποτέλεσμα 
προσμείξεων, εντάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες 
κινδύνου από αυτές στις οποίες ανήκουν οι ουσίες που 
αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαί−
ου 3.2, αυτά τα μείγματα θα πρέπει να καταχωρούνται 
στις καταχωρήσεις στις οποίες ανήκουν με βάση τον 
πραγματικό βαθμό κινδύνου τους.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των διαλυμάτων και 
μειγμάτων (όπως παρασκευασμάτων και αποβλήτων) 
βλέπε επίσης 2.1.3.
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2.2.42.1.7 Βάσει της διαδικασίας ελέγχου στο Εγχειρί−
διο των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 33.3 και 
των κριτηρίων που τίθενται στην 2.2.42.1.5, μπορεί επίσης 
να καθοριστεί εάν η φύση μίας ουσίας με συγκεκριμένη 
ονομασία είναι τέτοια ώστε η ουσία να μην υπόκειται 
στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση.

 Καταχώρηση ομάδων συσκευασίας
2.2.42.1.8 Ουσίες και είδη ταξινομημένα σε διάφορες κα−

ταχωρήσεις του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, θα κατα−
χωρούνται στις ομάδες συσκευασίας  Ι, ΙΙ και ΙΙΙ με βάση 
τις διαδικασίες δοκιμών του Εγχειριδίου των Δοκιμών 
και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 33.3, σύμφωνα με τα πα−
ρακάτω κριτήρια:

(a) Ουσίες υποκείμενες σε αυτόματη καύση (πυροφό−
ρες) θα πρέπει να καταχωρούνται στην ομάδα συσκευ−
ασίας Ι,

(b) Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και είδη στις οποίες, σε 
ένα δείγμα κύβου 2.5 εκ., στους 140oC θερμοκρασία ελέγ−
χου, παρατηρείται αυτόματη καύση ή αύξησης της θερ−
μοκρασίας σε πάνω από 200oC μέσα σε 24 ώρες, θα πρέ−
πει να καταχωρούνται στην ομάδα συσκευασίας ΙΙ, 

 Ουσίες με θερμοκρασία αυτόματης ανάφλεξης υψη−
λότερη των 50οC για όγκο 450 λίτρων δεν θα καταχω−
ρούνται στην ομάδα συσκευασίας ΙΙ

(c) Ελαφρά αυτοθερμαινόμενες ουσίες στις οποίες, τα 
φαινόμενα που αναφέρονται σε ένα δείγμα κύβου 2.5 
εκατοστών, υπό την (b) δεν παρατηρούνται, στις δεδο−
μένες συνθήκες, αλλά στις οποίες σε ένα δοκιμαστικό 
κύβο 10 εκατοστών στους 140oC θερμοκρασία ελέγχου 
παρατηρείται αυτόματη καύση ή αύξηση της θερμοκρα−
σίας πάνω από 200oC μέσα σε 24 ώρες, θα πρέπει να κα−
ταχωρούνται στην ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ.

2.2.42.2 Ουσίες που δεν είναι δεκτές για μεταφορά 
 Οι παρακάτω ουσίες δεν θα πρέπει να είναι δεκτές 

για μεταφορά:
 − UN 3255 τριτ−ΒΟΥΤΥΛΟ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΛΑΣ 

και
 − Αυτοθερμαινόμενα στερεά, οξειδωτικά, καταχωρη−

μένα στον UN 3127 παρά μόνο εάν ικανοποιούν τις απαι−
τήσεις της Κλάσης 1 (βλέπε παράγραφο 2.1.3.7).
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2.2.43 Κλάση 4.3 Ουσίες οι οποίες σε επαφή με το νερό 
εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια

2.2.43.1  Κριτήρια
2.2.43.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 4.3 καλύπτει ουσίες που 

αντιδρούν με το νερό για να εκπέμψουν εύφλεκτα αέ−
ρια ικανά να δημιουργήσουν εκρηκτικές μείγματα με τον 
αέρα, και είδη που περιέχουν τέτοιες ουσίες. 

2.2.43.1.2 Ουσίες και είδη της Κλάσης 4.3 υποδιαιρού−
νται ως ακόλουθα:

W Ουσίες που σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύφλε−
κτα αέρια, χωρίς δευτερεύoν κίνδυνο και είδη που περι−
έχουν τέτοιες ουσίες:

W1  Υγρές
W2  Στερεές
W3  Είδη
  WF1 Ουσίες που σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύ−

φλεκτα αέρια, υγρά, εύφλεκτα,
 WF2 Ουσίες που σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύ−

φλεκτα αέρια, στερεά, εύφλεκτα,
 WS Ουσίες που σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύ−

φλεκτα αέρια, στερεά, αυτοθερμαινόμενα,
 WO Ουσίες που σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύ−

φλεκτα αέρια, οξειδωτικά, στερεά
 WT Ουσίες που σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύ−

φλεκτα αέρια, τοξικά:
 WT1 Υγρά
 WT2 Στερεά
WC Ουσίες οι οποίες σε επαφή με το νερό εκπέμπουν 

εύφλεκτα αέρια, διαβρωτικά:
 WC1 Υγρά
 WC2 Στερεά
WFC Ουσίες οι οποίες σε επαφή με το νερό εκπέμπουν 

εύφλεκτα αέρια, εύφλεκτα, διαβρωτικά.
  Ιδιότητες
2.2.43.1.3 Κάποιες ουσίες σε επαφή με το νερό μπορεί 

να εκπέμψουν εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να δη−
μιουργήσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Τέτοια 
μείγματα εύκολα αναφλέγονται από όλες τις συνηθι−
σμένες πηγές ανάφλεξης, για παράδειγμα γυμνός φω−
τισμός, σπινθηροβόλα εργαλεία χειρός, ή απροστάτευ−
τες λαμπτήρες φωτός. Το προκύπτων εκρηκτικό κύμα και 
οι φλόγες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπους 
και το περιβάλλον. Η μέθοδος δοκιμής που αναφέρεται 
στην 2.2.43.1.4 παρακάτω χρησιμοποιείται για να κρίνει 
αν α αντίδραση μιας ουσίας με νερό οδηγεί στη δημι−
ουργία μιας επικίνδυνης ποσότητας αερίων που μπορεί 
να είναι εύφλεκτα. Αυτή η μέθοδος δοκιμής δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται σε  πυροφόρες ουσίες.

Ταξινόμηση
2.2.43.1.4  Ουσίες και είδη ταξινομημένα στην Κλάση 4.3 

είναι καταγραμμένα στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. 
Η καταχώρηση των ουσιών και ειδών που δεν αναφέρο−
νται ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 στη 
σχετική καταχώρηση της 2.2.43.3 σύμφωνα με τις συνθή−
κες του Κεφαλαίου 2.1, πρέπει να βασίζονται στα αποτε−
λέσματα των διαδικασιών των δοκιμών σύμφωνα με το 
Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 
33.4.  Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπ' όψη η εμπειρία, 
όταν οδηγεί σε πιο αυστηρές καταχωρήσεις.

2.2.43.1.5  Όταν οι ουσίες που δεν αναφέρονται ονομα−
στικά καταχωρούνται σε μια από τις καταχωρήσεις που 
είναι καταγραμμένες στην 2.2.43.3 με βάση τις διαδικα−
σίες δοκιμών του Εγχειριδίου των Δοκιμών και Κριτηρί−
ων, Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 33.4, τα παρακάτω κριτήρια πρέπει 
να εφαρμόζονται:

Μια Ουσία θα καταχωρείται στην Κλάση 4.3 αν:
(a) αυτόματη ανάφλεξη του εκπεμπόμενου αερίου συμ−

βαίνει σε οποιοδήποτε βήμα της διαδικασίας δοκιμής,
  ή
(b) υπάρχει εξέλιξη στο εύφλεκτο αέριο με ρυθμό με−

γαλύτερο από 1 λίτρο ανά χιλιόγραμμο της ουσίας για 
δοκιμή ανά ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένου ότι οι οργανομεταλλικές ουσίες 
μπορούν να ταξινομηθούν στην Κλάση 4.2 ή 4.3 με επι−
πρόσθετους δευτερεύοντες κινδύνους, ανάλογα με τις 
ιδιότητές τους, για τις ουσίες αυτές δίνεται συγκεκριμέ−
νο διάγραμμα ροής ταξινόμησης στην 2.3.6.

2.2.43.1.6  Εάν ουσίες της Κλάσης 4.3, ως αποτέλεσμα 
προσμείξεων, μπαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες κιν−
δύνου από εκείνες στις οποίες ανήκουν οι ουσίες που 
αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 
3.2, αυτά τα μείγματα θα πρέπει να καταχωρούνται στα 
είδη και γράμματα στα οποία ανήκουν βάσει του πραγ−
ματικού βαθμού κινδύνου τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγμά−
των (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) βλέπε επί−
σης 2.1.3.

2.2.43.1.7  Βάσει της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με 
το Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, Τμή−
μα 33.4, και τα κριτήρια που τίθενται στην 2.2.43.1.5, μπο−
ρεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση μίας συγκεκριμέ−
νης ονομασίας ουσίας είναι τέτοια ώστε η ουσία να μην 
υπόκειται στις διατάξεις για αυτήν την Κλάση.

Καταχώρηση  σε ομάδες συσκευασίας
2.2.43.1.8  Ουσίες και είδη ταξινομημένα σε διάφορες 

καταχωρήσεις του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2  θα κα−
ταχωρούνται στις ομάδες συσκευασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ με βάση 
τις διαδικασίες δοκιμών του  Εγχειριδίου των Δοκιμών 
και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 33.4, σύμφωνα με τα ακό−
λουθα κριτήρια:

 (a) Η ομάδα συσκευασίας Ι θα περιλαμβάνει οποιαδή−
ποτε ουσία που αντιδρά ζωηρά με το νερό σε θερμο−
κρασία περιβάλλοντος προς παραγωγή αερίου που ανα−
φλέγεται αυτόματα, ή αερίου που αντιδρά άμεσα με το 
νερό σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος τέτοιες ώστε ο 
ρυθμός εκπομπής εύφλεκτου αερίου μέσα σε ένα λεπτό 
είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 10 λίτρα ανά χιλιόγραμμο 
ουσίας σε οποιαδήποτε περίοδο ενός λεπτού,

(b) Η ομάδα συσκευασίας ΙΙ θα περιλαμβάνει οποιαδή−
ποτε ουσία που αντιδρά άμεσα με το νερό σε θερμο−
κρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο μέγιστος ρυθμός 
εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι ίσος ή μεγα−
λύτερος από 20 λίτρα ανά χιλιόγραμμο ουσίας, και που 
δεν ικανοποιεί τα κριτήρια της ομάδας συσκευασίας Ι,

(c)  Η ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ θα περιλαμβάνει οποια−
δήποτε ουσία που αντιδρά αργά με το νερό σε θερμο−
κρασία περιβάλλοντος τέτοια ώστε ο μέγιστος ρυθμός 
εκπομπής εύφλεκτου αερίου ανά ώρα είναι μεγαλύτερος 
από 1 λίτρο ανά χιλιόγραμμο ουσίας, και που δεν ικανο−
ποιεί τα κριτήρια των ομάδων συσκευασίας Ι και ΙΙ.

2.2.43.2 Ουσίες μη αποδεκτές για μεταφορά
Αντιδρούν με το νερό στερεά, εύφλεκτα, καταχωρημέ−

να στον UN 3132, αντιδρούν με το νερό στερεά, οξειδω−
τικά, καταχωρημένα στον UN 3133 και αντιδρούν με το 
νερό στερεά, αυτοθερμαινόμενα, καταχωρημένα στον 
UN3135 δεν είναι αποδεκτά για μεταφορά εκτός εάν 
καλύπτουν τις προϋποθέσεις της Κλάσης 1 (βλέπε επί−
σης 2.1.3.7).
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2.2.51 Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ουσίες
2.2.51.1 Κριτήρια
2.2.51.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 5.1 καλύπτει ουσίες οι 

οποίες, ενώ από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα ανα−
φλέξιμες, μπορεί, γενικά με την παραγωγή οξυγόνου, να 
προκαλέσουν ή να συμβάλλουν στην καύση άλλων υλι−
κών, και ειδών που περιέχουν τέτοιες ουσίες.

2.2.51.1.2 Οι ουσίες της Κλάσης 5.1 και είδη που περιέ−
χουν τέτοιες ουσίες υποδιαιρούνται ως εξής:

 O Οξειδωτικές ουσίες χωρίς δευτερογενείς κίνδυ−
νους ή είδη που περιέχουν τέτοιες  ουσίες:

O1 Υγρά.
O2 Στερεά.
O3 Είδη.
OF Οξειδωτικές ουσίες, στερεές, εύφλεκτες.
OS Οξειδωτικές ουσίες, στερεές, αυτοθερμαινόμε−

νες.
 OW Οξειδωτικές ουσίες, στερεές οι οποίες, σε επα−

φή με νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια.
OT Οξειδωτικές ουσίες, τοξικές:
OT1 Υγρές,
OT2 Στερεές,
OC  Οξειδωτικές ουσίες, διαβρωτικές:
OC1 Υγρές,
OC2 Στερεές,
OTC Οξειδωτικές ουσίες, τοξικές, διαβρωτικές.
2.2.51.1.3 Ουσίες και είδη ταξινομημένα στην Κλάση 

5.1 βρίσκονται στον Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2. Η κα−
ταχώρηση των ουσιών και ειδών που δεν αναφέρονται 
με την ονομασία τους στον Πίνακα A του Κεφαλαί−
ου 3.2 στη σχετική καταχώρηση του 2.2.51.3 σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 2.1 μπορεί να βασι−
στεί σε ελέγχους, μεθόδους και κριτήρια των παρακά−
τω 2.2.51.1.6−2.2.51.1.9 και στο Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κρι−
τηρίων, Μέρος III, Τμήμα 34.4. Σε περίπτωση διάστασης 
μεταξύ των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της γνω−
στής εμπειρίας, η απόφαση που είναι βασισμένη στη 
γνωστή εμπειρία θα έχει  προτεραιότητα έναντι των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου.

2.2.51.1.4 Εάν ουσίες της Κλάσης 5.1, ως αποτέλεσμα 
προσμίξεων, μπαίνουν σε διαφορετικές κατηγορίες κιν−
δύνου από εκείνες στις οποίες ανήκουν οι ουσίες που 
αναφέρονται με την ονομασία τους στον Πίνακα A του 
Κεφαλαίου 3.2, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα πρέπει να 
καταχωρούνται στις καταχωρήσεις στις οποίες ανήκουν 
με βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση των διαλυμάτων και 
μιγμάτων (όπως παρασκευασμάτων και αποβλήτων) βλέ−
πε επίσης Τμήμα 2.1.3.

2.2.51.1.5 Με βάση τις διαδικασίες ελέγχου στο Εγ−
χειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος III, Τμήμα 34.4. 
και των κριτηρίων που καθορίζονται στα 2.2.51.1.6 έως 
2.2.51.1.9 μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση μιας 
ουσίας που αναφέρεται με την ονομασία της στον Πί−
νακα A του Κεφαλαίου 3.2 είναι τέτοια ώστε η ουσία να 
μην υπόκειται στις προβλέψεις αυτής της Κλάσης.

 Οξειδωτικά στερεά
 Ταξινόμηση
2.2.51.1.6 Όταν οξειδωτικές στερεές ουσίες που δεν 

αναφέρονται με την ονομασία τους στον Πίνακα A του 
Κεφαλαίου 3.2 καταχωρούνται σε μία από τις εγγρα−
φές που αναφέρονται στο 2.2.51.3 με βάση τη διαδικασία 

ελέγχου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτη−
ρίων, Μέρος III, υπό−τμήμα 34.4.1, εφαρμόζονται τα πα−
ρακάτω κριτήρια:

 Μία στερεή ουσία θα καταχωρείται στην Κλάση 5.1 
εάν, ελεγχόμενη σε αναλογία 4:1 ή 1:1 δείγματος προς 
κυτταρίνη (κατά βάρος), αναφλέγεται ή καίγεται ή πα−
ρουσιάζει μέσους χρόνους καύσης ίσους με ή μικρότε−
ρους από αυτόν του μείγματος 3:7 (κατά βάρος) βρω−
μικού καλίου και κυτταρίνης.

 Καταχώρηση ομάδων συσκευασίας
2.2.51.1.7 Οξειδωτικά στερεά που ταξινομούνται στις 

διάφορες εγγραφές του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 
θα καταχωρούνται στις ομάδες συσκευασίας I, II ή III με 
βάση τις διαδικασίες ελέγχου του Εγχειρίδιου Ελέγχων 
και Κριτηρίων, Μέρος III, υπό−τμήμα 34.4.1, σύμφωνα με 
τα παρακάτω κριτήρια:

 (a) Ομάδα Συσκευασίας I: Κάθε ουσία η οποία, ελεγ−
χόμενη σε σχέση 4:1 ή 1:1 δείγμα προς κυτταρίνη (κατά 
βάρος), παρουσιάζει μέσο χρόνο καύσης μικρότερο από 
το μέσο χρόνο καύσης ενός μείγματος 3:2, κατά βάρος, 
βρωμικού κάλιου και κυτταρίνης.

 (b) Ομάδα Συσκευασίας II: Κάθε ουσία η οποία, ελεγ−
χόμενη σε αναλογία 4:1 ή 1:1 δείγματος προς κυτταρί−
νη (κατά βάρος), παρουσιάζει μέσο χρόνο καύσης ίσο 
με ή μικρότερο από το μέσο χρόνο καύσης ενός μείγ−
ματος 2:3 (κατά βάρος) βρωμικού κάλιου και κυτταρί−
νης και τα κριτήρια για την ομάδα συσκευασίας I δεν 
πληρούνται.

 (c) Ομάδα συσκευασίας III: Κάθε ουσία η οποία, ελεγ−
χόμενη σε αναλογία 4:1 ή 1:1 δείγματος προς κυτταρί−
νη (κατά βάρος), παρουσιάζει μέσο χρόνο καύσης ίσο 
με ή μικρότερο από το μέσο χρόνο καύσης ενός μείγ−
ματος 3:7 (κατά βάρος) βρωμικού κάλιου και κυτταρί−
νης και τα κριτήρια των ομάδων συσκευασίας I και II 
δεν πληρούνται.

 Οξειδωτικά υγρά
 Ταξινόμηση
2.2.51.1.8 Όταν οξειδωτικές υγρές ουσίες που δεν ανα−

φέρονται με την ονομασία τους στον Πίνακα A του Κε−
φαλαίου 3.2 καταχωρούνται σε μία από τις εγγραφές 
του υπό−τμήματος 2.2.51.3 με βάση τη διαδικασία ελέγ−
χου σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτήρια, 
Μέρος III, υπό−τμήμα 34.4.2, εφαρμόζονται τα παρακά−
τω κριτήρια:

 Μια υγρή ουσία θα καταχωρείται στην Κλάση 5.1 εάν, 
ελεγχόμενη σε μείγμα 1:1, κατά βάρος, ουσίας και κυτ−
ταρίνης, παρουσιάζει αύξηση πίεσης 2070 kPa ή πε−
ρισσότερο και μέσο χρόνο αύξησης της πίεσης ίσο με 
ή μικρότερο από το μέσο χρόνο αύξησης της πίεσης 
ενός μείγματος 1:1, κατά βάρος, με υδατικό διάλυμα 65% 
νιτρικού οξέος και κυτταρίνης.

 Καταχώρηση ομάδων συσκευασίας
2.2.51.1.9 Οξειδωτικά υγρά που ταξινομούνται στις δι−

άφορες εγγραφές του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 κα−
ταχωρούνται σε ομάδες συσκευασίας I, II ή III με βάση 
τις διαδικασίες ελέγχου του Εγχειρίδιου Ελέγχων και 
Κριτηρίων, Μέρος III, Τμήμα 34.4.2, σύμφωνα με τα πα−
ρακάτω κριτήρια:

 (a) Ομάδα συσκευασίας I: κάθε ουσία η οποία, ελεγ−
χόμενη σε μείγμα 1:1, κατά βάρος, ουσίας και κυτταρίνης, 
αναφλέγεται αυτόματα, ή ο μέσος χρόνος αύξησης της 
πίεσης ενός μείγματος 1:1, κατά βάρος, ουσίας και κυτ−
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ταρίνης είναι μικρότερος από αυτόν ενός μείγματος 1:1, 
κατά βάρος, 50% υπερχλωρικού οξέος και κυτταρίνης.

 (b) Ομάδα συσκευασίας II: κάθε ουσία η οποία, ελεγ−
χόμενη σε μείγμα 1:1, κατά βάρος, ουσίας και κυτταρίνης, 
παρουσιάζει μέσο χρόνο αύξησης της πίεσης μικρότερο 
από ή ίσο με το χρόνο αύξησης της πίεσης ενός μείγμα−
τος 1:1, κατά βάρος, υδατικού διαλύματος 40% χλωρικού 
νατρίου και κυτταρίνης και δεν πληρούνται τα κριτήρια 
της ομάδας συσκευασίας I.

  (c) Ομάδα συσκευασίας III: κάθε ουσία η οποία, ελεγ−
χόμενη σε μείγμα 1:1, κατά βάρος, ουσίας και κυτταρίνης, 
παρουσιάζει μέσο χρόνο αύξησης της πίεσης μικρότερο 
από ή ίσο με το μέσο χρόνο αύξησης της πίεσης ενός 
μείγματος 1:1, κατά βάρος, υδατικού διαλύματος 65% 
νιτρικού οξέος και κυτταρίνης και δεν πληρούνται τα 
κριτήρια των ομάδων συσκευασίας I και II.

2.2.51.2 Ουσίες μη αποδεκτές για μεταφορά
2.2.51.2.1 Οι χημικά ασταθείς ουσίες της Κλάσης 5.1 

δεν γίνονται αποδεκτές για μεταφορά εκτός εάν λαμ−
βάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της 
επικίνδυνης διάσπασής τους ή πολυμερισμού τους κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό πρέ−
πει να εξασφαλίζεται ιδιαιτέρως ότι τα δοχεία και οι 
δεξαμενές δεν περιέχουν υλικά που παρουσιάζουν σε 
τέτοιες αντιδράσεις.

2.2.51.2.2 Οι παρακάτω ουσίες και μείγματα δεν θα 
γίνονται αποδεκτά για μεταφορά: 

− οξειδωτικά στερεά, αυτοθερμαινόμενα, καταχωρη−
μένα στο UN 3100, οξειδωτικά στερεά, αντιδρούν με 
το νερό, καταχωρημένα στο UN 3121 και οξειδωτικά 
στερεά, εύφλεκτα, καταχωρημένα στο UN 3137, εκτός 
εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της Κλάσης 1 (βλέπε 
επίσης 2.1.3.7),

 − υπεροξείδιο του υδρογόνου, μη σταθεροποιημέ−
νο ή υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου 
μη σταθεροποιημένα που περιέχουν περισσότερο από 
60 % υπεροξείδιο του υδρογόνου.

 − τετρανιτρομεθάνιο μη ελεύθερο από αναφλέξιμες 
προσμείξεις.

 − διάλυμα υπερχλωρικού οξέος που περιέχει περισ−
σότερο από 72 % (κατά βάρος) οξύ, ή μείγματα υπερ−
χλωρικού οξέος με υγρό άλλο από νερό.

 − διάλυμα χλωρικού οξέος που περιέχει περισσότερο 
από 10 % χλωρικό οξύ ή μείγματα χλωρικού οξέος με 
υγρό άλλο από νερό.

 − ενώσεις αλογονομένου φθορίου άλλες από UN 1745 
ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩΜΙΟ, 1746 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΒΡΩ−
ΜΙΟ και 2495 ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΙΩΔΙΟ της Κλάσης 5.1 
καθώς και UN 1749 ΤΡΙΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ και 2548 
ΠΕΝΤΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΧΛΩΡΙΟ της Κλάσης 2,

 − χλωρικό αμμώνιο και υδατικά διαλύματά του και 
μείγματα ενός χλωρικού άλατος με ένα άλας αμμω−
νίου.

 − χλωριώδες αμμώνιο και υδατικά διαλύματά του 
και μείγματα ενός χλωριώδους άλατος με ένα άλας 
αμμωνίου.

 − μείγματα ενός υποχλωριώδους άλατος με ένα άλας 
αμμωνίου.

 − βρωμικό αμμώνιο και υδατικά διαλύματά του και 
μείγματα ενός βρωμικού άλατος με ένα άλας αμμω−
νίου.

 − υπερμαγγανικό αμμώνιο και υδατικά διαλύματά του 
και μείγματα ενός υπερμαγγανικού άλατος με ένα άλας 
αμμωνίου.

 − νιτρικό αμμώνιο που περιέχει περισσότερο από 
0.2 % αναφλέξιμες ουσίες (συμπεριλαμβανομένης οποι−
ασδήποτε οργανικής ουσίας υπολογισμένης ως άνθρα−
κας) εκτός εάν πρόκειται για συστατικό μιας ουσίας ή 
είδος της Κλάσης 1,

 − λιπάσματα με περιεκτικότητα σε νιτρικό αμμώνιο 
(στον προσδιορισμού της περιεκτικότητας σε νιτρικό 
αμμώνιο, όλα τα νιτρικά ιόντα για τα οποία υπάρχει 
στο μείγμα ένα μοριακό ισοδύναμο ιόντων αμμωνίου 
υπολογίζονται ως νιτρικό αμμώνιο) ή με περιεκτικότητα 
σε αναφλέξιμες ουσίες που υπερβαίνουν τις τιμές που 
προσδιορίζονται στην ειδική διάταξη 307 εξαιρουμένων 
των όρων που ισχύουν για την Κλάση 1.

 − μείγματα νιτρικού καλίου, νιτρώδους νατρίου και 
ενός άλατος αμμωνίου.
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2.2.52 Κλάση 5.2  Οργανικά Υπεροξείδια
2.2.52.1  Κριτήρια
2.2.52.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 5.2 καλύπτει οργανικά 

υπεροξείδια και συνθέσεις οργανικών υπεροξειδίων.
2.2.52.1.2 Οι ουσίες τις Κλάσης 5.2 υποδιαιρούνται ως 

ακόλουθα:
P1 Οργανικά υπεροξείδια που δεν απαιτούν έλεγχο 

θερμοκρασίας,
P2 Οργανικά υπεροξείδια που απαιτούν έλεγχο θερ−

μοκρασίας.
Ορισμός
2.2.52.1.3 Οργανικά υπεροξείδια είναι οργανικές ουσίες 

που περιέχουν τη δισθενή −O−O− δομή και μπορούν να 
θεωρηθούν παράγωγα του υπεροξειδίου του υδρογόνου, 
όπου το ένα ή και τα δύο άτομα υδρογόνου έχουν αντι−
κατασταθεί από οργανικές ρίζες.

2.2.52.1.4 Ιδιότητες
Τα οργανικά υπεροξείδια υπόκεινται σε εξώθερμη δι−

άσπαση  σε κανονικές ή αυξημένες θερμοκρασίες. Η δι−
άσπαση  μπορεί να ξεκινήσει από θερμότητα, επαφή με 
προσμείξεις (π.χ. οξέα, βαριά−μέταλλα ενώσεις, αμίνες), 
τριβή ή κρούση. Ο ρυθμός διάσπασης  αυξάνει με τη 
θερμοκρασία και ποικίλει ανάλογα με τη σύνθεση του 
οργανικού υπεροξειδίου. Η διάσπαση  μπορεί να οδηγή−
σει στην παραγωγή βλαβερών, ή εύφλεκτων αερίων ή 
ατμών. Για συγκεκριμένα οργανικά υπεροξείδια η θερ−
μοκρασία πρέπει να ελέγχεται κατά τη μεταφορά. Με−
ρικά οργανικά υπεροξείδια μπορούν να αποσυντίθενται 
εκρηκτικά, ειδικά εάν είναι περιορισμένα. Αυτό το χα−
ρακτηριστικό μπορεί να μεταβληθεί από την προσθήκη 
μέσων αραίωσης ή από τη χρήση κατάλληλων συσκευ−
ασιών. Πολλά οργανικά υπεροξείδια καίγονται ζωηρά. Η 
επαφή των οργανικών υπεροξείδιων με τα μάτια θα πρέ−
πει να αποφεύγεται. Μερικά οργανικά υπεροξείδια μπο−
ρούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον κερατοειδή 
χιτώνα, ακόμα και μετά από σύντομη επαφή, ή μπορούν 
να είναι διαβρωτικά στο δέρμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέθοδοι δοκιμών για τον καθορισμό της 
ευφλεκτότητας των οργανικών υπεροξειδίων αναφέρο−
νται στο Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος 
ΙΙΙ, Τμήμα 32.4. Επειδή τα οργανικά υπεροξείδια μπορούν 
να αντιδράσουν ζωηρά όταν θερμανθούν, προτείνεται να 
καθορίζεται το σημείο ανάφλεξης χρησιμοποιώντας μι−
κρού μεγέθους δείγματα όπως περιγράφεται στο Διε−
θνές Πρότυπο ISO 3679:1983.

Ταξινόμηση
2.2.52.1.5 Κάθε οργανικό υπεροξείδιο θα θεωρείται για 

ταξινόμηση στην Κλάση 5.2 εκτός αν το οργανικό υπε−
ροξείδιο περιλαμβάνει: 

(a) Όχι περισσότερο από 1.0% διαθέσιμο οξυγόνο από 
τα οργανικά υπεροξείδια όταν περιέχουν όχι περισσό−
τερο από 1.0% υπεροξείδιο του υδρογόνου,

(b) Όχι περισσότερο από 0.5% διαθέσιμο οξυγόνο από 
τα οργανικά υπεροξείδια όταν περιέχουν περισσότερο 
από 1% αλλά όχι περισσότερο από 7.0% υπεροξείδιο 
του υδρογόνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθέσιμη περιεκτικότητα σε οξυγόνο 
(%) μιας σύνθεσης οργανικού υπεροξειδίου δίνεται από 
τον τύπο:

16 x 3 (ni x ci/mi)

όπου:

in : αριθμός ομάδων υπεροξειδίου ανά μόριο του ορ−
γανικού υπεροξειδίου i:

ic : συγκέντρωση (μάζα %) του οργανικού υπεροξει−
δίου i, και 

im : μοριακή μάζα του οργανικού υπεροξειδίου i. 

2.2.52.1.6 Τα οργανικά υπεροξείδια ταξινομούνται σε 
επτά τύπους σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου. Οι τύποι 
των οργανικών υπεροξείδιων κυμαίνονται από τον τύπο 
A, που δεν είναι δεκτός για μεταφορά στη συσκευασία 
στην οποία ελέγχεται, έως τον τύπο G, που δεν υπόκει−
ται στις διατάξεις της Κλάσης 5.2. Η ταξινόμηση των τύ−
πων B έως F σχετίζεται άμεσα με τη μέγιστη επιτρεπτή 
ποσότητα σε μία συσκευασία. Οι αρχές προς εφαρμογή 
στην ταξινόμηση των ουσιών που δεν είναι καταχωρη−
μένες στην παράγραφο 2.2.52.4 αναφέρονται στο Εγχει−
ρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙ.

2.2.52.1.7 Οργανικά υπεροξείδια που έχουν ήδη ταξινο−
μηθεί και ήδη επιτρέπεται η μεταφορά σε συσκευασίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.52.4, εκείνα που 
ήδη επιτρέπεται η μεταφορά σε IBCs  αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.1.4.2, οδηγία συσκευασίας IBC520 και εκεί−
να των οποίων επιτρέπεται η μεταφορά σε δεξαμενές 
σύμφωνα με τα Κεφάλαια 4.2 και 4.3 αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.2.5.2., φορητή δεξαμενή οδηγία Τ23.  Κάθε 
επιτρεπόμενη ουσία που αναφέρεται καταχωρείται σε 
γενική καταχώρηση του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 (UN 
Αριθμ. 3101 έως 3120) και ανάλογοι δευτερογενείς κίνδυ−
νοι και επισημάνσεις που παρέχουν σχετικές πληροφο−
ρίες μεταφοράς, δίδονται.

Οι γενικές καταχωρήσεις προσδιορίζουν:
τον τύπο (B έως F) του οργανικού υπεροξειδίου (βλέ−

πε παράγραφο 2.2.52.1.6 παραπάνω),
− τη φυσική κατάσταση (υγρό/στερεό) και
− τον έλεγχο θερμοκρασίας (όταν απαιτείται), βλέπε 

παραγράφους 2.2.52.1.15 έως 2.2.52.1.18
Μείγματα αυτών των συνθέσεων μπορούν να ταξινομη−

θούν ως ο ίδιος τύπος οργανικού υπεροξειδίου με εκεί−
νον του πιο επικίνδυνου συστατικού και να μεταφέρε−
ται κάτω από τις συνθήκες μεταφοράς που δίνονται για 
αυτόν τον τύπο. Όμως, όπως δύο σταθερά συστατικά 
μπορούν να σχηματίσουν ένα θερμικά λιγότερο σταθε−
ρό μείγμα, η θερμοκρασία αυτό−επιταχυνόμενης διάσπα−
σης  του μείγματος (SADT) θα πρέπει να προσδιορίζεται 
και, εάν είναι αναγκαίο, η θερμοκρασία ελέγχου και κιν−
δύνου που απορρέει από την SADT σύμφωνα με το την 
παράγραφο 2.2.52.1.16.

2.2.52.1.8 Η ταξινόμηση των οργανικών υπεροξείδιων, 
συνθέσεων ή μειγμάτων οργανικών υπεροξείδιων που 
δεν αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.52.4, 4.1.4.2 οδη−
γία συσκευασίας IBC520 ή 4.2.5.2, φορητή δεξαμενή οδη−
γία Τ23,  και η ταξινόμηση σε μια ομαδική καταχώρηση, 
θα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας 
προέλευσης. Το πιστοποιητικό έγκρισης  πρέπει να πε−
ριέχει την ταξινόμηση και τις σχετικές συνθήκες μετα−
φοράς. Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι συμβαλλόμε−
νο μέρος της παρούσας Συμφωνίας, η ταξινόμηση και οι 
συνθήκες μεταφοράς πρέπει να αναγνωρίζονται από την 
αρμόδια αρχή του πρώτου συμβαλλόμενου μέρους της 
παρούσας Συμφωνίας στο οποίο φτάνει η αποστολή.
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2.2.52.1.9 Δείγματα οργανικών υπεροξείδιων ή συνθέσε−
ων οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται στην 
παράγραφο 2.2.52.4, για τα οποία δεν είναι διαθέσιμο 
ένα πλήρες σύνολο αποτελεσμάτων ελέγχου και που 
πρόκειται να μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο ή αξι−
ολόγηση, θα πρέπει να καταχωρούνται σε μία από τις 
κατάλληλες καταχωρήσεις για τα οργανικά υπεροξεί−
δια τύπου C, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι πα−
ρακάτω συνθήκες: 

− τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το δείγμα θα 
ήταν όχι περισσότερο επικίνδυνο από τα οργανικά υπε−
ροξείδια τύπου B,

− το δείγμα είναι συσκευασμένο σύμφωνα με τη μέθο−
δο συσκευασίας OP2 και η ποσότητα ανά μονάδα μετα−
φοράς περιορίζεται στα 10 κιλά,

− τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η θερμοκρασία 
ελέγχου, εάν υπάρχει, είναι επαρκώς χαμηλή για την απο−
φυγή οποιασδήποτε επικίνδυνης διάσπασης  και επαρ−
κώς υψηλή για την αποφυγή οποιουδήποτε επικίνδυνου 
διαχωρισμού φάσης.

Απευαισθητοποίηση των οργανικών υπεροξείδιων
2.2.52.1.10 Για την εξασφάλιση της ασφάλειας κατά τη 

διάρκεια της μεταφοράς, τα οργανικά υπεροξείδια σε 
πολλές περιπτώσεις απευαισθητοποιούνται από οργα−
νικά υγρά ή στερεά, ανόργανα στερεά ή νερό. Όπου το 
ποσοστό μίας ουσίας συμφωνείται, αυτό αναφέρεται στο 
ποσοστό κατά βάρος, στρογγυλοποιημένο στον πλησι−
έστερο ακέραιο αριθμό. Γενικά, η απευαισθητοποίηση 
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση διαρρο−
ής, το οργανικό υπεροξείδιο να μην συμπυκνώνεται σε 
επικίνδυνο βαθμό. 

2.2.52.1.11 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά για σύνθε−
ση του μεμονωμένου οργανικού υπεροξειδίου, ο(οι) πα−
ρακάτω ορισμός(−οί) θα πρέπει να εφαρμόζεται(−ονται) 
στους διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την απευαι−
σθητοποίηση: 

− μέσα αραίωσης τύπου A είναι οργανικά υγρά που εί−
ναι συμβατά με το οργανικό υπεροξείδιο και που έχει ση−
μείο βρασμού όχι μικρότερο από 150oC. Μέσα αραίωσης 
τύπου A μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευαι−
σθητοποίηση όλων των οργανικών υπεροξείδιων.

− μέσα αραίωσης τύπου B είναι οργανικά υγρά που είναι 
συμβατά με το οργανικό υπεροξείδιο και που έχει σημείο 
βρασμού μικρότερο από 150oC αλλά όχι μικρότερο από 
60oC και σημείο ανάφλεξης όχι μικρότερο από 5oC.

Μέσα αραίωσης τύπου B μπορούν μόνον να χρησιμο−
ποιηθούν για την απευαισθητοποίηση όλων των οργα−
νικών υπεροξείδιων υπό την προϋπόθεση ότι το σημείο 
βρασμού του υγρού είναι τουλάχιστον 60oC υψηλότερο 
από τη SADT σε κόλο 50 κιλών. 

2.2.52.1.12 Μέσα αραίωσης, άλλα από τους τύπους A ή B, 

μπορούν να προστίθενται σε συνθέσεις οργανικού υπε−
ροξειδίου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.52.4, 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι συμβατά. Ωστόσο, αντι−
κατάσταση όλων ή μερικών μέσων αραίωσης τύπου Α 
ή Β από άλλο μέσο αραίωσης με διαφορετικές ιδιότη−
τες απαιτεί τον επανέλεγχο της σύνθεσης του οργανι−
κού υπεροξειδίου, σύμφωνα με την κανονική διαδικασία 
έγκρισης για την Κλάση 5.2. 

2.2.53.1.13 Το νερό μπορεί μόνο να χρησιμοποιείται για 
την απευαισθητοποίηση οργανικών υπεροξείδιων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.52.4 ή στην απόφα−
ση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.52.1.8 ως υπάρχοντα “με νερό” ή “ως σταθερή διασπο−
ρά σε νερό”. Δείγματα οργανικών υπεροξείδιων ή συν−
θέσεις οργανικών υπεροξείδιων που δεν αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.2.52.4, μπορούν επίσης να απευαισθη−
τοποιούνται με νερό υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.2.52.1.9. 

2.2.52.1.14 Οργανικά και ανόργανα στερεά μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την απευαισθητοποίηση των ορ−
γανικών υπεροξείδιων υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
συμβατά. Συμβατά υγρά και στερεά είναι εκείνα που 
δεν έχουν επιβλαβή επίδραση στη θερμική σταθερότη−
τα και τον τύπο κινδύνου της σύνθεσης του οργανικού 
υπεροξειδίου. 

Διατάξεις για τον έλεγχο της θερμοκρασίας 
2.2.52.1.15 Ορισμένα οργανικά υπεροξείδια μπορούν να 

μεταφέρονται μόνον κάτω από συνθήκες ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία ελέγχου είναι η μέγιστη 
θερμοκρασία στην οποία το οργανικό υπεροξείδιο μπο−
ρεί να μεταφερθεί με ασφάλεια. Θεωρείται ότι η θερ−
μοκρασία των άμεσων περιβλημάτων ενός κόλου υπερ−
βαίνει μόνον τους 55oC κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
για ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα σε μία περίοδο 
24 ωρών. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θερ−
μοκρασίας, μπορεί να είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν 
διαδικασίες κινδύνου. Η θερμοκρασία κινδύνου είναι η 
θερμοκρασία στην οποία τέτοιες διαδικασίες θα πρέ−
πει να εφαρμόζονται. 

2.2.52.1.16 Οι θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου απορ−
ρέουν από τη SADT που ορίζεται ως η χαμηλότερη θερ−
μοκρασία στην οποία μπορεί να συμβεί αυτό−επιταχυ−
νόμενη διάσπαση  με μία ουσία στη συσκευασία που 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (βλέ−
πε Πίνακα 1). Η SADT θα πρέπει να προσδιορίζεται για 
να αποφασιστεί εάν μία ουσία θα πρέπει να υπόκειται 
σε έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της με−
ταφοράς. Διατάξεις για τον καθορισμό της SADT δίνο−
νται στο Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Ελέγχων, Μέρος ΙΙ, 
Τμήματα 20 και 28.4. 
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Πίνακας 1. Υπολογισμός των θερμοκρασιών ελέγχου και κινδύνου

Τύπος δοχείου SADT a Θερμοκρασία ελέγχου Θερμοκρασία κινδύνου

Μονές συσκευασίες και 
IBCs (εμπορευματοκιβώ−
τια μεσαίας χωρητικότη−

τας για φορτία χύμα)

20oC ή χαμηλότερη
20oC κάτω από την 

SADT
10oC κάτω από την SADT

πάνω από 20oC 
έως 35oC

15oC κάτω από την SADT 10oC κάτω από την SADT

πάνω από 35oC 10oC κάτω από την SADT 5oC κάτω από την SADT

Δεξαμενές Όχι μεγαλύτερη 
από 50oC

10oC  κάτω από την 
SADT

5oC κάτω από την SADT

a  SADT της ουσίας όπως συσκευάστηκε για μεταφορά

2.2.52.1.17 Tα παρακάτω οργανικά υπεροξείδια θα πρέ−
πει να υπόκεινται σε έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς: 

− οργανικά υπεροξείδια των τύπων B και C με SADT 
≤  50oC,

− οργανικά υπεροξείδια τύπου D που εμφανίζουν βίαιη 
ή μέση επίδραση όταν θερμαίνονται υπό περιορισμό με 
SADT ≤  50oC ή εμφανίζουν χαμηλή ή καθόλου επίδρα−
ση όταν θερμαίνονται υπό περιορισμό με SADT μικρό−
τερη ή ίση από 45oC, και

− οργανικά υπεροξείδια των τύπων E και F με SADT 
≤  45oC.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατάξεις για τον προσδιορισμό των επι−
δράσεων της θέρμανσης υπό περιορισμό δίνονται στο 

Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Ελέγχων, Μέρος ΙΙ, Τμήμα 20 
και υπό−τμήμα 28.4

2.2.52.1.18 Όπου εφαρμόζονται, οι θερμοκρασίες ελέγ−
χου και κινδύνου αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.52.4. 
Η πραγματική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της μετα−
φοράς μπορεί να είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρα−
σία ελέγχου αλλά θα πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε να 
αποφεύγεται ο επικίνδυνος διαχωρισμός φάσεων.

2.2.52.2  Ουσίες μη αποδεκτές για μεταφορά
Οργανικά Υπεροξείδια, τύπου Α, δεν πρέπει να γίνο−

νται δεκτά για μεταφορά σύμφωνα με τις προδιαγρα−
φές του Class 5.2 [βλέπε Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτη−
ρίων, Μέρος II, παράγραφος 20.4.3 (a)].
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Παρατηρήσεις (αναφέρονται στην τελευταία στήλη 
του Πίνακα 2.2.52.4):

1) Διαλύτης τύπου B μπορεί πάντα να αντικαταστα−
θεί από διαλύτη τύπου A. Το σημείο βρασμού του δια−
λύτη τύπου Β θα πρέπει να τουλάχιστον 60οC υψηλό−
τερο από το SADT του οργανικού υπεροξειδίου.

2) Διαθέσιμο οξυγόνο ≤4.7%.
3) Απαιτούνται δευτερεύοντες επιγραφές κινδύνου 

" ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ" (Υπόδειγμα No.1, βλέπε 5.2.2.2.2).
4) Διαλύτης μπορεί να αντικατασταθεί από υπερο−

ξείδιο του δι−τριτοταγούς βουτυλίου.
5) Διαθέσιμο οξυγόνο ≤ 9%.
 6) Με ≤ 9% υπεροξείδιο του υδρογόνου, διαθέσιμο 

οξυγόνο ≤ 10%.
 7) Επιτρέπονται μόνο Μη Μεταλλικές συσκευασίες.
 8) Διαθέσιμο οξυγόνο > 10%. και ≤ 10.7%, με ή χω−

ρίς νερό.
 9) Διαθέσιμο οξυγόνο ≤ 10%,  με ή χωρίς νερό.
10) Διαθέσιμο οξυγόνο ≤ 8,2%,. με ή χωρίς νερό.
11) Βλέπε 2.2.52.1.9. 

12) Έως 2000 κιλά ανά δοχείο καταχωρημένο στα 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ τύπου F με βάση δοκιμές με−
γάλης κλίμακας.

13) Απαιτούνται δευτερεύοντες επιγραφές κινδύνου 
“ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ”  (Υπόδειγμα No.8, βλέπε παράγραφο 
5.2.2.2.2).

14) Ενώσεις υπεροξοξικών οξέων οι οποίες πληρούν 
τα κριτήρια του Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, πα−
ράγραφος 20.4.3 (d).

15) Ενώσεις υπεροξοξικών οξέων οι οποίες πληρούν 
τα κριτήρια του Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, πα−
ράγραφος 20.4.3 (e)

16) Ενώσεις υπεροξοξικών οξέων οι οποίες πληρούν 
τα κριτήρια του Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, πα−
ράγραφος 20.4.3 (f).

17) Προσθήκη νερού σε αυτό το οργανικό υπεροξεί−
διο θα ελαττώσει τη θερμική του σταθερότητα.

18) Για πυκνότητες χαμηλότερες του 80%,  δεν απαι−
τούνται δευτερεύοντες επιγραφές κινδύνου  “ΔΙΑΒΡΩ−
ΤΙΚΟ” (Υπόδειγμα No.8, βλέπε 5.2.2.2.2) 

19) Μείγμα με υπεροξείδιο του υδρογόνου,νερό και 
οξέα.

20) Με μέσο αραίωσης τύπου A, με ή χωρίς νερό.
21) Με , ≥ 25%,  κατά βάρος, αιθυλοβενζόλιο επιπλέ−

ον του μέσου αραίωσης τύπου A..
22) Με ≥ 19%, κατά βάρος, μεθυλοϊσοβουτυλοκετόνη 

επιπλέον του μέσου αραίωσης τύπου A.
23) Με < 6% υπεροξείδιο του δι−τριτοταγούς βουτυ−

λίου.
24) Με < 8% 1−ισοπροπυλοϋδροϋπεροξυ−4−ισοπροπυ−

λοϋδροξυ βενζόλιο.
25) Μέσο αραίωσης τύπου B με σημείο βρασμού > 110 

°C.
26) Με περιεχόμενο < 0.5% σε υδρουπεροξείδα.
27) Για συγκεντρώσεις πάνω από 56%,  απαιτούνται 

δευτερεύοντες επιγραφές κινδύνου “ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ” (Υπό−
δειγμα No.8, βλέπε 5.2.2.2.2).

28) Διαθέσιμο ενεργό οξυγόνο ≤7.6% σε μέσο αραί−
ωσης Τύπου A που έχει σημείο 95% βρασμού στην πε−
ριοχή μεταξύ 200 και 260 °C.

29)  Δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας 
Συμφωνίας για την Κλάση 5.2.

2.2.61 Κλάση 6.1 Τοξικές ουσίες
2.2.61.1 Κριτήρια
2.2.61.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 6.1 καλύπτει τις τοξικές 

ουσίες για τις οποίες είναι γνωστό από την εμπειρία ή 
σχετικά με τις οποίες θεωρείται ως δεδομένο από πει−
ράματα σε ζώα ότι, σε σχετικά μικρή ποσότητα, είναι 
ικανές με μία μόνη δράση ή με δράση μικρής διάρκει−
ας να προκαλέσουν βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, ή θά−
νατο, από εισπνοή, από δερματική απορρόφηση ή από 
κατάποση.

2.2.61.1.2 Ουσίες της Κλάσης 6.1 υποδιαιρούνται ως 
εξής:

T Τοξικές ουσίες χωρίς δευτερογενή κίνδυνο:
T1 Οργανικά, υγρά.
T2 Οργανικά, στερεά
T3 Οργανομεταλλικές ουσίες.
T4 Ανόργανα, υγρά
T5 Ανόργανα, στερεά.
T6 Υγρά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως γεωργικά 

φάρμακα.
T7 Στερεά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως γεωργι−

κά φάρμακα.
T8 Δείγματα.
T9 Άλλες τοξικές ουσίες.
TF Τοξικές ουσίες, εύφλεκτες:
TF1 Υγρά.
TF2 Υγρά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως γεωργικά 

φάρμακα.
TF3 Στερεά.
TS Τοξικές ουσίες, αυτοθερμαινόμενες, στερεές.
TW Τοξικές ουσίες, οι οποίες, σε επαφή με νερό, εκ−

πέμπουν εύφλεκτα αέρια:
TW1 Υγρά.
TW2 Στερεά
TO Τοξικές ουσίες, οξειδωτικές:
TO1 Υγρά.
TO2 Στερεά.
TC Τοξικές ουσίες, διαβρωτικές:
TC1 Οργανικά, υγρά.
TC2 Οργανικά, στερεά.
TC3 Ανόργανα, υγρά.
TC4 Ανόργανα, στερεά.
TFC Τοξικές ουσίες, εύφλεκτες, διαβρωτικές.
Ορισμοί
2.2.61.1.3  Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας:
 LD50  (μέση θανατηφόρα δόση) για έντονη στοματική 

τοξικότητα είναι η στατιστικά προσδιορισμένη μοναδική 
δόση η οποία αναμένεται να προκαλέσει θάνατο μέσα 
σε 14 ημέρες στο 50 τοις εκατό του πληθυσμού νέων 
ώριμων λευκοπαθικών αρουραίων, όταν παρέχεται διά 
της στοματικής οδού. Η τιμή LD50 εκφράζεται σε όρους 
μάζας της υπό δοκιμής ουσίας  ανά μάζα του πειραμα−
τόζωου (mg/ kg).

Τιμή LD50  για έντονη δερματική τοξικότητα είναι εκεί−
νη η δόση της ουσίας που, παρεχόμενη με συνεχή επαφή 
για 24 ώρες με το γυμνό δέρμα των λευκοπαθικών κου−
νελιών, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει θάνατο μέσα 
σε 14 ημέρες στο μισό πληθυσμό των ζώων που ελέγ−
χονται. Ο αριθμός των ζώων που ελέγχονται θα πρέπει 
να είναι επαρκής ώστε να δώσει ένα στατιστικά σημα−
ντικό αποτέλεσμα και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
την καλή φαρμακολογική πρακτική. Tο αποτέλεσμα εκ−
φράζεται σε mg ανά kg βάρους σώματος. 
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Τιμή LC50  για έντονη τοξικότητα σε περίπτωση εισπνο−
ής είναι εκείνη η συγκέντρωση ατμού, νέφους ή σκόνης 
που, παρεχόμενη με συνεχή εισπνοή για μία ώρα και 
στους αρσενικούς και θηλυκούς νέους ώριμους λευκο−
παθικούς αρουραίους, είναι πολύ πιθανόν να προκαλέ−
σει θάνατο μέσα σε 14 ημέρες στο μισό πληθυσμό των 
ζώων που ελέγχονται.  Μία στερεή ουσία θα ελέγχε−
ται εφόσον τουλάχιστον 10% (κατά βάρος) του συνο−
λικού της βάρος είναι πιθανόν να είναι σκόνη σε εύρος 
αναπνοής, π.χ. η αεροδυναμική διάμετρος αυτού του 
κλάσματος σωματιδίου να είναι 10μm ή λιγότερο. Μία 
υγρή ουσία θα ελέγχεται εφόσον είναι πιθανόν να δη−
μιουργηθεί νέφος κατά μία διαρροή της συγκράτησης. 
Τόσο για στερεές όσο και για υγρές ουσίες περισσό−
τερο από 90% (κατά βάρος) ενός δείγματος προοριζό−
μενο για τοξικότητα εισπνοής θα έχει εύρος εισπνοής 
όπως ορίζεται παραπάνω. Tο αποτέλεσμα εκφράζεται 
σε mg ανά λίτρο αέρα για σκόνες και νέφη ή σε ml ανά 
m3 αέρα (ppm) για ατμό. 

Ταξινόμηση και καταχώρηση των ομάδων συσκευα−
σίας

2.2.61.1.4 Ουσίες της Κλάσης 6.1 ταξινομούνται σε τρεις 
ομάδες συσκευασίας σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου 
που παρουσιάζουν για μεταφορά, ως εξής:

Ομάδα συσκευασίας I:  εξαιρετικά τοξικές ουσίες
Ομάδα συσκευασίας II:  τοξικές ουσίες
Ομάδα συσκευασίας III:  ελαφρώς τοξικές ουσίες.
 2.2.61.1.5 Ουσίες, μείγματα, διαλύματα και είδη που 

ταξινομούνται στην Κλάση 6.1 εμφανίζονται στον Πίνακα 
A του Κεφαλαίου 3.2. Η καταχώρηση ουσιών, μιγμάτων 
και διαλυμάτων που δεν αναφέρονται με την ονομασία 
τους στον Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 στη σχετική 
καταχώρηση του υπό−τμήματος 2.2.61.3 και στη σχετική 
ομάδα συσκευασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Κεφαλαίου 2.1, θα γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω 
κριτήρια στα 2.2.61.1.6 έως 2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6 Για την εκτίμηση του βαθμού τοξικότητας, 
λαμβάνεται υπ’ όψην η ανθρώπινη εμπειρία περιπτώ−
σεων τυχαίας δηλητηρίασης, καθώς και οι ιδιαίτερες 
ιδιότητες που έχουν όλες οι επιμέρους ουσίες: υγρή 
κατάσταση, υψηλή πτητικότητα, οποιαδήποτε ιδιαίτερη 
πιθανότητα δερματικής απορρόφησης, και ιδιαίτερες 
βιολογικές επιδράσεις.

2.2.61.1.7 Σε περίπτωση απουσίας παρατηρήσεων σε 
ανθρώπους, ο βαθμός τοξικότητας εκτιμάται με τη χρή−
ση των διαθέσιμων δεδομένων από πειράματα σε ζώα, 
σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

Ομάδα
 συσκευασίας

Στοματική 
τοξικότητα

LD50  
(mg/kg)

Δερματική 
τοξικότητα

LD50 
(mg/kg)

Τοξικότητα σε περίπτω−
ση εισπνοής σκόνης και 

νέφους
LC50 (mg/l)

Eξαιρετικά 
τοξικό I ≤ 5 ≤ 50 ≤ 0.2

Τοξικό II > 5 και ≤50 > 50 και ≤ 200 > 0.2 και ≤ 2

Ελαφρώς 
τοξικό III a > 50 και ≤ 300 > 200 και ≤ 1000 > 2 και ≤ 4

a Τα δακρυγόνα αέρια περιλαμβάνονται στην ομάδα συσκευασίας II ακόμα κι εάν τα δεδομένα που αφορούν την 
τοξικότητά τους αντιστοιχούν στα κριτήρια της ομάδας συσκευασίας III.

2.2.61.1.7.1 Όπου μια ουσία παρουσιάζει διαφορετικό 
βαθμό τοξικότητας για δύο ή περισσότερα είδη έκθε−
σης, ταξινομείται στον υψηλότερο σχετικό βαθμό το−
ξικότητας.

2.2.61.1.7.2 Ουσίες που καλύπτουν τα κριτήρια της Κλά−
σης 8 και με τοξικότητα σε περίπτωση εισπνοής σκό−
νης και νέφους (LC50) που τις καταχωρεί στην ομάδα 
συσκευασίας I γίνονται αποδεκτές για καταχώρηση 
στην Κλάση 6.1 μόνο εάν η τοξικότητα μέσω στοματι−
κής λήψης ή δερματικής επαφής είναι τουλάχιστον στα 
πλαίσια των ομάδων συσκευασίας I ή II. Αλλιώς γίνεται 
καταχώρηση στην Κλάση 8 εάν είναι κατάλληλη (βλέ−
πε παράγραφο 2.2.8.1.5).

2.2.61.1.7.3 Τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής σκόνης 
και νέφους βασίζονται στα δεδομένα για την LC50  σχε−

τιζόμενη με έκθεση 1 ώρας και όπου τέτοιες πληροφο−
ρίες είναι διαθέσιμες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 
Όμως, όπου είναι διαθέσιμα μόνο δεδομένα για την LC50 
σχετιζόμενη με έκθεση 4 ωρών, τέτοιες τιμές μπορούν 
να πολλαπλασιάζονται επί τέσσερα και το αποτέλεσμα 
να αντικαθίσταται στα παραπάνω κριτήρια, δηλ. η τιμή 
LC50 πολλαπλασιαζόμενη επί τέσσερα (για 4 ώρες) θε−
ωρείται ισοδύναμη με την τιμή LC50 (για 1 ώρα).

 Τοξικότητα εισπνοής ατμών
2.2.61.1.8  Υγρά που εκπέμπουν τοξικό ατμό, θα πρέπει 

να ταξινομούνται στις παρακάτω ομάδες όπου «V” εί−
ναι η συγκέντρωση κορεσμένου ατμού (σε ml/m3 αέρα) 
(πτητικότητα) στους 20oC και κανονική ατμοσφαιρική 
πίεση: 
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Ομάδα 
συσκευασίας

Εξαιρετικά τοξικά Ι Όπου V ≥10 LC50 και LC50 ≤ 1 000 ml/m3

Τοξικά ΙΙ Όπου V ≥LC50 και LC50 ≤3 000 ml/m3 και τα κριτήρια για 
την ομάδα συσκευασίας Ι δεν ικανοποιούνται

Ελαφρώς τοξικά ΙΙΙa Όπου V ≥1/5 LC50 και LC50 ≤ 5 000 ml/m3 και τα κριτήρια 
για τις ομάδες συσκευασίας Ι και ΙΙ δεν ικανοποιούνται

 a Τα δακρυγόνα αέρια περιλαμβάνονται στην ομάδα συσκευασίας II ακόμα κι εάν τα δεδομένα που αφορούν 
την τοξικότητά τους αντιστοιχούν στα κριτήρια της ομάδας συσκευασίας III.

Αυτά τα κριτήρια για τοξικότητα εισπνοής ατμών βασίζονται στα δεδομένα για την LC50 σχετιζόμενη με έκθε−
ση 1 ώρας και όπου τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

 Όμως, όπου μόνον δεδομένα για την LC50 σχετιζόμενη με έκθεση 4 ωρών στους ατμούς είναι διαθέσιμα, τέτοι−
ες τιμές μπορούν να πολλαπλασιάζονται επί δύο και το αποτέλεσμα να αντικαθίσταται στα παραπάνω κριτήρια, 
δηλ. η LC50 (για 4 ώρες) x 2 θεωρείται ισοδύναμη της LC50 (για 1 ώρα).

Στο σχήμα αυτό, τα κριτήρια εκφράζονται σε γραφική μορφή, ως βοήθημα για εύκολη ταξινόμηση. Όμως, λόγω 
της χαμηλής προσέγγισης που ενέχεται στη χρήση των γραφημάτων, ουσίες που εμπίπτουν πάνω ή κοντά στα 
όρια των ομάδων, θα πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση αριθμητικών κριτηρίων.

Όρια ομάδων τοξικότητας εισπνοής ατμών
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Μείγματα υγρών

2.2.61.1.9 Μείγματα υγρών που είναι τοξικά σε περίπτωση εισπνοής, θα πρέπει να καταχωρούνται σε ομάδες συ−
σκευασίας σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

2.2.61.1.9.1 Εάν η LC50 είναι γνωστή για καθεμία από τις τοξικές ουσίες που συνιστούν το μείγμα, η ομάδα μπο−
ρεί να προσδιορίζεται ως εξής: 

(a) υπολογισμός της LC50 του μείγματος:

Όπου fi = γραμμοριακό κλάσμα του συστατικού  i του μείγματος.
LC50i = μέση θανάσιμη συγκέντρωση του συστατικού i σε ml/m3.
(b) υπολογισμός της πτητικότητας κάθε συστατικού του μείγματος:

    
   

όπου  Pi =  μερική πίεση του συστατικού i σε kPa στους 20oC και σε κανονική 
  ατμοσφαιρική πίεση.

(c)  υπολογισμός του λόγου της πτητικότητας προς την LC50:

  

(d) οι υπολογιζόμενες τιμές για την LC50 (μείγμα) και R χρησιμοποιούνται τότε για τον προσδιορισμό της ομά−
δας του μείγματος:

Ομάδα συσκευασίας Ι R > 10 και LC50 (μείγμα) < 1 000 ml/m3

Ομάδα συσκευασίας ΙΙ R > 1 και LC50 (μείγμα) < 3 000 ml/m3, εάν το μείγμα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για την 
ομάδα συσκευασίας Ι

Ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ R > 1/5 και LC50 (μείγμα) < 5 000 ml/m3, εάν το μείγμα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια της 
ομάδας συσκευασίας Ι ή της ομάδας συσκευασίας ΙΙ.

2.2.61.1.9.2 Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων για την LC50 των τοξικών συστατικών ουσιών, το μείγμα μπορεί 
να καταχωρείται σε μία ομάδα βάσει των παρακάτω απλοποιημένων ελέγχων για το κατώφλι τοξικότητας. Όταν 
αυτοί οι έλεγχοι κατωφλίου χρησιμοποιούνται, η περισσότερο περιοριστική ομάδα θα πρέπει να προσδιορίζεται 
και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του μείγματος.

2.2.61.1.9.3 Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα συσκευασίας Ι μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα παρα−
κάτω κριτήρια: 
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(a) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και 
διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας ατμόσφαι−
ρας ελέγχου 1 000 ml/m3 ατμοποιημένου μείγματος σε 
αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 
5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 
ώρα και παρακολουθείται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή 
περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν μέσα σε περίοδο 
παρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι 
έχει LC50 ίσο με ή μικρότερο από 1000 ml/m3.

(b) Ένα δείγμα ατμού σε ισορροπία με το υγρό μείγ−
μα διαλύεται με 9 ίσους όγκους αέρα για το σχημα−
τισμό μίας ατμόσφαιρας ελέγχου. Δέκα λευκοπαθικοί 
αρουραίοι (5 αρσενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην 
ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 ώρα και παρατηρούνται για 
14 ημέρες. Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθά−
νουν μέσα σε μία περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, 
το μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση ή μεγα−
λύτερη από 10 φορές την LC50 του μείγματος.

2.2.61.1.9.4 Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα συ−
σκευασίας ΙΙ μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα 
παρακάτω κριτήρια και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για 
την ομάδα συσκευασίας Ι:

(a) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και 
διαλύεται με αέρα για την παραγωγή μίας ατμόσφαι−
ρας ελέγχου 3000 ml/m3 ατμοποιημένου μείγματος σε 
αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 
5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 
ώρα και παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή 
περισσότερα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο πα−
ρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει 
LC50 ίση με ή μικρότερη από 3000 ml/m3.

(ii) Ένα δείγμα του ατμού σε ισορροπία με το υγρό 
μείγμα χρησιμοποιείται για το σχηματισμό μίας ατμό−
σφαιρας ελέγχου. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρ−
σενικοί και 5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα 
ελέγχου για 1 ώρα και παρακολουθούνται για 14 ημέ−

ρες. Εάν πέντε ή περισσότερα από τα ζώα πεθάνουν 
μέσα σε μία περίοδο παρακολούθησης 14 ημερών, το 
μείγμα θεωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγα−
λύτερη από την LC50 του μείγματος. 

2.2.61.1.9.5 Ένα μείγμα καταχωρείται στην ομάδα συ−
σκευασίας ΙΙΙ μόνον εάν ικανοποιεί και τα δύο από τα 
παρακάτω κριτήρια και δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για 
τις ομάδες συσκευασίας Ι ή ΙΙ:

(i) Ένα δείγμα του υγρού μείγματος εξατμίζεται και 
διαλύεται με αέρα για το σχηματισμό μίας ατμόσφαι−
ρας ελέγχου 5000 ml/m3 ατμοποιημένου μείγματος σε 
αέρα. Δέκα λευκοπαθικοί αρουραίοι (5 αρσενικοί και 
5 θηλυκοί) εκτίθενται στην ατμόσφαιρα ελέγχου για 1 
ώρα και παρακολουθούνται για 14 ημέρες. Εάν πέντε ή 
περισσότερα ζώα πεθάνουν μέσα σε μία περίοδο πα−
ρακολούθησης 14 ημερών, το μείγμα θεωρείται ότι έχει 
LC50 ίση με ή μικρότερη από 5000 ml/m3.

(ii) Η συγκέντρωση ατμού (πτητικότητα) του υγρού 
μείγματος μετράται και εάν η συγκέντρωση ατμού εί−
ναι ίση με ή μεγαλύτερη από 1 000 ml/m3, το μείγμα θε−
ωρείται ότι έχει πτητικότητα ίση με ή μεγαλύτερη από 
το 1/5 της LC50 του μείγματος. 

Μέθοδοι για τον καθορισμό της στοματικής και δερ−
ματικής τοξικότητας μειγμάτων

2.2.61.1.10 Όταν ταξινομείται και ορίζεται η κατάλληλη 
ομάδα συσκευασίας σε μείγματα της Κλάσης 6.1 σύμ−
φωνα με τα κριτήρια στοματικής και δερματικής τοξι−
κότητας (βλ. παράγραφο 2.2.61.1.3), είναι απαραίτητο να 
καθορίζεται η οξύτητα LD50 του μείγματος.

2.2.61.1.10.1 Εάν μείγμα περιέχει μόνο μία ενεργό ου−
σία, και η LD50 αυτού του συστατικού είναι γνωστή, όταν 
απουσιάζουν αξιόπιστα στοιχεία οξύτητας στοματικής 
και δερματικής τοξικότητας για το μείγμα που πρόκει−
ται να μεταφερθεί, η στοματική ή δερματική LD50 μπο−
ρεί να αποκτηθεί με την ακόλουθη μέθοδο:

  

2.2.61.1.10.2 Εάν μείγμα περιέχει περισσότερα από ένα 
ενεργά συστατικά, υπάρχουν τρεις πιθανές προσεγγί−
σεις που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον καθορι−
σμό της στοματικής ή δερματικής LD

50
 του μείγματος.  

Η προτιμώμενη μέθοδος είναι η απόκτηση αξιόπιστων 
στοιχείων οξύτητας στοματικής και δερματικής τοξικό−
τητας για το μείγμα που πρόκειται να μεταφερθεί. Εάν 
δεν είναι διαθέσιμα αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία, τότε 
μπορεί να ακολουθείται οποιαδήποτε από τις ακόλου−
θες δύο μεθόδους:

(a) Ταξινομείται το παρασκεύασμα αναλόγως του πιο 
επικίνδυνου συστατικού του μείγματος ως εάν αυτό το 
συστατικό να ήταν παρόν στην ίδια συγκέντρωση με την 
ολική συγκέντρωση όλων των ενεργών συστατικών. ή

(b) Εφαρμόζεται ο τύπος:

C
T

C
T

A

A

B

B
     +  

C
T

 =  
100
T

Z

Z M
+ + ...

  

όπου: 
C =  η συγκέντρωση επί τοις εκατό του συστατικού A, 
B, ... Z στο μείγμα
T =  οι τιμές στοματικής LD50 του συστατικού A, B, ... 
Z
TM = η τιμή στοματικής LD50 του μείγματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αυτός ο τύπος μπορεί επίσης να χρησι−
μοποιείται για δερματικές τοξικότητες εφόσον η πληρο−
φορία αυτή είναι διαθέσιμη για το ίδιο είδος και για όλα 
τα συστατικά.  Η χρήση αυτού του τύπου δεν λαμβάνει 
υπόψη τυχόν φαινόμενα ενίσχυσης ή προστασίας.

Ταξινόμηση φυτοφαρμάκων
2.2.61.1.11  Όλες οι ενεργές ουσίες φυτοφαρμάκων και 

τα παρασκευάσματά τους για τα οποία οι τιμές LC50 και/
ή LD50 είναι γνωστές και τα οποία ταξινομούνται στην 
Κλάση 6.1 ταξινομούνται σε κατάλληλες ομάδες συσκευ−
ασίας σύμφωνα με τα κριτήρια που δίνονται στις παρα−
γράφους 2.2.61.1.6 έως 2.2.61.1.9. Ουσίες και παρασκευ−
άσματα τα οποία χαρακτηρίζονται από δευτερογενείς 
κινδύνους ταξινομούνται σύμφωνα με τον Πίνακα προ−
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τεραιότητας κινδύνου στην παράγραφο 2.1.3.10 με την 
καταχώρηση κατάλληλων ομάδων συσκευασίας.

2.2.61.1.11.1 Εάν η τιμή της στοματικής ή της δερματικής 
LD50 για ένα παρασκεύασμα γεωργικού φαρμάκου δεν 
είναι γνωστή, αλλά η τιμή LD50 της(των) ενεργούς(−ών) 
ουσίας(−ών) της είναι γνωστή, η τιμή LD50 για το παρα−
σκεύασμα μπορεί να ληφθεί με εφαρμογή των διαδι−
κασιών στο 2.2.61.1.10.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένα τοξικότητας LD50 για έναν αριθ−
μό κοινών φυτοφαρμάκων μπορούν να ληφθούν από την 
πλέον τρέχουσα έκδοση του εντύπου ”Η Προτεινόμενη 
από τον WHO Ταξινόμηση Φυτοφαρμάκων κατά Κίνδυ−
νο και Οδηγίες για Ταξινόμηση” που διατίθεται από το 
Διεθνές Πρόγραμμα για τη Χημική Ασφάλεια, Παγκό−
σμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), 1211 Γενεύη 27, Ελβε−
τία. Ενώ αυτό το  έκτυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
πηγή δεδομένων για τα LD50 για γεωργικά φάρμακα, το 
σύστημα ταξινόμησής του δεν χρησιμοποιείται για λό−
γους ταξινόμησης μεταφοράς, ή καταχώρησης σε ομά−
δες συσκευασίας, για γεωργικά φάρμακα, τα οποία είναι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

2.2.61.1.11.2 Η κατάλληλη ονομασία αποστολής που χρη−
σιμοποιείται στη μεταφορά του γεωργικού φαρμάκου 
επιλέγεται με βάση το ενεργό συστατικό, τη φυσική 
κατάσταση του γεωργικού φαρμάκου και όποιους δευ−
τερογενείς κινδύνους πιθανώς να παρουσιάζει (βλέπε 
3.1.2).

2.2.61.1.12 Εάν ουσίες της Κλάσης 6.1, ως αποτέλεσμα 
προσμείξεων, μπαίνουν σε κατηγορίες κινδύνου διαφο−
ρετικές από εκείνες στις οποίες ανήκουν οι ουσίες όπως 
αναφέρονται με την ονομασία τους στον Πίνακα A του 
Κεφαλαίου 3.2, αυτά τα μείγματα ή τα διαλύματα κατα−
χωρούνται στις καταχωρήσεις στις οποίες ανήκουν με 
βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μιγ−
μάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε 
επίσης 2.1.3. 

2.2.61.1.13 Με βάση τα κριτήρια των 2.2.61.1.6 έως 
2.2.61.1.11, μπορεί επίσης να καθοριστεί εάν η φύση ενός 
διαλύματος ή μείγματος που αναφέρεται με την ονο−
μασία του ή που περιέχει μία ουσία που αναφέρεται 
με την ονομασία της είναι τέτοια ώστε το διάλυμα ή 
το μείγμα να μην υπόκειται στις απαιτήσεις για αυτήν 
την Κλάση.

2.2.61.1.14 Ουσίες, διαλύματα και μείγματα, με εξαίρεση 
τις ουσίες και τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιού−
νται ως γεωργικά φάρμακα, ο οποίες δεν ικανοποιούν 

τα κριτήρια των Οδηγιών 67/548/EEC13 ή 88/379/EEC42 
όπως έχουν αναθεωρηθεί και οι οποίες συνεπώς δεν 
ταξινομούνται ως εξαιρετικά τοξικές, τοξικές ή επιβλα−
βείς σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, όπως έχουν αναθε−
ωρηθεί, μπορεί να θεωρηθούν ως ουσίες που δεν ανή−
κουν στην Κλάση 6.1.

2.2.61.2 Ουσίες μη αποδεκτές για μεταφορά
2.2.61.2.1 Χημικά ασταθείς ουσίες της Κλάσης 6.1 δεν 

είναι αποδεκτές για μεταφορά εκτός εάν έχουν ληφθεί 
τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης 
διάσπασης  ή πολυμερισμού τους κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει ιδιαίτερα να 
διασφαλίζεται ότι τα δοχεία και οι δεξαμενές δεν πε−
ριέχουν ουσία(−ες) που είναι πιθανόν να δημιουργήσουν 
τέτοια αντίδραση.

2.2.61.2.2 Οι παρακάτω ουσίες και μείγματα δεν είναι 
αποδεκτά για μεταφορά:

− Υδροκυάνιο, άνυδρο ή σε διάλυμα, το οποίο δεν ικα−
νοποιεί τις περιγραφές των UN Αριθμ. 1051, 1613, 1614 
και 3294.

− καρβονύλια μετάλλων που έχουν σημείο ανάφλε−
ξης χαμηλότερο από 23 °C, άλλα από UN Αριθμ. 1259 
ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ ΝΙΚΕΛΙΟΥ και 1994 ΠΕΝΤΑΚΑΡΒΟΝΥΛΙΟ 
ΣΙΔΗΡΟΥ.

− 2,3,7,8−ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΟΔΙΒΕΝΖΟ−P−ΔΙΟΞΙΝΗ (TCDD) σε 
συγκεντρώσεις που θεωρούνται εξαιρετικά τοξικές σύμ−
φωνα με τα κριτήρια στο 2.2.61.1.7.

− UN Αριθμ. 2249 ΔΙΧΛΩΡΟΔΙΜΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ, ΣΥΜ−
ΜΕΤΡΙΚΟΣ.

− παρασκευάσματα φωσφιδίων χωρίς πρόσθετα που 
εμποδίζουν την εκπομπή τοξικών εύφλεκτων αερίων.

3 Η οδηγία της Επιτροπής 67/548/EEC της 27 Ιουνίου 
1967 για την προσέγγιση των προβλέψεων των νόμων 
και των κανονισμών και των διοικητικών προβλέψεων 
που σχετίζονται με την ταξινόμηση, τη συσκευασία 
και τη σήμανση των επικίνδυνων ουσιών (Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ. L 196 της 
16.8.1967, σελίδα 1). 

4  Η οδηγία της Επιτροπής 88/379/EEC για την προσέγ−
γιση των προβλέψεων των νόμων και των κανονισμών 
και των διοικητικών προβλέψεων που σχετίζονται με 
την ταξινόμηση, τη συσκευασία και τη σήμανση των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων (Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ. L 187 της 16.7.1988, 
σελίδα 14).
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( )

a a

 UN . 2588 , , , . . ., UN 
. 2902 , , , . . .  UN . 2903 , , ,

, . . .

b

(  2.2.61.1.7  2.2.61.1.11) 

c , ,
 4.2.

d , , ,
 4.3.
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2.2.61.3 ( )
(- ) (- ) ( )

   1556 , , . . ., : ,
. . ., , . . . , . . .

1935 , . . .
ea T4 2024 , , . . .
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  2992 A , ,
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3012 A , ,

h T6 3014 A , ,
3016 A  BIPYRIDILIUM, ,
3018 A , ,
3020 A , ,
3026 A , ,
3348 A , ,

3352 A  PYRETHROID, ,
( ) 2902 A , , , . . .

e ,  20% ,
 1, UN . 0135. 

f ,  ( ) ,
.

g ,  1:1,000  
 0.07M  23 °C ± 2 °C, 

 5% , .
h   , , , - ,

, , .
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2.2.61.3 ( )
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2777 , ,

ah T7 2779 , ,
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   3071 , , , , . . .
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   3383 , , . . .
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3384 , , . . .
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a h , , , -
, , ,

.
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, .
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 I.
j ,  23 °C
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2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279  3294  3.
k , ,

,  23 °C 
 61 °C,  3.
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2.2.62 Κλάση 6.2 Μολυσματικές Ουσίες
2.2.62.1 Κριτήρια
2.2.62.1.1 Ο τίτλος της Κλάσης 6.2 καλύπτει μολυσμα−

τικές ουσίες. Μολυσματικές ουσίες είναι αυτές οι ου−
σίες που θεωρείται ή λογικά αναμένεται να περιέχουν 
παθογόνους μικρο−οργανισμούς. Παθογόνοι μικρο−ορ−
γανισμοί ορίζονται οι μικρο−οργανισμοί (συμπεριλαμ−
βανομένων βακτηρίων, ιών, ρικετσία, παρασίτων, μυκή−
των)  και άλλα είδη όπως μολυσματικοί ιοί μπορούν να 
προκαλούν μολυσματικές αρρώστιες σε ζώα ή σε αν−
θρώπους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενετικά τροποποιημένοι μικρο−οργανι−
σμοί και οργανισμοί, βιολογικά προϊόντα, διαγνωστικά 
δείγματα και μολυσμένα ζώα θα ταξινομούνται σε αυτή 
την Κλάση εάν ικανοποιούν τους όρους που αρμόζουν 
σε αυτή την Κλάση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Τοξίνες από φυτικές, ζωικές ή βακτηρια−
κές πηγές που δεν περιέχουν οποιεσδήποτε μολυσματι−
κές ουσίες ή οργανισμούς ή που δεν περιέχονται σ’ αυ−
τές, είναι ουσίες της Κλάσης 6.1, UN Αριθμ. 3172 ή 3462.

2.2.62.1.2 Οι ουσίες της Κλάσης 6.2 υποδιαιρούνται ως 
εξής:

Ι1. Μολυσματικές ουσίες που επιδρούν στους ανθρώ−
πους

Ι2. Μολυσματικές ουσίες που επιδρούν στα ζώα μόνο,
Ι3 Κλινικά απόβλητα.
Ι4 Διαγνωστικά δείγματα
Ορισμοί
2.2.62.1.3 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνί−

ας,
“Βιολογικά προϊόντα” είναι εκείνα τα προϊόντα που 

προέρχονται από ζωντανούς οργανισμούς, που παρά−
γονται και διανέμονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κρα−
τικών κυβερνητικών αρχών που έχουν ειδικές απαιτή−
σεις για την παροχή αδείας, και χρησιμοποιούνται είτε 
για την πρόληψη, θεραπεία ή διάγνωση νόσου σε αν−
θρώπους ή ζώα, ή για αναπτυξιακούς, πειραματικούς 
ή διερευνητικούς σκοπούς που σχετίζονται με αυτές.  
Περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, ολο−
κληρωμένα ή ανολοκλήρωτα προϊόντα όπως εμβόλια 
και διαγνωστικά προϊόντα.

“Καλλιέργειες (εργαστηριακά αποθέματα)” είναι το 
αποτέλεσμα μιας διεργασίας με την οποία παθογό−
νοι οργανισμοί  οι οποίοι αναπαράγονται σκοπίμως. 
Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει δείγματα ασθενών 
ανθρώπων ή ζώων όπως ορίζονται στην παρούσα πα−
ράγραφο. 

“Γενετικά τροποποιημένοι μικρο−οργανισμοί και ορ−
γανισμοί” είναι μικρο−οργανισμοί και οργανισμοί στους 
οποίους το γενετικό υλικό έχει εσκεμμένα τροποιηθεί 
με γενετική μηχανική κατά τρόπο που δεν συμβαίνει 
στη φύση. 

“Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα” είναι απόβλητα που προ−
έρχονται από ιατρική θεραπεία ζώων ή ανθρώπων ή 
από βιο−έρευνα.

“Δείγματα ασθενών” είναι υλικό ανθρώπων ή ζώων, 
που συλλέγονται άμεσα από ανθρώπους ή ζώα, συμπε−
ριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένο σε, περιττώ−
ματα, αίμα και τα συστατικά του, ιστός και υγρά ιστών 
μικρών ιστών, και τμήματα σώματος που μεταφέρονται 
για λόγους έρευνας, διαγνωστικούς, διερευνητικές δρα−
στηριότητες, θεραπεία ασθενειών και πρόληψη. 

Ταξινόμηση
2.2.62.1.4 Μολυσματικές ουσίες θα ταξινομούνται στην 

Κλάση 6.2 και θα καταχωρούνται στον UN Αριθμ. 2814, 
2900, 3291 ή 3373 κατάλληλα.

Οι μολυσματικές ουσίες υποδιαιρούνται στις ακόλου−
θες κατηγορίες :

2.2.62.1.4.1 Κατηγορία Α : Μία μολυσματική ουσία η 
οποία μεταφέρεται σε τέτοια μορφή ώστε, όταν συμβεί 
έκθεση σε αυτήν, μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ανικα−
νότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια 
σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους ή ζώα. Ενδεικτικά 
παραδείγματα που πληρούν τα κριτήρια αυτά δίνονται 
στον πίνακα της παραγράφου αυτής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Έκθεση συμβαίνει όταν μία μολυσματι−
κή ουσία απελευθερωθεί από την προστατευτική συ−
σκευασία με αποτέλεσμα τη φυσική επαφή με ανθρώ−
πους ή ζώα.

(a) Μολυσματικές ουσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια 
αυτά οι οποίες προκαλούν ασθένεια σε ανθρώπους ή 
και σε ανθρώπους και σε ζώα θα καταχωρούνται υπό 
τον UN Αριθμ. 2814. Μολυσματικές ουσίες οι οποίες 
προκαλούν ασθένειες μόνο σε ζώα θα καταχωρούνται 
στον UN Αριθμ. 2900

(b) Η καταχώρηση στους UN Αριθμ. 2814 ή UN Αριθμ. 
2900 θα βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό και συ−
μπτώματα με προέλευση ανθρώπους ή ζώα, ενδημικές 
τοπικές συνθήκες ή επαγγελματική κρίση που αφορά 
σε μεμονωμένες συνθήκες με προέλευση ανθρώπους 
ή ζώα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Η κατάλληλη ονομασία της αποστολής 
για τον UN Αριθμ. 2814 είναι “ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ”. Η κατάλληλη ονο−
μασία της αποστολής για τον UN Αριθμ. 2900 είναι “ΜΟ−
ΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΖΩΑ μόνο”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Ο ακόλουθος πίνακας δεν είναι πλήρης. 
Μολυσματικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων νέων ή 
επικίνδυνων παθογόνων μικροοργανισμών, που δεν πα−
ρουσιάζονται στον πίνακα αλλά πληρούν τα ίδια κριτή−
ρια θα καταχωρούνται στην Κατηγορία Α. Επιπλέον, αν 
υπάρχει αμφιβολία περί του αν μία ουσία πληροί ή όχι 
τα κριτήρια αυτή θα καταχωρείται στην Κατηγορία Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 : Στον ακόλουθο πίνακα, οι μικρο−οργα−
νισμοί σε πλάγια γραφή είναι βακτήρια, μυκοπλάσμα−
τα, rickettsia ή μύκητες.



9518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ

(2.2.62.1.4.1)

UN Αριθμός και 
ονομασία Μικρο−οργανισμοί

UN Αριθμ. 2814
Μολυσματικές

ουσίες
που προσβάλλουν

ανθρώπους

Bacillus anthracis (μόνον καλλιέργειες)
Brucella abortus (μόνον καλλιέργειες)
Brucella melitensis (μόνον καλλιέργειες)
Brucella suis (μόνον καλλιέργειες)
Burkholderia mallei − Pseudomonas mallei – Μάλις (μόνον καλλιέργειες)
Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (μόνον καλλιέργειες)
Chlamydia psittaci – στελέχη πτηνών (μόνον καλλιέργειες)
Clostridium botulinum (μόνον καλλιέργειες)
Coccidioides immitis (μόνον καλλιέργειες)
Coxiella burnetii (μόνον καλλιέργειες)
Ιός αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας − Κονγκό
Δάγκειος ιός (μόνον καλλιέργειες)
Ιός ανατολικής εγκεφαλίτιδας ίππων (μόνον καλλιέργειες)
Escherichia coli, Βεροτοξινογόνο (μόνον καλλιέργειες)1a
Ιός Ebola 
Ιός Flexal 
Francisella tularensis (μόνον καλλιέργειες)
Ιός Guanarito 
Ιός Hantaan 
Ιοί Hanta που προκαλούν πνευμονικό σύνδρομο ίωσης hanta causing haemorrhagic 
Ιός Hendra 
Ιός  Ηπατίτιδας B (μόνον καλλιέργειες)
Ιός έρπητος B (μόνον καλλιέργειες)
Ιός ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (μόνον καλλιέργειες)
Εξαιρετικά παθογόνος ιός γρίπης πτηνών (μόνον καλλιέργειες)
Ιός ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας (μόνον καλλιέργειες)
Ιός Junin 
Ιός ασθένειας δάσους Kyasanur 
Ιός Lassa 
Ιός Machupo 
Ιός Marburg 
Ιός ευλογίας πιθήκου 
Mycobacterium tuberculosis (μόνον καλλιέργειες) a
Ιός Nipah 
Ιός αιμορραγικού πυρετού Omsk 
Ιός πολυομυελίτιδας (μόνον καλλιέργειες)
Ιός λύσσας (μόνον καλλιέργειες)
Rickettsia prowazekii (μόνον καλλιέργειες)
Rickettsia rickettsii (μόνον καλλιέργειες)
Ιός  πυρετού της Κοιλάδας του Rift (μόνον καλλιέργειες)
Ιός ρωσικής εαρινής – θερινής εγκεφαλίτιδας (μόνον καλλιέργειες)
Ιός Sabia 

a Ωστόσο, όταν οι καλλιέργειες προορίζονται για διαγνωστικούς ή κλινικούς σκοπούς, μπορούν να ταξινομούνται ως μολυ−
σματικές ουσίες της Κατηγορίας Β.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΣΕ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ

(2.2.62.1.4.1) (συνέχεια)

UN Αριθμός και 
ονομασία Μικρο−οργανισμοί

UN Αριθμ. 2814
Μολυσματικές

ουσίες
που προσβάλλουν

ανθρώπους

Shigella dysenteriae τύπος 1 (μόνον καλλιέργειες) αa
Ιός κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας  (μόνον καλλιέργειες)
Ιός ευλογιάς
Ιός εγκεφαλίτιδας ιπποειδών Βενεζουέλας (μόνον καλλιέργειες)
Ιός δυτικού Νείλου (μόνον καλλιέργειες)
Ιός κίτρινου πυρετού (μόνον καλλιέργειες)
Yersinia pestis (μόνον καλλιέργειες)

UN Αριθμ. 2900
Μολυσματικές

ουσίες
που προσβάλλουν

μόνο ζώα

Ιός αφρικανικής πανώλους των χοίρων
Παραμυξοϊός των πτηνών τύπου 1 – ιός ψευδοπανώλους των πτηνών
Ιός καταρροϊκού πυρετού
Ιός κλασσικής πανώλους χοίρων
Ιός αφθώδη πυρετού
Ιός λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας
Mycoplasma mycoides – Λοιμώδης πλευροπνευμονία βοοειδών
Ιώς πανώλους μικρών μηρυκαστικών
Ιώς πανώλους των βοοειδών
Ιός ευλογιάς των προβάτων
Ιός ευλογιάς αιγών
Ιός φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων
Ιός φυσαλιδώδους στοματίτιδας

a Ωστόσο, όταν οι καλλιέργειες προορίζονται για διαγνωστικούς ή κλινικούς σκοπούς, μπορούν να ταξινομούνται ως μολυ−

σματικές ουσίες της Κατηγορίας Β.

2.2.62.1.4.2 Κατηγορία Β : Μία μολυσματική ουσία η 
οποία δεν πληροί τα κτριτήρια  για να περιληφθεί στην 
Κατηγορία Α. Μολυσματικές ουσίες στην Κατηγορία Β 
θα καταχωρούνται στον UN Αριθμ. 3373 .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η κατάλληλη ονομασία για την αποστο−
λή του UN Αριθμ. 3373 είναι “ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ Β”.

2.2.62.1.5. Εξαιρέσεις
2.2.62.1.5.1 Ουσίες οι οποίες δεν περιέχουν μολυσματι−

κές ουσίες ή ουσίες οι οποίες δεν είναι πιθανό να προ−
καλέσουν ασθένειες σε ανθρώπους ή σε ζώα δεν υπό−
κεινται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας εκτός 
και αν πληρούν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν σε 
άλλη κλάση.

2.2.62.1.5.2 Ουσίες που περιέχουν μικροοργανισμούς 
που είναι μη−παθογόνοι για ανθρώπους ή ζώα δεν υπό−
κεινται στην παρούσα Συμφωνία εκτός και αν πληρούν 
τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν σε άλλη κλάση.

2.2.62.1.5.3 Ουσίες σε τέτοια μορφή ώστε κάθε παρόν 
παθογόνος μικροοργανισμός έχει ουδετεροποιηθεί ή 
απενεργοποιηθεί έτσι ώστε να μην διαθέτουν πια  κίν−
δυνο για την υγεία δεν υπόκεινται στην παρούσα Συμ−
φωνία εκτός και αν πληρούν τα κριτήρια για να συμπε−
ριληφθούν σε άλλη κλάση.

2.2.62.1.5.4 Ουσίες στις οποίες η συγκέντρωση των πα−
θογόνων οργανισμών βρίσκεται σε επίπεδο που συνα−
ντάται φυσικά (συμπεριλαμβανομένων ειδών διατροφής 
και δειγμάτων νερού) και οι οποίες δεν θεωρούνται ότι 
παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο μόλυνσης δεν υπόκει−
νται στην παρούσα Συμφωνία εκτός και αν πληρούν τα 
κριτήρια για να συμπεριληφθούν σε άλλη κλάση.

2.2.62.1.5.5 Αποξηραμένες κηλίδες αίματος, που συλ−
λέχθηκαν εφαρμόζοντας σταγόνα αίματος σε απορρο−
φητικό υλικό, ή αίμα  κρυμμένο σε περιττώματα εξε−
τάσεις, και αίμα ή συστατικά αίματος τα οποία έχουν 
συλλεγεί για μετάγγιση ή μεταμόσχευση ή για την προ−
ετοιμασία προϊόντων αίματος για να χρησιμοποιηθούν 
για μετάγγιση ή μεταμόσχευση και οποιοιδήποτε ιστοί 
ή όργανα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για με−
ταμόσχευση δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρού−
σας Συμφωνίας.

2.2.62.1.5.6 Δείγματα ζώων ή ανθρώπων για τα οποία 
υπάρχει η ελάχιστη πιθανότητα να είναι παρόντες πα−
θογόνοι μικροοργανισμοί δεν υπόκεινται στην παρούσα 
Συμφωνία αν το δείγμα μεταφέρεται σε συσκευασία  η 
οποία εμποδίζει οποιαδήποτε διαρροή και επισημαίνε−
ται με τις λέξεις “Εξαιρούμενα ανθρώπινα δείγματα” ή 
“Εξαιρούμενα δείγματα ζώων” κατάλληλα. Η συσκευασία 
θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις ανωτέρω απαιτή−
σεις να ικανοποιεί τις ακόλουθες συνθήκες :

(a) H συσκευασία αποτελείτα από τρία μέρη :
(i) ένα κύριο στεγανό δοχεία(α)
(ii) μια δευτερεύουσα στεγανή συσσκευασία  καιν 
(iii) μια εξωτερική συσκευασία επαρκούς αντοχής για 

τον όγκο του, τη μάζα του 
και τη σκοπούμενη χρήση και με μία τουλάχιστον επι−

φάνεια με επιφάνεια με ελάχιστες διαστάσεις 100mm 
x 100mm.

(b) Για υγρά, απορροφητικό υλικό σε επαρκή ποσότη−
τα για να απορροφά όλο τα 

περιεχόμενο που βρίσκεται μεταξύ του κύριου δοχείου 
και της δευτερεύουσας συσκευασίας έτσι ώστε, κατά τη 
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διάρκεια της μεταφοράς, οποιαδήποτε απελευθέρωση 
ή διαρροή μιας υγρής ουσίας δεν θα φθάσει την εξω−
τερική συσκευασία και δεν θα διακινδυνεύεται η ακε−
ραιότητα του προστατευτικού υλικού.

(c) Όταν πολλαπλά εύθραυστα κύρια δοχεία τοποθε−
τούνται σε μία και μόνη 

δευτερεύουσα συσκευασία, αυτά είτε τυλίγονται τα 
καθένα ξεχωριστά είτε χωρίζονται ώστε να εμποδίζε−
ται η επαφή τους.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τον καθορισμό να μια ουσία εξαιρεί−
ται με βάση την παρούσα παράγραφο απαιτείται ένα 
στοιχείο επαγγελματικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να 
βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα και 
μεμονωμένες συνθήκες της πηγής, ανθρώπου ή ζώου και 
ενδημικές τοπικές συνθήκες. Στα παραδείγματα δειγ−
μάτων που μπορούν να μεταφέρονται με βάση την πα−
ρούσα παράγραφο περιλαμβάνονται δείγματα αίματος 
ή ούρων για την παρακολούθηση των επίπεδων της χο−
ληστερόλης, των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, τα 
επίπεδα των ορμονών, ή ειδικά αντισώματα του προστά−
τη (prostate specific antibodies, PSA). Εκείνα που απαι−
τούνται για την παρακολούθηση της λειτουργίας οργά−
νων όπως της καρδιάς, της λειτουργίας του ήπατος ή 
των νεφρών για ανθρώπους ή ζώα με μη μολυσματικές 
ασθένειες, ή για θεραπευτική παρακολούθηση ναρκωτι−
κών. Εκείνα που γίνονται για λόγους ασφάλειας  ή απα−
σχόλησης και προορίζονται για τον προσδιορισμό της 
παρουσίας ναρκωτικών ή οινοπνεύματος, τεστ εγκυμο−
σύνης, βιοψίες για την ανίχνευση καρκίνου και ανίχνευ−
ση αντισωμάτων σε ανθρώπους ή ζώα.

2.2.62.1.6 (Δεσμευμένο)
2.2.62.1.7 (Δεσμευμένο)
2.2.62.1.8 (Δεσμευμένο)
2.2.62.1.9 Βιολογικά προϊόντα
Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, τα βιολο−

γικά προϊόντα διαιρούνται στις ακόλουθες ομάδες :
(a) εκείνα τα οποία κατασκευάζονται και συσκευάζο−

νται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ανάλογων εθνικών αρχών και μεταφέρονται για σκο−

πούς τελικής συσκευασίας ή διανομής, και για χρήση 
για φροντίδα της προσωπικής υγείας από επαγγελμα−
τίες ιατρούς ή άτομα. Οι ουσίες της ομάδας αυτής δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

(a) εκείνα τα οποία δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 
(a) και είναι γνωστό ή υπάρχουν 

βάσιμοι λόγοι ότι περιέχουν μολυσματικές ουσίες και 
δεν πληρούν τα κριτήρια να περιληφθούν στην Κατηγο−
ρία Α ή στην Κατηγορία Β. Οι ουσίες της ομάδας αυ−
τής θα καταχωρούνται στους Αριθμ. UN 2814, 2900 ή 
3373, ανάλογα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάποια επιτρεπόμενα βιολογικά προϊό−
ντα μπορεί να παρουσιάζουν βιοκίνδυνο μόνο σε συ−
γκεκριμένα σημεία του κόσμου. Στην περίπτωση αυτή 
οι αρμόδιες αρχές μπορεί να απαιτήσουν αυτά τα βι−
ολογικά πρϊόντα να είναι σε συμμόρφωση με τις τοπι−
κές απαιτήσεις για τις μολυσματικές ουσίες ή μπορεί 
να επιβάλλουν άλλους περιορισμούς.

2.2.62.1.10 Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί  
και οργανισμοί

Γενετικά τροποιημένοι μικροοργανισμοί που δεν ικα−
νοποιούν τον ορισμό μολυσματικών ουσιών θα ταξινο−
μούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.

2.2.62.1.11 Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα
2.2.62.1.11.1 Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα που περιέχουν 

μολυσματικές ουσίες της Κατηγορίας Α θα καταχωρού−
νται στον UN Αριθμ. 2814 ή UN Αριθμ. 2900 κατάλληλα. 
Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα που περιέχουν μολυσματι−
κές ουσίες στην Κατηγορία Β, άλλα από καλλιέργειες, 
θα καταχωρούνται στον UN Αριθμ. 3291

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα που καταχω−
ρήθηκαν στον αριθμό 18 01 03 (Απόβλητα από φρο−
ντίδα υγείας ανθρώπων ή ζώων ή/και σχετική έρευνα 
– απόβλητα από γενέθλια φροντίδα, διάγνωση, θερα−
πεία ή πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους – απόβλητα 
των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκειται σε ειδικές 
απαιτήσεις προκειμένου να προλαμβάνεται μόλυνση) ή 
στον αριθμό 18 02 02 (Απόβλητα  από φροντίδα υγεί−
ας ανθρώπων ή ζώων ή/και σχετική έρευνα – απόβλητα 
από έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενει−
ών που εμπλέοκονται ζώα −  απόβλητα των οποίων η 
συλλογή και διάθεση υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις 
προκειμένου να προλαμβάνεται μόλυνση) σύμφωνα με 
τον κατάλογο αποβλήτων που προσαρτάται στην Από−
φαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2000/532/EC51,όπως 
τροποιήθηκε, θα ταξινομούνται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις που τίθενται στην παρούσα παράγραφο, με βάση 
ιατρική ή κτηνιατρική διάγνωση που αφορούν τον ασθε−
νή ή το ζώο.

2.2.62.1.11.2 Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα για τα οποία 
βάσιμα θεωρείται ότι έχουν χαμηλή πιθανότητα να πε−
ριέχουν μολυσματικές ουσίες θα καταχωρούνται υπό 
τον UN Αριθμ. 3291.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η κατάλληλη ονομασία αποστολής  για 
UN Αριθμ. 3291 είναι “ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΜΗ ΠΡΟΣΔΙ−
ΟΡΙΣΜΕΝΑ, Ε.Α.Ο.” ή “(ΒΙΟ) ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, Ε.Α.Ο.” 
ή “ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, Ε.Α.Ο.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Παρά τα κριτήρια ταξινόμησης που τέθη−
καν παραπάνω, ιατρικά ή κλινικά απόβλητα  που κατα−
χωρήθηκαν στον αριθμό 18 01 04 (Απόβλητα από φρο−
ντίδα υγείας ανθρώπων ή ζώων ή/και σχετική έρευνα 
– απόβλητα από γενέθλια φροντίδα, διάγνωση, θερα−
πεία ή πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους – απόβλητα 
των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκειται σε ειδικές 
απαιτήσεις προκειμένου να προλαμβάνεται μόλυνση) ή 
στον αριθμό 18 02 03 (Απόβλητα  από φροντίδα υγεί−
ας ανθρώπων ή ζώων ή/και σχετική έρευνα – απόβλητα 
από έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενει−
ών που εμπλέοκονται ζώα −  απόβλητα των οποίων η 
συλλογή και διάθεση υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις 
προκειμένου να προλαμβάνεται μόλυνση) σύμφωνα με 
τον κατάλογο αποβλήτων που προσαρτάται στην Από−
φαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2000/532/EC55, όπως 
τροποιήθηκε, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρού−
σας Συμφωνίας.

5 Κοινοτική Απόφαση 2000/532/EC του Μαΐου 2000, που αντι−
καθιστά την Απόφαση 94/3/EC καθιερώνοντας κατάλογο 
αποβλήτων σε εφαρμογή του Άρθρου 1(a) της Οδηγίας του 
Συμβουλίου 75/442/EEC για απόβλητα και της Οδηγίας του 
Συμβουλίου 94/904/EC καθιερώνοντας κατάλογο επικίνδυνων 
αποβλήτων σε εφαρμογή του Άρθρου 1(4) της Οδηγίας του 
Συμβουλίου 91/689/EEC για επικίνδυνα απόβλητα (Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας No L 226 της 6ης Σε−
πτεμβρίου 2000, σελίδα 3).
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2.2.62.1.11.3 Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα που έχουν απολυμανθεί τα οποία προηγουμένως περιείχαν μολυσμα−
τικές ουσίες δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας εκτός και αν πληρούν τα κριτήρια για να 
περιληφθούν σε άλλη Κλάση.

2.2.62.1.11.4 Ιατρικά ή κλινικά απόβλητα που καταχωρούνται στον Αριθμό UN 3291 καταχωρούνται στην ομάδα 
συσκευασίας ΙΙ.

2.2.62.1.12 Μολυσμένα ζώα
2.2.62.1.12.1 Εκτός αν μία μολυσματική ουσία δεν μπορεί να παραδοθεί με άλλα μέσα, ζωντανά ζώα δεν θα πρέ−

πει να χρησιμοποιούνται για την παράδοση μιας ουσίας. Ένα ζωντανό ζώο το οποίο έχει σκοπίμως μολυνθεί και 
είναι γνωστό ή υπάρχουν υποψίες ότι περιέχει μολυσματική ουσία θα πρέπει να μεταφέρεται μόνο υπό τους 
όρους και τις συνθήκες που εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή62.

2.2.62.1.12.2 Πτώματα ζώων που προσβλήθηκαν από παθογόνους οργανισμούς της Κατηγορίας Α ή τα οποία θα 
καταχωρούνταν στην Κατηγορίας Α σε καλλιέργειες μόνο, θα καταχωρούνται στον Αριθμ UN 2814 ή στον Αριθμ. 
UN 2900 κατάλληλα.

Άλλα πτώματα ζώων που προσβλήθηκαν από παθογόνους οργανισμούς της Κατηγορίας Β θα μεταφέρονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από την αρμόδια αρχή7.

2.2.62.2 Ουσίες μη αποδεκτές για μεταφορά
Ζωντανά σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ενός μολυσμα−

τικού παράγοντα εκτός εάν ο παράγοντας δεν μπορεί να μεταφερθεί με κανέναν άλλο τρόπο ή εάν το φορτίο 
έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή (βλ. Παράγραφο 2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3 Κατάλογος ομαδικών καταχωρήσεων

Επιδράσεις σε ανθρώπους I1
2814 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΗ, ΜΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Επιδράσεις μόνο σε ζώα I2
2900 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΗ, ΜΕ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΕ ΖΩΑ μόνο

Κλινικά απόβλητα I3
3291
3291
3291

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ, Ε.Α.Ο., ή
(ΒΙΟ)ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, Ε.Α.Ο., ή
REGULATED ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, Ε.Α.Ο.

Ι4 3373 ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Διαγνωστικά δείγματα

 

6  Οι κανονισμοί που ρυθμίζουν τη μεταφορά ζωντανών ζώων περιέχονται π.χ. στην Οδηγία 91/628/EEC της 19ης Νοεμβρίου 1991 
για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας No L 340 της 11.12.1991, σελ.7) 
και στις Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (Υπουργική Επιτροπή) για τη μεταφορά συγκεκριμένων ειδών ζώων.
7  Κανονισμοί για νεκρά μολυσμένα ζώα περιέχονται π.χ. στον Κανονισμό (EC) Νο. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου του 2002 όπου τίθενται κανόνες υγείας που αφορούν τα παραπρoϊόντα ζώων που δεν προ−
ορίζοντα για κατανάλωση από ανθρώπους (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας No L 273 της 10.10.2002, σελ.1).
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2.2.7 Κλάση 7 Ραδιενεργά Υλικά
2.2.7.1 Ορισμός της Κλάσης 7
2.2.7.1.1  Ραδιενεργό υλικό σημαίνει οποιοδήποτε υλι−

κό που περιέχει ραδιονουκλεΐδια όπου τόσο η συγκέ−
ντρωση δραστικότητας όσο και η συνολική δραστικό−
τητα στο φορτίο υπερβαίνει τις τιμές που καθορίζονται 
στις παραγράφους 2.2.7.7.2.1 έως 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.1.2  Τα παρακάτω ραδιενεργά υλικά δεν συμπε−
ριλαμβάνονται στην Κλάση 7 για το σκοπό της παρού−
σας Συμφωνίας:

(a) Ραδιενεργό υλικό που είναι ένα ακέραιο μέρος του 
μέσου μεταφοράς.

(b) Ραδιενεργό υλικό που μετακινείται μέσα σε εγκα−
τάσταση η οποία υπόκειται σε κατάλληλους κανονι−
σμούς ασφαλείας και όπου η μετακίνηση δεν γίνεται 
μέσω δημοσίων οδών ή σιδηροδρόμων.

 (c) Ραδιενεργό υλικό εμφυτευμένο ή ενσωματωμένο 
σε άτομο ή ζωντανό ζώο για διάγνωση ή θεραπεία.

 (d) Ραδιενεργό υλικό σε προϊόντα κατανάλωσης τα 
οποία έχουν πάρει κανονική έγκριση, για πώλησή τους 
στον τελικό καταναλωτή. 

 (e) Φυσικό υλικό και μεταλλεύματα που περιέχουν φυ−
σικώς υπάρχοντα ραδιονουκλεΐδια τα οποία δεν προο−
ρίζονται για επεξεργασία για χρήση αυτών των ραδιο−
νουκλεϊδίων εφόσον η συγκέντρωση δραστικότητας του 
υλικού δεν υπερβαίνει 10 φορές τις τιμές που καθορίζο−
νται στην παράγραφο 2.2.7.7.2.1(b) ή υπολογίζονται σύμ−
φωνα με τις παραγράφους 2.2.7.7.2.2. έως 2.2.2.7.7.2.6 

 (f) Μη−ραδιενεργά στερεά αντικείμενα με ραδιενεργές 
ουσίες παρούσες σε οποιαδήποτε επιφάνεια σε ποσό−
τητα που δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται για 
τη «μόλυνση» στην παράγραφο 2.2.7.2.

2.2.7.2 Ορισμοί
 A1 και A2
A1 σημαίνει την τιμή της δραστικότητας ειδικής μορ−

φής ραδιενεργού υλικού που αναφέρεται στον Πίνακα 
2.2.7.7.2.1 ή προέρχεται από την 2.2.7.7.2 και χρησιμοποι−
είται για να καθορίσει τα όρια δράσης για τις απαιτή−
σεις της παρούσας Συμφωνίας.

A2 σημαίνει την τιμή της δραστικότητας ραδιενεργού 
υλικού, άλλου εκτός από ειδικής μορφής ραδιενεργού 
υλικού, που αναφέρεται στον Πίνακα 2.2.7.7.2.1 ή προέρ−
χεται από την παράγραφο 2.2.7.7.2 και χρησιμοποιείται  
για να καθορίσει τα όρια δράσης για τις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας.

Approval:  Έγκριση
 Multilateral approval: Πολυμερής έγκριση σημαίνει 

έγκριση από τη σχετική αρμόδια αρχή της χώρας προ−
έλευσης του σχεδιασμού ή φόρτωσης, ως εφαρμόσιμης 
και επίσης, όπου η αποστολή πρόκειται να μεταφερθεί 
διαμέσου ή σε κάθε άλλη χώρα, έγκριση της αρμόδιας 
αρχή της χώρας αυτής. 

Unilateral approval: Μονομερής έγκριση σημαίνει έγκρι−
ση ενός σχεδιασμού που απαιτείται να δοθεί από την 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασμού 
μόνον. Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι συμβαλλόμε−
νο μέρος της παρούσας Συμφωνίας, η έγκριση θα απαι−
τεί επικύρωση από την αρμόδια αρχή του πρώτου κρά−
τους μέλους που θα φτάσει η αποστολή. (βλ. παράγραφο 
6.4.22.6)

Confinement system: Σύστημα περιορισμού σημαίνει τη 
συγκέντρωση του σχάσιμου υλικού και των συστατικών 
της συσκευασίας που καθορίζονται από το σχεδιαστή 

και συμφωνούνται από την αρμόδια αρχή, σκοπεύοντας 
να διατηρηθεί  η ασφάλεια κρισιμότητας.

Containment system: Σύστημα συγκράτησης σημαίνει 
τη συγκέντρωση συστατικών της συσκευασίας που ορί−
ζονται από το σχεδιαστή ως προοριζόμενα για τη συ−
γκράτηση του ραδιενεργού υλικού κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς.

Contamination: Μόλυνση
Contamination: Μόλυνση θα σημαίνει την παρουσία μίας 

ραδιενεργής ουσίας σε μία επιφάνεια σε ποσότητες με−
γαλύτερες από 0.4 Bq/cm2 για βήτα και γάμα εκπομπούς 
και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπομπούς, ή 0.04 Bq/cm2 
για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς. 

Non−fixed contamination: Μη−μόνιμη μόλυνση θα ση−
μαίνει μόλυνση που μπορεί να απομακρυνθεί από μία 
επιφάνεια κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών με−
ταφοράς.

Fixed contamination: Μόνιμη μόλυνση θα σημαίνει μό−
λυνση άλλη εκτός από μη−μόνιμη μόλυνση.

Criticality safety index (CSI): Δείκτης ασφάλειας κρισι−
μότητας (CSI) που αποδίδεται σε ένα κόλο, υπερσυσκευ−
ασία, ή εμπορευματοκιβώτιο που περιλαμβάνει σχάσιμο 
υλικό σημαίνει ένα αριθμό που χρησιμοποιείται για να 
προσφέρει έλεγχο στη συσσώρευση των κόλων, υπερ−
συσκευασιών ή εμπορευματοκιβωτίων που περιλαμβά−
νουν σχάσιμο υλικό.

Design: Σχεδιασμός σημαίνει την περιγραφή ειδικής 
μορφής ραδιενεργού υλικού, κόλου, χαμηλής διασπο−
ράς ραδιενεργού υλικού, κόλου ή συσκευασίας που κα−
θιστά ικανά τέτοια είδη να είναι πλήρως προσδιορισμέ−
να. Η περιγραφή μπορεί να περιλαμβάνει προδιαγραφές, 
μηχανικά σχέδια, αναφορές που δείχνουν συμμόρφωση 
με ρυθμιστικές διατάξεις και άλλη σχετική τεκμηρίωση.

Exclusive use: Αποκλειστική χρήση σημαίνει τη μονα−
δική χρήση, από έναν μόνο αποστολέα, ενός οχήματος 
ή ενός μεγάλου εμπορευματοκιβωτίου, σχετικά με την 
οποία όλη η αρχική, ενδιάμεση, και τελική φόρτωση και 
εκφόρτωση διεξάγεται σύμφωνα με τις οδηγίες του απο−
στολέα ή του παραλήπτη.

Fissile material: Σχάσιμο υλικό σημαίνει ουράνιο−233, 
ουράνιο−235, πλουτώνιο−239, πλουτώνιο−241, ή οποιοσ−
δήποτε συνδυασμός αυτών των ραδιονουκλεϊδίων. Δεν 
περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό τα:

(a)  Φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο που είναι 
μη−εκπέμπον, και 

(b) Φυσικό ουράνιο ή εξαντλημένο ουράνιο που έχει τε−
θεί για εκπομπή σε θερμικούς αντιδραστήρες μόνον, 

Large container: Μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο σημαί−
νει ένα εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι μικρό εμπο−
ρευματοκιβώτιο σύμφωνα με τους ορισμούς αυτού του 
υπό−τμήματος

Low dispersible radioactive material: Χαμηλής διασπο−
ράς ραδιενεργό υλικό σημαίνει είτε ένα στερεό ραδιε−
νεργό υλικό ή ένα στερεό ραδιενεργό υλικό σε σφρα−
γισμένη κάψουλα, που έχει περιορισμένη ικανότητα 
διασποράς και δεν είναι σε μορφή σκόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χαμηλής διασποράς ραδιενεργό υλικό 
μπορεί να μεταφερθεί αεροπορικώς σε κόλα Τύπου 
B(U) ή B(M) σε ποσότητες όπως εξουσιοδοτείται για 
το σχεδιασμό του κόλου όπως καθορίζεται στο πιστο−
ποιητικό έγκρισης. Αυτός ο ορισμός συμπεριλαμβάνε−
ται εδώ εφόσον τέτοια κόλα που μεταφέρουν χαμηλής 
διασποράς ραδιενεργό υλικό μπορούν επίσης να μετα−
φερθούν οδικών.
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Low specific activity (LSA) material: Χαμηλής ειδικής 
δραστικότητας (LSA) υλικό,  βλέπε παράγραφο 2.2.7.3. 

Low toxicity alpha emitters: Χαμηλής τοξικότητας άλφα 
εκπομποί είναι φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο, 
φυσικό θόριο, ουράνιο−235 ή ουράνιο−238,, θόριο−232, θό−
ριο−228 και θόριο−230 όταν περιέχεται σε μεταλλεύματα 
ή φυσικά και χημικά συμπυκνώματα ή άλφα εκπομποί 
με χρόνο ημι−ζωής μικρότερο από 10 ημέρες.

Maximum normal operating pressure: Μέγιστη κανονι−
κή πίεση λειτουργίας σημαίνει τη μέγιστη πίεση πάνω 
από την ατμοσφαιρική πίεση σε μέσο επίπεδο θάλασ−
σας που μπορεί να αναπτυχθεί στο σύστημα συγκρά−
τησης σε μία περίοδο ενός χρόνου υπό τις συνθήκες 
θερμοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας που αντιστοι−
χούν σε συνθήκες περιβάλλοντος εν απουσία εξαερι−
σμού, εξωτερικής ψύξης από βοηθητικό σύστημα, ή λει−
τουργικούς ελέγχους κατά τη μεταφορά. 

Package: Κόλο στην περίπτωση ραδιενεργού υλικού 
σημαίνει τη συσκευασία με τα ραδιενεργά περιεχόμε−
να όπως παρουσιάζονται για μεταφορά.  Οι τύποι των 
κόλων που καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, 
οι οποίοι υπόκεινται στα όρια δραστικότητας και τους 
περιορισμούς υλικών της παραγράφου 2.2.7.7 και καλύ−
πτουν τις αντίστοιχες απαιτήσεις, είναι:

(a) Εξαιρούμενο κόλο
(b)  Βιομηχανικό κόλο Τύπου 1 (Τύπου IP−1 κόλο) 
(c)  Βιομηχανικό κόλο Τύπου 2 (Τύπου IP−2 κόλο)
 (d)  Βιομηχανικό κόλο Τύπου 3 (Τύπου IP−3 κόλο)
 (e)  Κόλο Τύπου A
 (f) Κόλο Τύπου B(U)
 (g)  Κόλο Τύπου B(M)
 (h)  Κόλο Τύπου C.
 Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό ή εξαφθοριούχο 

ουράνιο υπόκεινται σε συμπληρωματικές απαιτήσεις 
(βλέπε παράγραφο 2.2.7.7.1.7 και 2.2.7.7.1.8).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για “κόλα” για άλλα επικίνδυνα προϊόντα 
βλέπε ορισμούς στην παράγραφο 1.2.1.

 Packaging : Συσκευασία στην περίπτωση  ραδιενερ−
γού υλικού σημαίνει τη συναρμολόγηση των μερών που 
απαιτούνται για τον πλήρη εγκλεισμό των ραδιενεργών 
περιεχομένων. Μπορεί, συγκεκριμένα, να αποτελείται 
από ένα ή περισσότερα δοχεία, απορροφητικά υλικά, 
κατασκευές αραίωσης, μέσα προστασίας από ακτινο−
βολία και συσκευές εξυπηρέτησης για την πλήρωση, το 
άδειασμα, τον εξαερισμό και την εκτόνωση της πίεσης. 
Συσκευές για ψύξη, απορρόφηση μηχανικών χτυπημά−
των, χειρισμό και καθήλωση, θερμική μόνωση και συ−
σκευές εξυπηρέτησης αναπόσπαστο του κόλου.  Η συ−
σκευασία μπορεί να είναι κιβώτιο, βαρέλι ή παρόμοιο 
δοχείο, ή μπορεί επίσης να είναι εμπορευματοκιβώτιο, 
δεξαμενή ή εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότη−
τας για φορτία χύδην (IBC).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για “συσκευασίες” για άλλα επικίνδυνα 
προϊόντα βλέπε ορισμούς στην παράγραφο 1.2.1

 Radiation level: Επίπεδο ακτινοβολίας σημαίνει τον 
αντίστοιχο ρυθμό δόσης εκφρασμένο σε millisieverts 
ανά ώρα.

 Radioactive contents: Ραδιενεργά περιεχόμενα ση−
μαίνει το ραδιενεργό υλικό μαζί με οποιαδήποτε μολυ−
σμένα ή ενεργοποιημένα στερεά, υγρά, και αέρια μέσα 
στη συσκευασία.

 Shipment: Αποστολή σημαίνει τη συγκεκριμένη με−
ταφορά ενός φορτίου από τον τόπο προέλευσης στον 
προορισμό.

 Small container: Μικρό εμπορευματοκιβώτιο σημαίνει 
εμπορευματοκιβώτιο το οποίο έχει είτε συνολική εξω−
τερική διάσταση μικρότερη από 1.5 m, ή εσωτερικό όγκο 
όχι μεγαλύτερο από 3 m3.

 Special form radioactive material: Ειδικής μορφής ρα−
διενεργό υλικό, βλέπε παράγραφο 2.2.7.4.1.

 Specific activity of a radionuclide: Ειδική δραστικότητα 
ενός ραδιονουκλεϊδίου σημαίνει την δραστικότητα ανά 
μονάδα μάζας του νουκλεϊδίου. Η ειδική δραστικότητα 
ενός υλικού σημαίνει τη δραστικότητα ανά μονάδα μά−
ζας ή όγκου του υλικού στο οποίο τα ραδιονουκλεΐδια 
είναι ουσιαστικά ομοιόμορφα κατανεμημένα.

 Surface contaminated object (SCO): Επιφανειακά μο−
λυσμένο αντικείμενο (SCO), βλέπε παράγραφο 2.2.7.5.

 Transport index (TI): Δείκτης μεταφοράς (TI)  που κα−
ταχωρείται σε ένα κόλο, μια υπερσυσκευασία ή ένα 
εμπορευματοκιβώτιο, ή σε ασυσκεύαστο LSA−I ή SCO−I, 
σημαίνει έναν αριθμό ο οποίος χρησιμοποιείται ως έν−
δειξη ελέγχου της έκθεσης σε ακτινοβολία.

 Unirradiated uranium: Μη−εκπέμπον ουράνιο σημαίνει 
ουράνιο που περιέχει όχι περισσότερο από 2 Χ 103 Bq 
πλουτώνιο ανά γραμμάριο ουρανίου−235, όχι περισσό−
τερο από 9 Χ 106 Bq προϊόντα σχάσης ανά γραμμάριο 
ουρανίου−235 και όχι περισσότερο από 5 Χ 10−3 gr. ου−
ράνιο−236 ανά γραμμάριο ουρανίου−235.

 Uranium − natural, depleted, enriched: Ουράνιο − φυσικό, 
εξαντλημένο, εμπλουτισμένο σημαίνει τα παρακάτω:

 Natural uranium: Φυσικό ουράνιο σημαίνει ουράνιο (το 
οποίο μπορεί να είναι χημικώς απομονωμένο) που περι−
έχει τη φυσιολογικά απαντώμενη κατανομή των ισοτό−
πων ουρανίου (περίπου 99.28% ουράνιο−238, και 0.72% 
ουράνιο−235 κατά βάρος). 

 Depleted uranium: Εξαντλημένο ουράνιο σημαίνει ου−
ράνιο που περιέχει μικρότερο ποσοστό μάζας ουρανί−
ου−235 από το φυσικό ουράνιο. 

 Enriched uranium: Εμπλουτισμένο ουράνιο σημαίνει 
ουράνιο που περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό μάζας ου−
ρανίου−235 από 0.72%. 

 Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει πολύ μικρό ποσοστό 
μάζας ουρανίου −234.

2.2.7.3  Χαμηλής ειδικής δραστικότητας (LSA) υλικό, 
καθορισμός των ομάδων

2.2.7.3.1  Ραδιενεργό υλικό το οποίο από τη φύση του 
έχει περιορισμένη ειδική δραστικότητα, ή ραδιενεργό 
υλικό για το οποίο ισχύουν όρια υπολογιζόμενης μέσης 
ειδικής δραστικότητας, ορίζεται ως χαμηλής ειδικής 
δραστικότητας ή LSA υλικό. Εξωτερικά υλικά προστα−
σίας που περιβάλλουν το LSA υλικό δεν λαμβάνονται 
υπ’ όψη στον καθορισμό της υπολογιζόμενης ειδικής 
δραστικότητας.

2.2.7.3.2  Τα LSA υλικά καταχωρούνται σε μία από τις 
τρεις ομάδες:

 (a)  LSA−I
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 (i) μεταλλεύματα ουρανίου και θορίου και συμπυκνώ−
ματα τέτοιων μεταλλευμάτων, και άλλα μεταλλεύματα 
που περιέχουν φυσικώς υπάρχοντα ραδιονουκλεΐδια τα 
οποία προορίζονται για κατεργασία για τη χρήση αυ−
τών των ραδιονουκλεϊδίων.

 (ii) στερεό μη−εκπέμπον φυσικό ουράνιο ή εξαντλη−
μένο ουράνιο ή φυσικό θόριο ή στερεές ή υγρές ενώ−
σεις τους ή μείγματα. 

  (iii) ραδιενεργό υλικό για του οποίου την τιμή A2 δεν 
έχει τεθεί όριο, εξαιρουμένου σχάσιμου υλικού σε ποσό−
τητες που δεν εξαιρούνται στην παράγραφο 6.4.11.2, ή

  (iv) άλλο ραδιενεργό υλικό στο οποίο η δραστικό−
τητα είναι κατανεμημένη σ’ όλη τη μάζα και η υπολο−
γιζόμενη μέση ειδική δραστικότητα δεν υπερβαίνει 30 
φορές τις τιμές για συγκέντρωση δραστικότητας που 
καθορίζεται στις παραγράφους 2.2.7.7.2.1έως 2.2.7.7.2.6, 
εξαιρουμένου σχάσιμου υλικού σε ποσότητες που δεν 
εξαιρούνται στην παράγραφο 6.4.11.2.

 (b) LSA−II
 (i) νερό με συγκέντρωση τρίτιου έως 0.8 TBq/l, ή
 (ii) άλλο υλικό στο οποίο η δραστικότητα είναι κατα−

νεμημένη σ’ όλη τη μάζα και την υπολογιζόμενη μέση 
ειδική δραστικότητα δεν υπερβαίνει τα 10−4 A2/g για στε−
ρεά και αέρια, και 10−5 A2/g για υγρά.

 (c) LSA−III − Στερεά (π.χ. συνενωμένα απόβλητα, ενερ−
γοποιημένα υλικά), εξαιρουμένων των σκονών, στα 
οποία:

 (i) το ραδιενεργό υλικό είναι κατανεμημένο σ’ όλη τη 
μάζα ενός στερεού ή σ’ ένα σύνολο στερεών αντικει−
μένων, ή είναι ουσιαστικά ομοιόμορφα κατανεμημένο σ’ 
ένα στερεό συμπαγές υλικό σύνδεσης (όπως τσιμέντο, 
βιτούμιο, κεραμικό, κλπ.).

 (ii) το ραδιενεργό υλικό είναι σχετικά αδιάλυτο, ή 
περιέχεται εσωτερικά σ’ ένα σχετικά αδιάλυτο πλέγ−
μα, έτσι ώστε, ακόμα και σε περίπτωση απώλειας της 
συσκευασίας, η απώλεια ραδιενεργού υλικού ανά κόλο 
με διήθηση όταν τοποθετείται σε νερό για επτά ημέ−
ρες δεν υπερβαίνει το 0.1 A2, και

  (iii) η υπολογιζόμενη μέση ειδική δραστικότητα του 
στερεού, εξαιρουμένου τυχόν προστατευτικού υλικού, 
δεν υπερβαίνει τα 2 Χ 10−3 A2/g.

2.2.7.3.3  LSA−III υλικό είναι ένα στερεό τέτοιας φύσης 
που εάν όλα τα περιεχόμενα ενός κόλου υπόκειντο στον 
έλεγχο που καθορίζεται στην παράγραφο 2.2.7.3.4 η 
δραστικότητα στο νερό δεν θα υπερέβαινε τα 0.1 A2.

2.2.7.3.4  LSA−III υλικό ελέγχεται ως εξής:
 Ένα δείγμα στερεού υλικού αντιπροσωπευτικό όλων 

των περιεχόμενων του κόλου εμβαπτίζεται για 7 ημέρες 
στο νερό θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο όγκος του νε−
ρού που χρησιμοποιείται στον έλεγχο πρέπει να είναι 
επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται ότι στο τέλος της πε−
ριόδου των 7 ημερών του ελέγχου ο ελεύθερος όγκος 
του μη απορροφηθέντος και μη αντιδρώντος νερού που 
παραμένει να είναι τουλάχιστον 10% του όγκου του ίδι−
ου του στερεού δείγματος ελέγχου. Το νερό θα πρέ−
πει να έχει ένα αρχικό pH 6−8 και μέγιστη αγωγιμότη−
τα 1 mS/m στους 20°C. Η συνολική δραστικότητα του 
ελεύθερου όγκου νερού μετράται μετά την εμβάπτιση 
για 7 ημέρες του δείγματος ελέγχου.

2.2.7.3.5 Η απόδειξη της Συμφωνίας με τα πρότυπα 
εκτέλεσης της παραγράφου 2.2.7.3.4 πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις παραγράφους 6.4.12.1 και 6.4.12.2. 

2.2.7.4  Απαιτήσεις για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλι−
κό

2.2.7.4.1 Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό σημαίνει 
είτε:

 (a)  Ένα αδιάσπαρτο στερεό ραδιενεργό υλικό, ή 
 (b)  Μία σφραγισμένη κάψουλα που περιέχει ραδιε−

νεργό υλικό έτσι κατασκευασμένη ώστε να μπορεί να 
ανοίξει μόνο με καταστροφή της κάψουλας. 

 Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό έχει τουλάχιστον 
μία διάσταση όχι μικρότερη από 5 χιλιοστά.

2.2.7.4.2  Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό είναι τέτοι−
ας φύσης ή είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε εάν υποστεί 
τους ελέγχους που καθορίζονται στις παραγράφους 
2.2.7.4.4 έως 2.2.7.4.8, ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτή−
σεις:

 (a) Δεν σπάει ή θρυμματίζεται κατά τους ελέγχους 
πρόσκρουσης, κρούσης και κάμψης 2.2.7.4.5 (a)(b)(c),  
2.2.7.4.6 (a) όπως αρμόζουν.

 (b)  Δεν λιώνει ή διασπείρεται κατά τον ισχύοντα 
έλεγχο θέρμανσης 2.2.7.4.5 (d) ή 2.2.7.4.6 (b) ως αρμό−
ζει, και

 (c) Η δραστικότητα στο νερό από τους ελέγχους δι−
ήθησης που καθορίζονται στις παραγράφους 2.2.7.4.7 
και 2.2.7.4.8 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 kBq, ή εναλ−
λακτικά για σφραγισμένες πηγές, ο ρυθμός διαρροής 
από τον ογκομετρικό έλεγχο υπολογισμού της διαρρο−
ής που καθορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 9978:1992 
“Προστασία από Ακτινοβολία − Σφραγισμένες Ραδιενερ−
γές Πηγές − Μέθοδοι Ελέγχου Διαρροής “, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το ισχύον κατώφλι αποδοχής που είναι 
αποδεκτό από την αρμόδια αρχή.

2.2.7.4.3 Η απόδειξη της Συμφωνίας με τα πρότυπα 
απόδοσης της παραγράφου 2.2.7.4.2 πρέπει να είναι σύμ−
φωνα με τις παραγράφους 6.4.12.1 και 6.4.12.2. 

2.2.7.4.4  Δείγματα που περιέχουν ή προσομοιάζουν ει−
δικής μορφής ραδιενεργό υλικό υπόκεινται στον έλεγ−
χο πρόσκρουσης, στον έλεγχο κρούσης, στον έλεγχο 
κάμψης, και στον έλεγχο θέρμανσης που καθορίζονται 
στην παράγραφο 2.2.7.4.5 ή σε εναλλακτικούς ελέγχους 
όπως ορίζεται στο 2.2.7.4.6. Ένα διαφορετικό δείγμα μπο−
ρεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε έλεγχο. Μετά από κάθε 
έλεγχο, γίνεται έλεγχος εκτίμησης  της διαρροής με 
διήθηση ή ογκομετρικά στο δείγμα με μία μέθοδο όχι 
λιγότερο ευαίσθητη από τις μεθόδους που δίνονται 
στην παράγραφο 2.2.7.4.7 για αδιάσπαρτο στερεό υλι−
κό ή στην 2.2.7.4.8 για υλικό σε κάψουλα.

2.2.7.4.5 Οι σχετικές μέθοδοι ελέγχου είναι:
 (a) Έλεγχος πρόσκρουσης: το δείγμα πάνω σ’ ένα 

στόχο από ύψος 9 μέτρων. Το είδος του στόχου ορίζε−
ται στην παράγραφο 6.4.14,

 (b)  Έλεγχος κρούσης: το δείγμα τοποθετείται on 
σ’ ένα φύλλο μολύβδου το οποίο στηρίζεται από μια 
λεία στερεή επιφάνεια και χτυπιέται από την επίπεδη 
όψη μιας χαλύβδινης ράβδου έτσι ώστε να προκληθεί 
κρούση ισοδύναμη με αυτή που προκαλείται από ελεύ−
θερη πτώση βάρους 1.4 κιλών από 1 μέτρο. Το χαμηλό−
τερο μέρος της ράβδου πρέπει να έχει 25 χιλιοστά δι−
άμετρο με τις πλευρές στρογγυλεμένες με ακτίνα (3.0 
± 0.3) χιλιοστά. Ο μόλυβδος, με αριθμό σκληρότητας 
3.5 έως 4.5 της κλίμακας Vickers και όχι περισσότερο 
από 25 χιλιοστά πάχος, πρέπει να καλύπτει επιφάνεια 
μεγαλύτερη από αυτή που καλύπτεται από το δείγμα. 
Για κάθε κρούση, χρησιμοποιείται καινούργια επιφάνεια 
μολύβδου. Η ράβδος πρέπει να χτυπάει το δείγμα έτσι 
ώστε να προκαλείται η μέγιστη καταστροφή.
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 (c)  Έλεγχος κάμψης: ο έλεγχος εφαρμόζεται μόνο 
για επιμήκεις, λεπτές πηγές ελάχιστο μήκος 10 εκατο−
στά και λόγο μήκους προς ελάχιστο πλάτος όχι μικρό−
τερο από 10. Το δείγμα συσφίγγεται άκαμπτα σε ορι−
ζόντια θέση έτσι ώστε το μισό από το μήκος της να 
εξέχει από το σφιγκτήρα. Η κλίση του δείγματος πρέ−
πει να είναι τέτοιος ώστε το δείγμα να υφίσταται μέγι−
στη καταστροφή όταν το ελεύθερο άκρο του χτυπηθεί 
από την επίπεδη όψη μιας χαλύβδινης ράβδου. Η ρά−
βδος  πρέπει να χτυπήσει το δείγμα ώστε να προκλη−
θεί  κρούση ισοδύναμη με αυτή που προκαλείται από 
ελεύθερη κάθετη πτώση βάρους 1.4 κιλών από 1 μέτρο. 
Το χαμηλότερο μέρος της ράβδου πρέπει να έχει 25 χι−
λιοστά in διάμετρο με στρογγυλεμένες πλευρές ακτί−
νας (3.0 ± 0.3) χιλιοστών.

 (d) Έλεγχος θέρμανσης: το δείγμα θερμαίνεται σε 
αέρα μέχρι θερμοκρασία 800°C και διατηρείται σ’ αυτή 
τη θερμοκρασία για περίοδο 10 λεπτών και στη συνέ−
χει αφήνεται να ψυχθεί.

2.2.7.4.6  Δείγματα που περιέχουν ή προσομοιώνουν 
ραδιενεργό υλικό κλεισμένο σε σφραγισμένη κάψουλα 
μπορούν να εξαιρεθούν από:

 (a) Τους ελέγχους που καθορίζονται στις παραγρά−
φους 2.2.7.4.5 (a) και 2.2.7.4.5 (b) εφόσον η μάζα του ει−
δικής μορφής ραδιενεργού υλικού 

  (i) είναι μικρότερη από 200 gr και εναλλακτικά υπό−
κεινται στον έλεγχο πρόσκρουσης της Κλάσης 4 που 
καθορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 2919:1999 “Προ−
στασία από την ακτινοβολία − Σφραγισμένες ραδιενερ−
γές πηγές − Ταξινόμηση”, ή

  (ii) είναι μικρότερη από 500 gr και εναλλακτικά υπό−
κεινται στον έλεγχο πρόσκρουσης της Κλάσης 5 που 
καθορίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO2919:1999 “Προ−
στασία από την ακτινοβολία − Σφραγισμένες ραδιενερ−
γές πηγές − Ταξινόμηση”, και

 (b) Τον έλεγχο που καθορίζεται στην παράγραφο 
2.2.7.4.5 (d) εφόσον εναλλακτικά υπόκεινται στον έλεγ−
χο θερμοκρασίας της Κλάσης 6 που καθορίζεται στο 
Διεθνές Πρότυπο ISO 2919:1999 “Προστασία από την 
ακτινοβολία − Σφραγισμένες ραδιενεργές πηγές − Τα−
ξινόμηση”.

2.2.7.4.7 Για δείγματα τα οποία περιέχουν ή προσο−
μοιώνουν αδιάσπαρτο στερεό υλικό, γίνεται εκτίμηση 
με διήθηση, ως εξής:

 (a) To δείγμα εμβαπτίζεται για 7 ημέρες σε νερό σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο όγκος του νερού που 
χρησιμοποιείται στον έλεγχο πρέπει να είναι επαρκής 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι στο τέλος της περιόδου 
ελέγχου των 7 ημερών ο ελεύθερος όγκος του μη απορ−
ροφηθέντος και μη αντιδρώντος νερού που απομένει να 
είναι τουλάχιστον 10% του όγκου του ίδιου του στερεού 
δείγματος ελέγχου. Το νερό πρέπει να έχει αρχικό pH 
6−8 και μέγιστη αγωγιμότητα 1 mS/m στους 20 °C.

 (b) Tο νερό με το δείγμα στη συνέχεια θερμαίνονται 
σε θερμοκρασία (50 ± 5) °C και παραμένουν σ’ αυτή τη 
θερμοκρασία για 4 ώρες,

 (c) Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η δραστικότητα του 
νερού.

 (d) Στη συνέχεια, το δείγμα διατηρείται για τουλά−
χιστον 7 ημέρες σε ακίνητο αέρα σε θερμοκρασία όχι 
μικρότερη από 30 °C και σχετική υγρασία όχι μικρότε−
ρη από 90%,

 (e) Στη συνέχεια, το δείγμα εμβαπτίζεται σε νερό ίδι−
ων προδιαγραφών όπως στο (a) παραπάνω και το νερό 
με το δείγμα θερμαίνονται στους (50 ± 5) °C και διατη−
ρούνται σ’  αυτή τη θερμοκρασία για 4 ώρες,

 (f) Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η δραστικότητα του 
νερού.

2.2.7.4.8  Για δείγματα τα οποία περιέχουν ή προσο−
μοιάζουν ραδιενεργό υλικό κλεισμένο σε σφραγισμένη 
κάψουλα, γίνεται υπολογισμός της διαρροής είτε με δι−
ήθηση είτε ογκομετρικά, ως εξής:

 (a) Ο υπολογισμός με διήθηση γίνεται με τα παρα−
κάτω βήματα:

  (i) Το δείγμα εμβαπτίζεται σε νερό σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Το νερό πρέπει να έχει αρχικό pH 6−8 
με μέγιστη αγωγιμότητα 1 mS/m στους 20 °C.

  (ii) Το νερό και το δείγμα θερμαίνονται σε θερμο−
κρασία (50 ± 5) °C και διατηρούνται σ’ αυτή τη θερμο−
κρασία για 4 ώρες.

  (iii) Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η δραστικότητα 
του νερού.

  (iv) Το δείγμα διατηρείται για τουλάχιστον 7 ημέρες 
σε ακίνητο αέρα σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από 
30 °C και σχετική υγρασία όχι μικρότερη από 90%.

  (v) Επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες (i), (ii) και (iii).
 (b) Ο εναλλακτικός ογκομετρικός υπολογισμός της 

διαρροής περιλαμβάνει οποιουσδήποτε ελέγχους που 
προκαθορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 9978:1992 
“Προστασία από Ακτινοβολία − Σφραγισμένες ραδιενερ−
γές πηγές − Μέθοδοι ελέγχου Διαρροής”, οι οποίοι εί−
ναι αποδεκτοί από την αρμόδια αρχή.

2.2.7.5  Επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο (SCO), 
προσδιορισμός ομάδων

 Επιφανειακά μολυσμένο αντικείμενο (SCO) σημαίνει 
ένα στερεό αντικείμενο το οποίο δεν είναι το ίδιο ρα−
διενεργό αλλά το οποίο έχει ραδιενεργό υλικό κατα−
νεμημένο στις επιφάνειές του. Τα SCO ταξινομούνται 
σε μία από τις δύο παρακάτω ομάδες:

 (a)  SCO−I: Ένα στερεό αντικείμενο πάνω στο οποίο:
 (i) η μη−μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφά−

νεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 
(ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 
300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 4 Bq/cm2 για βήτα και γάμ−
μα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκπο−
μπούς, ή  τα 0.4 Bq/cm2 για όλους τους άλλους άλφα 
εκπομπούς, και

 (ii) η μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια 
υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 (ή 
στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 
300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 4 Χ 104 Bq/cm2 για βήτα και 
γάμμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκ−
πομπούς, ή τα 4 Χ 103 Bq/cm2 για όλους τους άλλους 
άλφα εκπομπούς, και

 (iii) η μη−μόνιμη μόλυνση συν η μόνιμη μόλυνση στην 
απρόσιτη επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο 
πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν 
είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 4 Χ 
104 Bq/cm2 για βήτα και γάμμα εκπομπούς και χαμηλής 
τοξικότητας άλφα εκπομπούς, ή τα 4 Χ 103 Bq/cm2 για 
όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς.

 (b) SCO−II: Ένα στερεό αντικείμενο πάνω στο οποίο 
είτε η μόνιμη είτε η μη−μόνιμη μόλυνση πάνω στην επι−
φάνεια υπερβαίνει τα ισχύοντα όρια που καθορίζονται 
για τα SCO−I στο (a) παραπάνω και πάνω στο οποίο:
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  (i) η μη−μόνιμη μόλυνση συν η μόνιμη μόλυνση πάνω 
στην προσιτή επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο 
πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας εάν 
είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 400 Bq/
cm2 για βήτα και γάμμα εκπομπούς και χαμηλής τοξι−
κότητας άλφα εκπομπούς, ή 40 Bq/cm2 για όλους τους 
άλλους άλφα εκπομπούς, και

  (ii) η μόνιμη μόλυνση πάνω στην προσιτή επιφάνεια 
υπολογιζόμενη κατά μέσον όρο πάνω από 300 cm2 (ή 
στο εμβαδό της επιφάνειας εάν είναι μικρότερο από 
300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 8 Χ 105 Bq/cm2 για βήτα και 
γάμμα εκπομπούς και χαμηλής τοξικότητας άλφα εκ−
πομπούς, ή τα 8 Χ 104 Bq/cm2 για όλους τους άλλους 
άλφα εκπομπούς, και

  (iii) η μη−μόνιμη μόλυνση συν η μόνιμη μόλυνση πάνω 
στην απρόσιτη επιφάνεια υπολογιζόμενη κατά μέσον 
όρο πάνω από 300 cm2 (ή στο εμβαδό της επιφάνειας 
εάν είναι μικρότερο από 300 cm2) δεν υπερβαίνει τα 8 
Χ 105 Bq/cm2 για βήτα και γάμμα εκπομπούς και χαμη−
λής τοξικότητας άλφα εκπομπούς, ή τα 8 Χ 104 Bq/cm2 
για όλους τους άλλους άλφα εκπομπούς.

2.2.7.6  Προσδιορισμός του δείκτη μεταφοράς (TI) και 
του δείκτη ασφάλειας κρισιμότητας (CSI)

2.2.7.6.1  Προσδιορισμός του δείκτη μεταφοράς
2.2.7.6.1.1 Ο δείκτης μεταφοράς (TI) για ένα κόλο, μία 

υπερσυσκευασία ή ένα εμπορευματοκιβώτιο, ή για ασυ−
σκεύαστα LSA−I ή SCO−I, είναι ο αριθμός που υπολογί−
ζεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

 (a)  Υπολογίζεται το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας 
σε μονάδες millisieverts ανά ώρα (mSv/h) σε απόστα−
ση 1 μέτρου από τις εξωτερικές επιφάνειες του κόλου, 
της υπερσυσκευασίας, του εμπορευματοκιβώτιου, ή των 
ασυσκεύαστων LSA−I και SCO−I. Η υπολογιζόμενη τιμή 
πολλαπλασιάζεται επί 100 ο αριθμός που προκύπτει 
είναι ο δείκτης μεταφοράς. Για μεταλλεύματα ουράνι−
ου και θορίου και τα συμπυκνώματά τους, το μέγιστο 
επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιοιδήποτε σημείο 1 μέτρο 
από την εξωτερική επιφάνεια του φορτίου μπορεί να 
λαμβάνεται ως:

  0.4 mSv/h για μεταλλεύματα και φυσικά συμπυκνώ−
ματα ουράνιου και θορίου.

  0.3 mSv/h για χημικά συμπυκνώματα θορίου.
  0.02 mSv/h για χημικά συμπυκνώματα ουράνιου, άλ−

λου από το εξαφθοριούχο ουράνιο.
 (b) Για δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια και ασυσκεύ−

αστα LSA−I και SCO−I, η τιμή που υπολογίζεται με την 
παραπάνω διαδικασία (a) πολλαπλασιάζεται επί τον κα−
τάλληλο παράγοντα από τον Πίνακα 2.2.7.6.1.1,

 (c) Η τιμή που λαμβάνεται στα παραπάνω στάδια (a) 
και (b) στρογγυλοποιείται στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο 
(π.χ. το 1.13 γίνεται 1.2), εκτός των περιπτώσεων όπου μία 
τιμή 0.05 ή μικρότερη μπορεί να θεωρηθεί ως μηδέν.

 Πίνακας 2.2.7.6.1.1
 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΑ

Μέγεθος φορτίου a Πολλαπλασιαστικός παράγοντας

 μέγεθος φορτίου ≤  1 m2

1 m2   <  μέγεθος φορτίου ≤  5 m2

5 m2   <  μέγεθος φορτίου ≤  20 m2 
20 m2 <  μέγεθος φορτίου

1
2
3
10

   a  Μετράται το εμβαδό μέγιστης διατομής του φορτίου.

2.2.7.6.1.2 Ο δείκτης μεταφοράς για κάθε υπερσυσκευ−
ασία, εμπορευματοκιβώτιο, όχημα υπολογίζεται ως είτε 
το άθροισμα των TI όλων των κόλων που περιέχονται, 
ή με άμεση μέτρηση του επίπεδου ακτινοβολίας, εκτός 
την περίπτωση  μη−άκαμπτης υπερσυσκευασίαs για την 
οποία ο δείκτης μεταφοράς υπολογίζεται μόνο ως το 
άθροισμα των TI όλων των κόλων.

2.2.7.6.2  Προσδιορισμός του δείκτη ασφάλειας κρισι−
μότητας (CSI)

2.2.7.6.2.1  Ο δείκτης ασφάλειας κρισιμότητας (CSI) για 
κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό λαμβάνεται με διαί−
ρεση του αριθμού 50 με τη μικρότερη από τις δύο τι−
μές του N που υπολογίζεται στις παραγράφους 6.4.11.11 
και 6.4.11.12 (δηλ. CSI = 50/N). Η τιμή του δείκτη ασφά−
λειας κρισιμότητας μπορεί να είναι μηδέν, εφόσον ένας 
απεριόριστος αριθμός κόλων είναι υποκρίσιμα (δηλ. ο 
N είναι ουσιαστικά ίσος με άπειρο και στις δύο περι−
πτώσεις).

2.2.7.6.2.2  Ο δείκτης ασφάλειας κρισιμότητας για κάθε 
φορτίο υπολογίζεται ως το άθροισμα των CSI όλων των 
κόλων που περιέχονται σ’ αυτό το φορτίο.

2.2.7.7  Όρια δραστικότητας και περιορισμός υλικού
2.2.7.7.1  Όρια περιεχομένων για κόλα
2.2.7.7.1.1 Γενικά
 Η ποσότητα ραδιενεργού υλικού σ’ ένα κόλο δεν πρέ−

πει να υπερβαίνει τα σχετικά όρια για τον τύπο του κό−
λου όπως καθορίζονται παρακάτω.

2.2.7.7.1.2  Εξαιρούμενα κόλα
2.2.7.7.1.2.1 Για ραδιενεργό υλικό άλλο από είδη που πα−

ράγονται από φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο ή 
φυσικό θόριο, ένα εξαιρούμενο κόλο δεν πρέπει να πε−
ριέχει δραστικότητες μεγαλύτερες από τις παρακάτω:

 (a) Όπου το ραδιενεργό υλικό είναι κλεισμένο ή περι−
λαμβάνεται ως συστατικό μέρος ενός οργάνου ή άλλου 
κατασκευασμένου είδους, τέτοιου όπως ρολόι ή ηλε−
κτρονικές διατάξεις, τα όρια καθορίζονται στις στήλες 
2 και 3 του Πίνακα 2.2.7.7.1.2.1 για κάθε αντικείμενο και 
κάθε κόλο, αντίστοιχα, και

 (b) Όπου το ραδιενεργό υλικό δεν είναι έτσι κλει−
σμένο ή δεν περιλαμβάνεται ως συστατικό μέρος ενός 
οργάνου ή άλλου κατασκευασμένου είδους, τα όρια 
του κόλου που καθορίζονται στη στήλη 4 του Πίνα−
κα 2.2.7.7.1.2.1.
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Πίνακας 2.2.7.7.1.2.1

ΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΟΛΑ

Φυσική κατάσταση
περιεχομένων

Όργανα ή είδη Υλικά

Όρια είδους a Όρια κόλου a Όρια κόλου

Στερεά

 ειδικής μορφής 10−2 A1 A1 10−3 A1

 άλλης μορφής 10−2 A2 A2 10−3 A2

Υγρά 10−3 A2 10−1 A2 10−4 A2

Αέρια

 τρίτιο 2 Χ 10−2 A2 2 Χ 10−1 A2 2 Χ 10−2 A2

 ειδικής μορφής 10−3 A1 10−2 A1 10−3 A1

 άλλες μορφές 10−3 A2 10−2 A2 10−3 A2

 a  Για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων, βλέπε παραγράφους 2.2.7.7.2.4 έως 2.2.7.7.2.6.

2.2.7.7.1.2.2 Για είδη κατασκευασμένα από φυσικό ουράνιο, εξαντλημένο ουράνιο ή φυσικό θόριο, ένα εξαιρούμε−
νο κόλο μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε ποσότητα τέτοιου υλικού εφόσον η εξωτερική επιφάνεια του ουράνιου 
ή του θορίου είναι κλεισμένη μέσα σ’ ένα ανενεργό περίβλημα από μέταλλο ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό.

2.2.7.7.1.3  Βιομηχανικά κόλα
 Τα ραδιενεργά περιεχόμενα σ’ ένα μόνο κόλο από LSA υλικό ή σ’ ένα μόνο κόλο από SCO περιορίζεται έτσι 

ώστε να μην υπερβαίνεται το επίπεδο ακτινοβολίας που καθορίζεται στην παράγραφο 4.1.9.2.1, και η δραστικό−
τητα σ’ ένα μόνο κόλο περιορίζεται επίσης έτσι ώστε να μην υπερβαίνονται τα όρια δραστικότητας για ένα όχη−
μα που καθορίζονται στο 7.5.11, CV33 (2).

2.2.7.7.1.4  Κόλα τύπου A
2.2.7.7.1.4.1 Κόλα τύπου A δεν πρέπει να περιέχουν δραστικότητες μεγαλύτερες από τις παρακάτω:
 (a) Για ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό − A1, ή
 (b) Για όλα τα άλλα ραδιενεργά υλικά − A2.
2.2.7.7.1.4.2  Για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων των οποίων οι ταυτότητες και οι αντίστοιχες δραστικότητες είναι 

γνωστές, ισχύει ο παρακάτω όρος για τα ραδιενεργά περιεχόμενα ενός κόλου Τύπου A:

 όπου

 B(i)  είναι η δραστικότητα του ραδιονουκλεϊδίου i ως ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό και A1(i) είναι η τιμή A1 
για το ραδιονουκλεϊδιο i, και

 C(j) είναι η δραστικότητα του ραδιονουκλεϊδίου j ως άλλο από ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό και A2(j) είναι 
η τιμή A2 για το ραδιονουκλεΐδιο j.

2.2.7.7.1.5  Κόλα τύπου B(U) και τύπου B(M)
2.2.7.7.1.5.1 Κόλα τύπου B(U) και τύπου B(M) δεν πρέπει να περιέχουν:
 (a) Δραστικότητες μεγαλύτερες από εκείνες που επιτρέπονται για το σχέδιο του κόλου.
 (b) Ραδιονουκλεΐδια διαφορετικά από εκείνα που επιτρέπονται για το σχέδιο του κόλου, ή
 (c) Περιεχόμενα σε μορφή, ή φυσική ή χημική κατάσταση διαφορετική από εκείνες που επιτρέπονται για το 

σχέδιο του κόλου,
 όπως καθορίζεται στα πιστοποιητικά έγκρισής τους.

B(i
A i

C j
A ji j

)
( )

( )
( )1 2

∑ ∑ ≤ +    1
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2.2.7.7.1.6  Κόλα τύπου C
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κόλα τύπου C μπορούν να μεταφέρονται 

αεροπορικώς μεταφέροντας ραδιενεργό υλικό σε πο−
σότητες που υπερβαίνουν είτε 3 000A1 ή 100 000A2 , 
ανάλογα με το πιο είναι το μικρότερο για ειδικής μορ−
φής ραδιενεργό υλικό, ή 3 000A2 για όλα τα άλλα ρα−
διενεργά υλικά. Ενώ δεν απαιτούνται κόλα τύπου C για 
τη μεταφορά ραδιενεργό υλικό οδικώς σε τέτοιες πο−
σότητες (αρκούν κόλα Τύπου B(U) ή Τύπου B(M)), πα−
ρουσιάζονται οι παρακάτω απαιτήσεις εφόσον τέτοια 
κόλα μπορούν επίσης να μεταφέρονται οδικώς.

 Κόλα Τύπου C δεν πρέπει να περιέχουν:
 (a) Δραστικότητες μεγαλύτερες από εκείνες που επι−

τρέπονται για το σχέδιο του κόλου.
 (b) Ραδιονουκλεΐδια διαφορετικά από εκείνα που επι−

τρέπονται για το σχέδιο του κόλου, ή
 (c) Περιεχόμενα σε μορφή, ή φυσική ή χημική κατά−

σταση διαφορετική από εκείνη που επιτρέπεται για το 
σχέδιο του κόλου.

 όπως καθορίζονται στα πιστοποιητικά έγκρισής 
τους.

2.2.7.7.1.7 Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό
 Κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό δεν πρέπει να 

περιέχουν:
 (a) Μάζα σχάσιμου υλικού διαφορετικού από εκείνο 

που επιτρέπεται για το σχέδιο του κόλου.
 (b) Οποιοδήποτε ραδιονουκλεϊδιο ή σχάσιμο υλικό 

διαφορετικό από εκείνο που επιτρέπεται για το σχέ−
διο του κόλου, ή

(c) Περιεχόμενα σε μορφή ή φυσική ή χημική κατά−
σταση, ή σε διάταξη χώρου, διαφορετικές από εκείνες 
που επιτρέπονται για το σχέδιο του κόλου.

 όπως καθορίζονται στα πιστοποιητικά έγκρισής τους, 
όπου ισχύουν.

2.2.7.7.1.8 Κόλα που περιέχουν εξαφθοριούχο ουρά−
νιο

 Κόλα που περιέχουν εξαφθοριούχο ουράνιο δεν θα 
περιέχουν :

 (a) μάζα εξαφθοριούχου ουράνιου διαφορετική από 
αυτή που έχει εγκριθεί για το σχεδιασμό του κόλου

 (b) μάζα εξαφθοριούχου ουράνιου τιμής μεγαλύτερης 
από αυτή που θα οδηγούσε σε κενό χώρο μικρότερο 
από 5% στη μέγιστη θερμοκρασία του κόλου όπως κα−
θορίζεται για τα συστήματα των εγκαταστάσεων όπου 
το κόλο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

 (c) εξαφθοριούχο ουράνιο σε μορφή άλλη από στερεή 
ή σε εσωτερική πίεση μεγαλύτερη από την ατμοσφαι−
ρική πίεση όταν παρουσιάζεται για μεταφορά.

2.2.7.7.2  Επίπεδα δραστικότητας
2.2.7.7.2.1  Οι παρακάτω βασικές τιμές για συγκεκριμέ−

να ραδιονουκλεΐδια δίνονται στον Πίνακα 2.2.7.7.2.1:
 (a) A1 και A2 σε TBq.
 (b) Συγκέντρωση δραστικότητας για εξαιρούμενο υλι−

κό σε Bq/g, και
 (c) Όρια δραστικότητας για εξαιρούμενα φορτία σε 

Bq.
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 2.2.7.7.2.1 

( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
 (89)     

Ac-225 (a)    8 × 10-1 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104

Ac-227 (a)    9 × 10-1 9 × 10-5 1 × 10-1 1 × 103

Ac-228    6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (47)     

Ag-105    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Ag-108m (a) 7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 106 (b) 

Ag-110m (a)   4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Ag-111    2 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

 (13)      

Al-26     1 × 10-1 1 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (95)     

Am-241    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104

Am-242m (a)   1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 104 (b) 

Am-243 (a)   5 × 100 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

 (18)     

Ar-37     4 × 101 4 × 101 1 × 106 1 × 108

Ar-39     4 × 101 2 × 101 1 × 107 1 × 104

Ar-41     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 109

 (33)     

As-72     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

As-73     4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 107

As-74     1 × 100 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106

As-76     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105

As-77     2 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106

 (85)     

At-211 (a)    2 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107

 (79)     

Au-193    7  100 2 × 100 1 × 102 1 × 107

Au-194    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Au-195    1 × 101 6 × 100 1 × 102 1 × 107

Au-198    1 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Au-199    1 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (56)     

Ba-131 (a)    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Ba-133    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Ba-133m   2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Ba-140 (a)   5 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

 (4)     

Be-7      2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107

Be-10     4 × 101 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106

 (83)     

Bi-205    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Bi-206    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Bi-207    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Bi-210    1 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Bi-210m  (a) 6 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101 1 × 105

Bi-212 (a)   7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101  (b) 1 × 105 (b) 

 (97)     

Bk-247    8 × 100 8 × 10-4 1 × 100 1 × 104

Bk-249 (a)    4 × 101 3 × 10-1 1 × 103 1 × 106

 (35)     

Br-76     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Br-77     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Br-82     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (6)     

C-11      1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

C-14      4 × 101 3 × 100 1 × 104 1 × 107

 (20)     

Ca-41  1 × 105 1 × 107



( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Ca-45     4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107

Ca-47 (a)     3 × 100 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (48)     

Cd-109    3 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 106

Cd-113m   4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Cd-115 (a)   3 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Cd-115m   5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106

 (58)     

Ce-139    7 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Ce-141    2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 107

Ce-143    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Ce-144 (a)    2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 

 (98)     

Cf-248    4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104

Cf-249    3 × 100 8 × 10-4 1 × 100 1 × 103

Cf-250    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104

Cf-251    7 × 100 7 × 10-4 1 × 100 1 × 103

Cf-252    1 × 10-1 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104

Cf-253 (a)    4 × 101 4 × 10-2 1 × 102 1 × 105

Cf-254    1 × 10-3 1 × 10-3 1 × 100 1 × 103

 (17)     

Cl-36     1 × 101 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106

Cl-38     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (96)     

Cm-240    4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105

Cm-241    2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106

Cm-242    4 × 101 1 × 10-2 1 × 102 1 × 105

Cm-243    9 × 100 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104

Cm-244    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104

Cm-245    9 × 100 9 × 10-4 1 × 100 1 × 103

Cm-246    9 × 100 9 × 10-4 1 × 100 1 × 103

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9531
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Cm-247 (a)    3 × 100 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104

Cm-248    2 × 10-2 3 × 10-4 1 × 100 1 × 103

 (27)     

Co-55     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Co-56     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Co-57     1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 106

Co-58     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Co-58m    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107

Co-60     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (24)     

Cr-51     3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107

 (55)     

Cs-129    4 × 100 4 × 100 1 × 102 1 × 105

Cs-131    3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 106

Cs-132    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 105

Cs-134    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 104

Cs-134m   4 × 101 6 × 10-1 1 × 103 1 × 105

Cs-135    4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107

Cs-136    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Cs-137 (a)    2 × 100 6 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

X  (29)     

Cu-64     6 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106

Cu-67     1 × 101 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (66)     

Dy-159    2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107

Dy-165    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Dy-166 (a)    9 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 1 × 106

 (68)     

Er-169    4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107

Er-171    8 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (63)     
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Eu-147    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Eu-148    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Eu-149    2 × 101 2 × 101 1 × 102 1 × 107

Eu-150( )   2 × 100 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Eu-150( )   7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Eu-152    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Eu-152m   8 × 10-1 8 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Eu-154    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Eu-155    2 × 101 3 × 100 1 × 102 1 × 107

Eu-156    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (9)     

F-18      1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (26)     

Fe-52 (a)     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Fe-55     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 106

Fe-59     9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Fe-60 (a)    4 × 101 2 × 10-1 1 × 102 1 × 105

 (31)     

Ga-67     7 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Ga-68     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Ga-72     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (64)     

Gd-146 (a)    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Gd-148    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104

Gd-153    1 × 101 9 × 100 1 × 102 1 × 107

Gd-159    3 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

 (32)     

Ge-68 (a)    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Ge-71     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108

Ge-77     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (72)     
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Hf-172 (a)    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Hf-175    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Hf-181    2 × 100 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Hf-182     1 × 102 1 × 106

 (80)     

Hg-194 (a)    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Hg-195m (a)   3 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Hg-197    2 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107

Hg-197m   1 × 101 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Hg-203    5 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 105

 (67)     

Ho-166    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 105

Ho-166m   6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (53)     

I-123     6 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 107

I-124     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

I-125     2 × 101 3 × 100 1 × 103 1 × 106

I-126     2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106

I-129  1 ×102 1 × 105

I-131     3 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106

I-132     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

I-133     7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

I-134     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

I-135 (a)     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (49)     

In-111    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

In-113m   4 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

In-114m (a)   1 × 101 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106

In-115m   7 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106

 (77)     

Ir-189 (a)   1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Ir-190    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Ir-192    1 × 100(c) 6 × 10-1 1 × 101 1 × 104

Ir-194    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105

 (19)     

K-40      9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 102 1 × 106

K-42      2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 106

K-43      7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (36)     

Kr-79 4 × 100 1 × 100 1 × 103 1 × 105

Kr-81     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107

Kr-85     1 × 101 1 × 101 1 × 105 1 × 104

Kr-85m    8 × 100 3 × 100 1 × 103 1 × 1010

Kr-87     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 109

 (57)     

La-137    3 × 101 6 × 100 1 × 103 1 × 107

La-140    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (71)     

Lu-172    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Lu-173    8 × 100 8 × 100 1 × 102 1 × 107

Lu-174    9 × 100 9 × 100 1 × 102 1 × 107

Lu-174m   2 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107

Lu-177    3 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 107

 (12)     

Mg-28 (a)     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (25)     

Mn-52     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Mn-53  1 × 104 1 × 109

Mn-54     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Mn-56     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (42)     

Mo-93     4 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 108
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Mo-99 (a)     1 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (7)     

N-13 9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 109

 (11)     

Na-22     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Na-24     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (41)     

Nb-93m    4 × 101 3 × 101 1 × 104 1 × 107

Nb-94     7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Nb-95     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Nb-97     9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (60)     

Nd-147    6 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Nd-149    6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (28)     

Ni-59      1 × 104 1 × 108

Ni-63     4 × 101 3 × 101 1 × 105 1 × 108

Ni-65     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106

 (93)     

Np-235    4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 107

Np-236( )   2 × 101 2 × 100 1 × 103 1 × 107

Np-236( )   9 × 100 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105

Np-237    2 × 101 2 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

Np-239    7 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 107

 (76)     

Os-185    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Os-191    1 × 101 2 × 100 1 × 102 1 × 107

Os-191m   4 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107

Os-193    2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Os-194 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105

 (15)     
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
P-32      5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 103 1 × 105

P-33      4 × 101 1 × 100 1 × 105 1 × 108

 (91)     

Pa-230 (a)    2 × 100 7 × 10-2 1 × 101 1 × 106

Pa-231    4 × 100 4 × 10-4 1 × 100 1 × 103

Pa-233    5 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 107

 (82)     

Pb-201    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Pb-202    4 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 106

Pb-203    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Pb-205  1 × 104 1 × 107

Pb-210 (a)    1 × 100 5 × 10-2 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

Pb-212 (a)   7 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

 (46)     

Pd-103 (a)    4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 108

Pd-107  1 × 105 1 × 108

Pd-109    2 × 100 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106

 (61)     

Pm-143    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Pm-144    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Pm-145    3 × 101 1 × 101 1 × 103 1 × 107

Pm-147    4 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 107

Pm-148m (a)   8 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Pm-149    2 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Pm-151    2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (84)     

Po-210    4 × 101 2 × 10-2 1 × 101 1 × 104

 (59)     

Pr-142    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105

Pr-143    3 × 100 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106

 (78)     
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Pt-188 (a)    1 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Pt-191    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Pt-193    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107

Pt-193m   4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107

Pt-195m   1 × 101 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Pt-197    2 × 101 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Pt-197m   1 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (94)     

Pu-236    3 × 101 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104

Pu-237    2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107

Pu-238    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104

Pu-239    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104

Pu-240    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 103

Pu-241 (a)    4 × 101 6 × 10-2 1 × 102 1 × 105

Pu-242    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104

Pu-244 (a)    4 × 10-1 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104

 (88)     

Ra-223 (a)   4 × 10-1 7 × 10-3 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 

Ra-224 (a)    4 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101  (b) 1 × 105 (b) 

Ra-225 (a)   2 × 10-1 4 × 10-3 1 × 102 1 × 105

Ra-226 (a)   2 × 10-1 3 × 10-3 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

Ra-228 (a)   6 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

 (37)     

Rb-81     2 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Rb-83 (a)     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Rb-84     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Rb-86     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 105

Rb-87      1 × 104 1 × 107

Rb(nat)    1 × 104 1 × 107

 (75)     

Re-184    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Re-184m   3 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106

Re-186    2 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Re-187  1 × 106 1 × 109

Re-188    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105

Re-189 (a)    3 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Re( )  1 × 106 1 × 109

 (45)     

Rh-99     2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106

Rh-101    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 107

Rh-102    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Rh-102m   2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Rh-103m   4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108

Rh-105    1 × 101 8 × 10-1 1 × 102 1 × 107

 (86)      

Rn-222 (a)    3 × 10-1 4 × 10-3 1 × 101 (b) 1 × 108 (b) 

 (44)     

Ru-97     5 × 100 5 × 100 1 × 102 1 × 107

Ru-103 (a)    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Ru-105    1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Ru-106 (a)   2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 

 (16)     

S-35      4 × 101 3 × 100 1 × 105 1 × 108

 (51)     

Sb-122    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 104

Sb-124    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Sb-125    2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106

Sb-126    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (21)     

Sc-44     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Sc-46     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Sc-47     1 × 101 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Sc-48     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (34)     

Se-75     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Se-79     4 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 107

 (14)     

Si-31     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Si-32     4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106

 (62)     

Sm-145    1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107

Sm-147  1 × 101 1 × 104

Sm-151    4 × 101 1 × 101 1 × 104 1 × 108

Sm-153    9 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (50)     

Sn-113 (a)    4 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 107

Sn-117m   7 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Sn-119m   4 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107

Sn-121m (a)  4 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107

Sn-123    8 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Sn-125    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105

Sn-126 (a)    6 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (38)     

Sr-82 (a)    2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Sr-85     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Sr-85m    5 × 100 5 × 100 1 × 102 1 × 107

Sr-87m    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Sr-89     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Sr-90 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 104 (b) 

Sr-91 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105

Sr-92 (a)    1 × 100 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
 (1)              

T(H-3)    4 × 101 4 × 101 1 × 106 1 × 109

 (73)              

Ta-178( )   1 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Ta-179    3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107

Ta-182    9 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 104

 (65)     

Tb-157    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107

Tb-158    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Tb-160    1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106

×  (43)     

Tc-95m (a)   2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106

Tc-96     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Tc-96m (a)   4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 107

Tc-97      1 × 103 1 × 108

Tc-97m    4 × 101 1 × 100 1 × 103 1 × 107

Tc-98     8 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Tc-99     4 × 101 9 × 10-1 1 × 104 1 × 107

Tc-99m    1 × 101 4 × 100 1 × 102 1 × 107

 (52)     

Te-121    2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106

Te-121m   5 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 105

Te-123m   8 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 107

Te-125m   2 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107

Te-127    2 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Te-127m (a)  2 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107

Te-129    7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Te-129m (a)  8 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Te-131m (a)  7 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Te-132 (a)    5 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 107

 (90)     
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
Th-227    1 × 101 5 × 10-3 1 × 101 1 × 104

Th-228 (a)   5 × 10-1 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 104 (b) 

Th-229    5 × 100 5 × 10-4 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

Th-230    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104

Th-231    4 × 101 2 × 10-2 1 × 103 1 × 107

Th-232  1 × 101 1 × 104

Th-234 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 (b) 1 × 105 (b) 

Th(nat)  1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

 (22)     

Ti-44 (a)    5 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

 (81)     

Tl-200    9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Tl-201    1 × 101 4 × 100 1 × 102 1 × 106

Tl-202    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Tl-204    1 × 101 7 × 10-1 1 × 104 1 × 104

 (69)     

Tm-167    7 × 100 8 × 10-1 1 × 102 1 × 106

Tm-170    3 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Tm-171    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108

 (92)     

U-230 (
)(a)(d) 

4 × 101 1 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

U-230 (
)(a)(e)          

4 × 101 4 × 10-3 1 × 101 1 × 104

U-230 (
)(a)(f)    

3 × 101 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104

U-232 (
)(d) 

4 × 101 1 × 10-2 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

U-232 (
)(e) 

4 × 101 7 × 10-3 1 × 101 1 × 104

U-232 (
)(f)     

1 × 101 1 × 10-3 1 × 101 1 × 104

U-233 (
)(d) 

4 × 101 9 × 10-2 1 × 101 1 × 104
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
U-233 (

)(e) 
4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105

U-233 (
)(f)    

4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 105

U-234 (
)(d) 

4 × 101 9 × 10-2 1 × 101 1 × 104

U-234 (
)(e) 

4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105

U-234 (
)(f)    

4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 105

U-235 (
)(a),(d),(e),(f)    

 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

U-236 (
)(d) 

 1 × 101 1 × 104

U-236 (
)(e) 

4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105

U-236 (
)(f)    

4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104

U-238 (
)(d),(e),(f)    

 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

U ( )     1 × 100  (b) 1 × 103 (b) 

U (  20% 
) (g) 

 1 × 100 1 × 103

U ( )  1 × 100 1 × 103

 (23)     

V-48      4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105

V-49      4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107

 (74)     

W-178 (a)    9 × 100 5 × 100 1 × 101 1 × 106

W-181     3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107

W-185     4 × 101 8 × 10-1 1 × 104 1 × 107

W-187     2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

W-188 (a)    4 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105
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( ) A1

(TBq)

A2

(TBq) (Bq/g) (Bq) 
 (54)     

Xe-122 (a)   4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 109

Xe-123    2 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 109

Xe-127    4 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 105

Xe-131m   4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 104

Xe-133    2 × 101 1 × 101 1 × 103 1 × 104

Xe-135    3 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 1010

 (39)     

Y-87 (a)      1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106

Y-88      4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Y-90      3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 1 × 105

Y-91      6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106

Y-91m     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106

Y-92      2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 105

Y-93      3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105

 (70)     

Yb-169    4 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 107

Yb-175    3 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107

 (30)     

Zn-65     2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106

Zn-69     3 × 100 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106

Zn-69m (a)    3 ×100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106

 (40)     

Zr-88     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106

Zr-93      1 × 103 (b) 1 × 107 (b) 

Zr-95  (a)   2 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106

Zr-97 (a)    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9545

(a) Οι τιμές Α1 και/ή A2  περιλαμβάνουν τη συμμετοχή θυγατρικών νουκλεϊδίων με χρόνο ημι−ζωής μικρότερο 

από 10 ημέρες, όπως καταγράφονται στη συνέχεια :

Mg−28 Al−28
Ar−42 K−42
Ca−47 Sc−47
Ti−44 Sc−44
Fe−52 Mn−52m
Fe−60 Co−60m
Zn−69m Zn−69
Ge−68 Ga−68
Rb−83 Kr−83m
Sr−82 Rb−82
Sr−90 Y−90
Sr−01 Y−91m
Sr−92 Y−92
Y−87 Sr−87m
Zr−95 Nb−95m
Zr−97 Nb−97m, Nb−97
Mo−99 TC−99m
Tc−95m Tc−95
Tc−96m Tc−96
Ru−103 Rh−103m
Ru−106 Rh−106
Pd−103 Rh−103m
Ag−108m Ag−108
Ag−110m Ag−110
Cd−115 In−115m
In−114m In−114
Sn−113 In−113m
Sn−121m Sn−121
Sn−126 Sb−126m
Te−118 Sb−118
Te−127m Te−127
Te−129m Te−129
Te−131m Te−131
Te−132 I−132
I−135 Xe−135m
Xe−122 I−122
Cs−137 Ba−137m
Ba−131 Cs−131
Ba−140 La−140
Ce−144 Pr−144m, Pr−144
Pm−148m Pm−148
Gd−146 Eu−146
Dy−166 Ho−166
Hf−172 Lu−172
W−178 Ta−178
W−188 Re−188
Re−189 Os−189m
Os−194 Ir−194
Ir−189 Os−189m
Pt−188 Ir−188
Hg−194 Au−194
Hg−195m Hg−195
Pb−210 Bi−210
Pb−212 Bi−212, Tl−208, Po−212
Bi−210m Tl−206
Bi−212 Tl−208, Po−212
At−211 Po−211
Rn−222 Po−218, Pb−214, At−218, Bi−214, Po−214
Ra−223 Rn−219, Po−215, Pb−211, Bi−211, Po−211, Tl−207
Ra−224 Rn−220, Po−216, Pb−212, Bi−212, Tl−208, Po−212
Ra−225 Ac−225, Fr−221, At−217, Bi−213, Tl−209, Po−213, Pb−209
Ra−226 Rn−222, Po−218, Pb−214, At−218, Bi−214, Po−214
Ra−228 Ac−228
Ac−225 Fr−221, At−217, Bi−213, Tl−209, Po−213, Pb−209
Ac−227 Fr−223
Th−228 Ra−224, Rn−220, Po−216, Pb−212, Bi−212, Tl−208, Po−212
Th−234 Pa−234m, Pa−234
Pa−230 Ac−226, Th−226, Fr−222, Ra−222, Rn−218, Po−214
U−230 Th−226, Ra−222, Rn−218, Po−214
U−235 Th−231
Pu−241 U−237
Pu−244 U−240, Np−240m
Am−242m Am−242, Np−238
Am−243 Np−239
Cm−247 Pu−243
Bk−249 Am−245
Cf−253 Cm−249
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(b) Τα μητρικά νουκλεϊδια και οι γόνοι τους που περιλαμβάνονται σε προσωρινή ισορροπία αναφέρονται πα−
ρακάτω:

Sr−90 Y−90

Zr−93 Nb−93m

Zr−97 Nb−97

Ru−106 Rh−106
Αg−108m Ag−108
Cs−137 Ba−137m
Ce−144 Pr−144
Ba−140 La−140
Bi−212 Tl−208 (0.36), Po−212 (0.64)
Pb−210 Bi−210, Po−210
Pb−212 Bi−212, Tl−208 (0.36), Po−212 (0.64)
Rn−222 Po−218, Pb−214, Bi−214, Po−214
Ra−223 Rn−219, Po−215, Pb−211, Bi−211, Tl−207
Ra−224 Rn−220, Po−216, Pb−212, Bi−212, Tl−208 (0.36), Po−212 (0.64)
Ra−226 Rn−222, Po−218, Pb−214, Bi−214, Po−214, Pb−210, Bi−210, Po−210
Ra−228 Ac−228

Th−228 Ra−224, Rn−220, Po−216, Pb212, Bi−212, Tl208 (0.36), Po−212 (0.64)
Th−229 Ra−225, Ac−225, Fr−221, At−217, Bi−213, Po−213, Pb−209
Th−φυσ. Ra−228, Ac−228, Th−228, Ra−224, Rn−220, Po−216, Pb−212, Bi−212, 

l208(0.36), Po−212 (0.64)
Th−234 Pa−234m
U−230 Th−226, Ra−222, Rn−218, Po−214

U−232 Th−228, Ra−224, Rn−220, Po−216, Pb−212, Bi−212, Tl−208 (0.36), Po−
212 (0.64)

U−235 Th−231

U−238 Th−234, Pa−234m

U−φυσ. Th−234, Pa−234m, U−234, Th−230, Ra−226, Rn−222, Po−218, Pb−214, 
Bi−214, Po−214, Pb−210, Bi−210, Po−210

Np−237 Pa−233
Am−242m Am−242
Am−243 Np−239

(c) Η ποσότητα μπορεί να προσδιοριστεί από το ρυθμό διάσπασης  ή μέτρηση του επίπεδου ακτινοβολίας σε 
προκαθορισμένη απόσταση από την πηγή.

(d) Αυτές οι  τιμές ισχύουν μόνο για ενώσεις του ουράνιου που παίρνουν τη χημική μορφή UF6, UO2F2 και UO2(NO3)2 
τόσο σε κανονικές όσο και σε τυχαίες συνθήκες μεταφοράς.

(e) Αυτές οι τιμές ισχύουν μόνο για ενώσεις του ουράνιου που παίρνουν τη χημική μορφή UO3, UF4, UCl4 και 
εξασθενείς ενώσεις τόσο σε κανονικές, όσο και σε τυχαίες συνθήκες μεταφοράς.

(f) Αυτές οι τιμές ισχύουν για όλες τις ενώσεις του ουράνιου άλλες από εκείνες που καθορίζονται παραπάνω 
στα (d) και (e).

(g) Αυτές οι τιμές ισχύουν μόνο για μη−εκπέμπον ουράνιο.

2.2.7.7.2.2 Για επιμέρους ραδιονουκλεϊδια τα οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα 2.2.7.7.2.1, για τον προσδιορισμό 
των βασικών τιμών των ραδιονουκλεϊδιων που αναφέρονται στο 2.2.7.7.2.1 απαιτείται έγκριση από αρμόδια αρχή 
ή, για διεθνή μεταφορά, πολύπλευρη έγκριση.  Όπου η χημική μορφή κάθε ραδιονουκλεϊδιου είναι γνωστή, είναι 
επιτρεπτή η χρήση της τιμής A2 που σχετίζεται με Κλάση διαλυτότητάς του όπως προτείνεται από τη Διεθνή 
Επιτροπή για την Προστασία από Ακτινοβολία, εάν λαμβάνονται υπ’ όψην οι χημικές μορφές τόσο σε κανονικές 
όσο και σε τυχαίες συνθήκες μεταφοράς. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές των ραδιονουκλε−
ϊδιων στον Πίνακα 2.2.7.7.2.2 χωρίς την έγκριση αρμόδιας αρχής.



Πίνακας 2.2.7.7.2.2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΕΪΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΕΪΔΙΑ ή ΜΙΓΜΑΤΑ

 Ραδιενεργά περιεχόμενα

A1

TBq

A2

TBq

Συγκέντρωση 
δραστικότητας για 
εξαιρούμενο υλικό

Bq/g

Όριο 
δραστικότητας για 
εξαιρούμενο φορτίο

Bq

Είναι γνωστή η ύπαρξη μόνο νουκλε−
ϊδίων που εκπέμπουν βήτα ή γάμμα 
ακτινοβολία

0.1 0.02 1 Χ 101 1 Χ 104

Είναι γνωστή η ύπαρξη μόνο νουκλε−
ϊδίων που εκπέμπουν άλφα ακτινο−
βολία

0.2 9 Χ  10−5 1 Χ 10−1 1 Χ 103

Είναι γνωστή η ύπαρξη νουκλεϊδίων 
που εκπέμπουν νετρόνια  ή δεν είναι 
διαθέσιμα σχετικά δεδομένα

0.001 9 Χ  10−5 1 Χ 10−1 1 Χ  103

2.2.7.7.2.3  Στους υπολογισμούς των A1 και A2 για ένα ραδιονουκλεϊδιο που δεν είναι στον Πίνακα 2.2.7.7.2.1, μια 
μόνη αλυσίδα ραδιενεργούς διάσπασης  στην οποία τα ραδιονουκλεϊδια παρουσιάζονται στις φυσικές τους ανα−
λογίες, και στην οποία κανένα θυγατρικό νουκλεΐδιο δεν έχει χρόνο ημι−ζωής είτε μεγαλύτερο από 10 ημέρες 
είτε μεγαλύτερο από εκείνον του μητρικού νουκλεϊδίου, θεωρείται ως ένα μόνο ραδιονουκλεϊδιο και η δραστι−
κότητα που θα λαμβάνεται υπ’ όψη και η τιμή A1 ή A2 που θα ισχύει θα είναι εκείνες που αντιστοιχούν στο μη−
τρικό νουκλεΐδιο εκείνης της αλυσίδας. Στην περίπτωση αλυσίδων ραδιενεργούς διάσπασης  στις οποίες οποιο−
δήποτε θυγατρικό νουκλεΐδιο έχει χρόνο ημι−ζωής είτε μεγαλύτερο από 10 ημέρες είτε  μεγαλύτερο από εκείνο 
του μητρικού νουκλεϊδίου, το μητρικό και τέτοια θυγατρικά νουκλεΐδια θεωρούνται ως μείγματα διαφορετικών 
νουκλεϊδίων.

2.2.7.7.2.4  Για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων, ο προσδιορισμός των βασικών τιμών των ραδιονουκλεϊδίων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7.7.2.1 μπορεί να οριστεί ως εξής:

 

όπου,
f(i)  είναι το κλάσμα δραστικότητας ή η συγκέντρωση δραστικότητας του ραδιονουκλεϊδίου i στο μείγμα,

X(i) είναι η κατάλληλη τιμή του A1 ή του A2, ή η συγκέντρωση δραστικότητας για εξαιρούμενο υλικό ή το όριο 
δραστικότητας για ένα εξαιρούμενο φορτίο ως κατάλληλα για το ραδιονουκλεϊδιο I, και

Xm  είναι η προκύπτουσα τιμή του A1 ή του A2, ή η συγκέντρωση δραστικότητας για εξαιρούμενο υλικό ή το 
όριο δραστικότητας για ένα εξαιρούμενο φορτίο στην περίπτωση μείγματος.

2.2.7.7.2.5  Όταν είναι γνωστή η ταυτότητα κάθε ραδιονουκλεϊδίου αλλά οι επιμέρους ενεργότητες κάποιων ρα−
διονουκλεϊδίων είναι άγνωστες, τα ραδιονουκλεϊδια μπορούν να ομαδοποιούνται και η χαμηλότερη τιμή ραδιο−
νουκλεϊδίου, ως κατάλληλη, για τα ραδιονουκλεϊδια σε κάθε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιείται στην εφαρμογή 
των τύπων των παραγράφων 2.2.7.7.2.4 και 2.2.7.7.1.4.2. Οι ομάδες μπορούν να βασίζονται στη συνολική άλφα δρα−
στικότητα και στη συνολική βήτα/γάμμα δραστικότητα όταν αυτές είναι γνωστές, χρησιμοποιώντας τις χαμηλό−
τερες τιμές ραδιονουκλεϊδίων για τους άλφα εκπομπούς ή βήτα/γάμμα εκπομπούς, αντίστοιχα.

X m =  
1
f(i)
X (i)i

∑
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2.2.7.7.2.6  Για επιμέρους ραδιονουκλεϊδια ή για μείγ−
ματα ραδιονουκλεϊδίων για τα οποία δεν υπάρχουν δι−
αθέσιμα σχετικά δεδομένα, χρησιμοποιούνται οι τιμές 
που εμφανίζονται στον Πίνακα 2.2.7.7.2.2.

2.2.7.8 Όρια στο δείκτη μεταφοράς (TI), στο δείκτη 
ασφάλειας κρισιμότητας (CSI), στα επίπεδα ακτινοβο−
λίας για κόλα και υπερσυσκευασίες

2.2.7.8.1 Εκτός για φορτία αποκλειστικής χρήσης, ο δεί−
κτης μεταφοράς κάθε κόλου ή υπερσυσκευασίας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 10, ούτε ο δείκτης ασφάλειας 
κρισιμότητας κάθε κόλου ή υπερσυσκευασίας να υπερ−
βαίνει το 50.

2.2.7.8.2  Εκτός για κόλα ή υπερσυσκευασίες που μετα−
φέρονται υπό καθεστώς αποκλειστικής χρήσης οδικώς 
υπό τις συνθήκες που καθορίζονται στην παράγραφο 
7.5.11, CV33 (3.5) (a),  το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας 
σε κάθε σημείο κάθε εξωτερικής επιφάνειας ενός κό−
λου ή μιας υπερσυσκευασίας δεν πρέπει να υπερβαί−
νει τα 2 mSv/h.

2.2.7.8.3 Το μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε οποιο−
δήποτε σημείο οποιασδήποτε εξωτερικής επιφάνειας 
ενός κόλου αποκλειστικής χρήσης δεν πρέπει να υπερ−
βαίνει τα 10 mSv/h.

2.2.7.8.4 Κόλα και υπερσυσκευασίες καταχωρούνται σε 
μια από τις κατηγορίες I−ΛΕΥΚΟ, II−ΚΙΤΡΙΝΟ ή III−ΚΙΤΡΙΝΟ 
σύμφωνα με τις συνθήκες που καθορίζονται στον Πίνα−
κα 2.2.7.8.4 και με τις παρακάτω απαιτήσεις:

 (a) Για ένα κόλο ή μια υπερσυσκευασία, οι συνθήκες 
τόσο για το δείκτη μεταφοράς όσο και για το επίπε−
δο επιφανειακής ακτινοβολίας πρέπει να λαμβάνονται 
υπ’ όψη στον καθορισμό της κατάλληλης κατηγορίας. 
Όπου ο δείκτης μεταφοράς ικανοποιεί τον όρο για μία 
κατηγορία αλλά το επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας 
ικανοποιεί τον όρο για μια διαφορετική κατηγορία, το 
κόλο ή η υπερσυσκευασία καταχωρείται στην υψηλότε−
ρη κατηγορία. Για αυτό το σκοπό, η κατηγορία I−ΛΕΥ−
ΚΟ θεωρείται ως η χαμηλότερη κατηγορία.

 (b) Ο δείκτης μεταφοράς υπολογίζεται μετά τις δια−
δικασίες που καθορίζονται στα 2.2.7.6.1.1 και 2.2.7.6.1.2,

 (c) Εάν το επίπεδο επιφανειακής ακτινοβολίας είναι 
μεγαλύτερο από 2 mSv/h, το κόλο ή η υπερσυσκευα−
σία πρέπει να μεταφέρονται υπό καθεστώς αποκλει−
στικής χρήσης και υπό τις προβλέψεις του 7.5.11, CV33 
(3.5) (a).

 (d) Ένα κόλο που μεταφέρεται υπό μία ειδική διάτα−
ξη καταχωρείται στην κατηγορία III−ΚΙΤΡΙΝΟ εκτός εάν 
υπόκειται στις διατάξεις της παραγράφου 2.2.7.8.5.

 (e) Μία υπερσυσκευασία η οποία περιέχει κόλα που 
μεταφέρονται υπό ειδική διάταξη καταχωρείται στην 
κατηγορία III−ΚΙΤΡΙΝΟ εκτός εάν υπόκειται στις διατά−
ξεις της παραγράφου 2.2.7.8.5.

 Πίνακας 2.2.7.8.4
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΟΛΩΝ και ΥΠΕΡΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Συνθήκες

Δείκτης μεταφοράς
(TI)

Μέγιστο επίπεδο ακτινοβολίας σε κάθε 
σημείο της εξωτερικής επιφάνειας Κατηγορία

0 a Όχι μεγαλύτερο από 0.005  mSv/h I−ΛΕΥΚΟ

Μεγαλύτερος από 0 αλλά 
όχι μεγαλύτερος από 1a

Μεγαλύτερο από 0.005 mSv/h αλλά όχι 
μεγαλύτερο από 0.5 mSv/h II−ΚΙΤΡΙΝΟ

Μεγαλύτερος από 1 αλλά 
όχι μεγαλύτερος από 10

Μεγαλύτερο από 0.5 mSv/h αλλά όχι 
μεγαλύτερο από 2 mSv/h III−ΚΙΤΡΙΝΟ

Μεγαλύτερος από 10 Μεγαλύτερο από 2 mSv/h αλλά όχι με−
γαλύτερο από 10 mSv/h III−ΚΙΤΡΙΝΟ b

 a  Εάν ο μετρούμενος TI δεν είναι μεγαλύτερος από 0.05, η αναφερόμενη τιμή μπορεί να είναι μηδέν σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 2.2.7.6.1.1(c).

 b  Πρέπει επίσης να μεταφέρεται υπό καθεστώς αποκλειστικής χρήσης.

2.2.7.8.5. Στην περίπτωση διεθνούς μεταφοράς συσκευ−
ασιών για τις οποίες απαιτείται σχέδιο της αρμόδιας 
αρχής ή έγκριση φορτίου, για την οποία διαφορετικές 
εγκρίσεις τύπων εφαρμόζονται στις διαφορετικές χώρες 
που εμπλέκονται στη μεταφορά, η καταχώρηση στην 
καταηγορία όπως απαιτείται στην παράγραφο 2.2.7.8.4 
θα είναι σύμφωνα με το πιστοπιητικό της χώρας προ−
έλευσης του σχεδίου.

2.2.7.9  Απαιτήσεις και έλεγχοι για μεταφορά εξαι−
ρούμενων κόλων

2.2.7.9.1  Εξαιρούμενα κόλα τα οποία μπορεί να περι−
έχουν ραδιενεργό υλικό σε περιορισμένες ποσότητες, 
όργανα, παραγόμενα είδη όπως καθορίζονται στην πα−
ράγραφο 2.2.7.7.1.2 και κενές συσκευασίες όπως καθο−
ρίζονται στην παράγραφο 2.2.7.9.6  μπορούν να μετα−
φέρονται υπό τις παρακάτω συνθήκες:

 (a) Οι ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στις 
παραγράφους 2.2.7.9.2, 3.3.1 (ειδική διάταξη 290, αν είναι 
σχετική), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.1.1 (a), 
7.5.11 CV33 (5.2) και, όπως ισχύουν 2.2.7.9.3− 2.2.7.9.6.

 (b) Οι απαιτήσεις για εξαιρούμενα κόλα που καθορί−
ζονται στο 6.4.4.
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 (c) Εάν το εξαιρούμενο κόλο περιέχει σχάσιμο υλικό, 
πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις σχάσιμες εξαιρέσεις 
που δίνονται από την παράγραφο 6.4.11.2 και πρέπει να 
ικανοποιείται η απαίτηση της παραγράφου 6.4.7.2.

2.2.7.9.2 Το επίπεδο ακτινοβολίας σε κάθε σημείο της 
εξωτερικής επιφάνειας ενός εξαιρούμενου κόλου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 µSv/h, και

2.2.7.9.3 Ραδιενεργό υλικό το οποίο είναι κλεισμένο 
σε ή περιλαμβάνεται ως συστατικό μέρος ενός οργά−
νου ή άλλου παραγόμενου είδους, με δραστικότητα 
που δεν υπερβαίνει τα όρια του είδους και του κόλου 
που καθορίζονται στις στήλες 2 και 3 αντίστοιχα του 
Πίνακα 2.2.7.7.1.2.1, μπορεί να μεταφέρεται σε εξαιρού−
μενο κόλο εφόσον:

 (a) Tο επίπεδο ακτινοβολίας στα 10 εκατοστά από 
οποιοδήποτε σημείο στην εξωτερική επιφάνεια κάθε 
ασυσκεύαστου οργάνου ή είδους δεν είναι μεγαλύτε−
ρο από 0.1 mSv/h, και

 (b) Κάθε όργανο ή είδος θα φέρει την επισήμανση 
“ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ” με εξαίρεση :

  (i) διατάξεων ή κομματιών−χρόνου που ακτινοβο−
λούν ραδιενέργεια

  (ii) προϊόντων κατανάλωσης τα οποία είτε έχουν 
λάβει ρυθμιστική έγκριση σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.7.1.2.(d) ή δεν υπερβαίνουν μεμονωμένα το όριο δρα−
στικότητας εξαιρούμενου φορτίου της στήλης (5) του 
Πίνακα 2.2.7.7.2.1, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά με−
ταφέρονται σε συσκευασίας που φέρουν την επισήμαν−
ση “ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ”  σε εσωτερική επιφάνεια κατά τρόπο 
ώστε η προειδοποίηση για την παρουσία ραδιενεργού 
υλικού είναι ορατή κατά το άνοιγμα του κόλου, και 

 (c) Το δραστικό υλικό είναι πλήρως κλεισμένο από 
μη−δρασικά μέρη (μια συσκευή που λειτουργεί μόνο ως 
περιέκτης ραδιενεργού υλικού θεωρείται ως όργανο ή 
κατασκευασμένο είδος)

2.2.7.9.4 Ραδιενεργό υλικό σε μορφές άλλες από αυ−
τές που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.7.9.3, με δρα−
στικότητα που δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται 
στη στήλη 4 του Πίνακα 2.2.7.7.1.2.1, μπορεί να μεταφέ−
ρεται σε ένα εξαιρούμενο κόλο εφόσον:

 (a) Tο κόλο διατηρεί τα ραδιενεργά περιεχόμενά του 
υπό συνήθεις συνθήκες μεταφοράς, και

 (b) Tο κόλο φέρει την επισήμανση “ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ” σε 
μια εσωτερική επιφάνεια με τέτοιον τρόπο ώστε να εί−
ναι ορατή η προειδοποίηση για την παρουσία ραδιε−
νεργού υλικού με το άνοιγμα του κόλου.

2.2.7.9.5 Ένα παραγόμενο είδος στο οποίο το μόνο ρα−
διενεργό υλικό είναι μη−εκπέμπον φυσικό ουράνιο, μη−
εκπέμπον εξαντλημένο ουράνιο ή μη−εκπέμπον φυσι−
κό θόριο μπορεί να μεταφέρεται ως εξαιρούμενο κόλο 
εφόσον η εξωτερική επιφάνεια του ουράνιου ή του θο−
ρίου είναι κλεισμένη σε ανενεργή θήκη από μέταλλο ή 
κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό.

2.2.7.9.6 Μια κενή συσκευασία η οποία προηγουμένως 
περιείχε ραδιενεργό υλικό μπορεί να μεταφέρεται ως 
εξαιρούμενο κόλο εφόσον:

 (a) Είναι σε καλή κατάσταση συντήρησης και ασφα−
λώς κλεισμένο.

 (b) Η εξωτερική επιφάνεια τυχόν ουράνιου ή θορίου 
στη δομή του είναι καλυμμένη με ανενεργή θήκη από 
μέταλλο ή κάποιο άλλο ανθεκτικό υλικό.

 (c) Το επίπεδο της εσωτερικής μη−μόνιμης μόλυνσης 
δεν υπερβαίνει εκατό φορές τα επίπεδα που καθορίζο−
νται στην παράγραφο 4.1.9.1.2, και

 (d) Οποιαδήποτε ετικέτα η οποία πιθανώς υπήρχε 
πάνω σ’ αυτήν σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.2.1.11.1 
δεν είναι πλέον ορατή.

2.2.7.9.7 Οι παρακάτω διατάξεις δεν ισχύουν για  εξαι−
ρούμενα κόλα και για τους ελέγχους για μεταφορά εξαι−
ρούμενων κόλων:

 Κεφάλαιο 1.10, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 
5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 εκτός για (a), 
5.4.1.2.5.1, 5.4.1.2.5.2, 5.4.3, 6.4.6.1, 7.5.11 CV 33 εκτός για 
παραγ. (5.2).

2.2.7.10  (Δεσμευμένο)
2.2.8  Κλάση 8 Διαβρωτικές Ουσίες
2.2.8.1  Κριτήρια
2.2.8.1.1  Ο τίτλος της Κλάσης 8 καλύπτει ουσίες και είδη 

που περιέχουν ουσίες αυτής της Κλάσης που με χημική 
δράση προσβάλλουν τον επιθηλιακό ιστό −του δέρμα−
τος ή των βλεννογόνων υμένων− με τον οποίο είναι σε 
επαφή και ουσίες που σε περίπτωση διαρροής είναι ικα−
νές να βλάψουν ή καταστρέψουν άλλα εμπορεύματα, ή 
μέσα μεταφοράς και μπορούν επίσης να προκαλέσουν 
άλλους κινδύνους. Ο τίτλος αυτής της Κλάσης επίσης 
καλύπτει άλλες ουσίες που σχηματίζουν ένα διαβρωτι−
κό υγρό μόνον με την παρουσία νερού, ή που παράγουν 
διαβρωτικό ατμό ή νέφος κατά την παρουσία φυσικής 
υγρασίας του αέρα.

2.2.8.1.2 Ουσίες και είδη της Κλάσης 8 υποδιαιρού−
νται ως εξής:

C1−C10 Διαβρωτικές ουσίες χωρίς δευτερογενή κίν−
δυνο:

C1−C4 Ουσίες οξέων:
C1  Ανόργανες, υγρές
C2 Ανόργανες, στερεές
C3 Οργανικές, υγρές
C4 Οργανικές, στερεές

C5−C8 Ουσίες βάσεων:
C5 Ανόργανες, υγρές
C6 Ανόργανες, στερεές
C7 Οργανικές, υγρές
C8 Οργανικές, στερεές

C9−C10 Άλλες διαβρωτικές ουσίες:
C9 Υγρές
C10 Στερεές
C11 Είδη

CF Διαβρωτικές ουσίες, εύφλεκτες:
CF1 Υγρές
CF2 Στερεές

CS  Διαβρωτικές ουσίες, αυτοθερμαινόμε−
νες:

CS1 Υγρές
CS2 Στερεές

CW   Διαβρωτικές ουσίες οι οποίες, σε επαφή 
με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια:

CW1 Υγρές
CW2 Στερεές

CO Διαβρωτικές ουσίες, οξειδωτικές:
CO1 Υγρές
CO2 Στερεές

CT Διαβρωτικές ουσίες, τοξικές:
CT1 Υγρές
CT2 Στερεές

CFT  Διαβρωτικές ουσίες, εύφλεκτες, υγρές, 
τοξικές

COT  Διαβρωτικές ουσίες, οξειδωτικές, τοξι−
κές.

Ταξινόμηση και καταχώρηση των ομάδων συσκευα−
σίας

2.2.8.1.3 Ουσίες της Κλάσης 8 ταξινομούνται σε τρεις 
ομάδες συσκευασίας σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου 
που παρουσιάζουν για μεταφορά, ως εξής:

Ομάδα συσκευασίας I:    εξαιρετικά διαβρωτι−
κές ουσίες

Ομάδα συσκευασίας II:   διαβρωτικές ουσίες
Ομάδα συσκευασίας III:    ελαφρά διαβρωτικές 

ουσίες.
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2.2.8.1.4 Ουσίες και είδη που ταξινομούνται στην Κλά−
ση 8 αναφέρονται στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. Η 
κατάταξη των ουσιών στις ομάδες συσκευασίας I, II και 
III έχει γίνει με βάση την εμπειρία λαμβάνοντας υπόψη 
τέτοιες πρόσθετες παραμέτρους όπως κίνδυνο σε πε−
ρίπτωση εισπνοής (βλ. Παράγρ. 2.2.8.1.5) και δραστικότη−
τα με το νερό (συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού 
επικίνδυνων προϊόντων διάσπασης ).

2.2.8.1.5.  Μία ουσία ή παρασκεύασμα που πληρεί τα 
κριτήρια της Κλάσης 8 με τοξικότητα διά εισπνοής σκο−
νών και νεφών (LC50) στην περιοχή της ομάδας συσκευ−
ασίας Ι, αλλά τοξικότητα διά στοματικής κατάποσης ή 
δερματικής επαφής στην περιοχή της ομάδας συσκευ−
ασίας ΙΙΙ ή λιγότερο, θα κατατάσσεται στην Κλάση 8.

2.2.8.1.6 Ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και μειγμάτων, 
που δεν αναφέρονται με συγκεκριμένη ονομασία στον 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, μπορούν να καταχωρη−
θούν σε μια σχετική καταχώρηση του υπο−τμήματος 
2.2.8.3, και στη σχετική ομάδα συσκευασίας με βάση 
τη διάρκεια του χρόνου επαφής που είναι αναγκαία για 
την πρόκληση καταστροφής όλου του πάχους του αν−
θρώπινου δέρματος σύμφωνα με τα κριτήρια (a) έως 
(c) παρακάτω. 

Υγρά, και στερεά που μπορεί να γίνουν υγρά κατά τη 
μεταφοράς, τα οποία κρίνεται ότι δεν προκαλούν κα−
ταστροφή όλου του πάχους του ανθρώπινου δέρματος 
θα πρέπει εν τούτοις να εξετάζονται για τη δυνατότη−
τά τους να προκαλούν διάβρωση σε ορισμένες μεταλ−
λικές επιφάνειες. Για την καταχώρηση της ομάδας συ−
σκευασίας, θα λαμβάνεται υπόψη η ανθρώπινη εμπειρία 
σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης. Σε περίπτωση απουσί−
ας ανθρώπινης εμπειρίας, η ομαδοποίηση θα πρέπει να 
βασίζεται σε δεδομένα που λαμβάνονται από πειράμα−
τα σε ζώα σύμφωνα με την επίσημη οδηγία της Ευρω−
παϊκής Κοινότητας (OECD) 40481.

(a) Στην Ομάδα συσκευασίας Ι καταχωρούνται οι ου−
σίες που προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέ−
παφου δερματικού ιστού μέσα σε μία περίοδο παρακο−
λούθησης έως 60 λεπτών αρχής γενομένης μετά από 
χρόνο έκθεσης 3 λεπτών ή μικρότερο.

(b) Στην Ομάδα συσκευασίας ΙΙ καταχωρούνται οι ου−
σίες που προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέ−
παφου δερματικού ιστού μέσα σε μία περίοδο παρακο−
λούθησης έως 14 ημέρες αρχής γενομένης μετά από 
χρόνο έκθεσης μεγαλύτερο από 3 λεπτά αλλά όχι  με−
γαλύτερο από 60 λεπτά.

(c) Στην Ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ καταχωρούνται οι ου−
σίες που:

− προκαλούν καταστροφή όλου του πάχους ανέπαφου 
δερματικού ιστού μέσα σε μία περίοδο παρακολούθη−
σης έως 14 ημέρες αρχής γενομένης μετά από χρόνο 
έκθεσης μεγαλύτερο από 60 λεπτά αλλά όχι μεγαλύτε−
ρο από 4 ώρες ή

− που κρίνεται ότι δεν προκαλούν καταστροφή όλου 
του πάχους ανέπαφου δερματικού ιστού, αλλά που εμ−
φανίζουν ένα ρυθμό διάβρωσης σε χαλύβδινες ή αλου−
μινένιες επιφάνειες μεγαλύτερο από 6.25 mm ανά έτος 
σε θερμοκρασία ελέγχου 55 °C. Για τους σκοπούς δοκι−
μών σε χάλυβα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο τύπος 
S235JR+CR (1.0037 resp. St 37−2), S275J2G3+CR (1.0144 
resp. St 44−3), ISO 3574, Ενοποιημένο Σύστημα Αρίθμη−
σης (Unified Numbering System, UNS) G10200 ή SAE 1020, 
και για δοκιμές σε αλουμίνιο τύπου μη−επενδεδυμένου,  
τύποι 7075−T6 ή AZ5GU−T6. Μία αποδεκτή δοκιμή περι−
γράφεται στον Εγχειρίδιο Δοκιμών και κριτηρίων, Μέ−
ρος ΙΙΙ, Τμήμα 37.
8  Οδηγίες για τον Έλεγχο των Χημικών του OECD, Αριθμ. 404 

«Acute Dermal Irritation/Corrosion» (1992).

2.2.8.1.7 Εάν ουσίες της Κλάσης 8, ως αποτέλεσμα 
προσμείξεων, μεταπηδούν σε διαφορετικές κατηγορί−
ες κινδύνου από εκείνες στις οποίες οι ουσίες με συ−
γκεκριμένη ονομασία στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 
ανήκουν, αυτά τα μείγματα ή διαλύματα θα πρέπει να 
καταχωρούνται στις καταχωρήσεις στις οποίες ανήκουν 
με βάση τον πραγματικό βαθμό κινδύνου τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ταξινόμηση διαλυμάτων και μειγ−
μάτων (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), βλέπε 
επίσης παράγραφο 2.1.3.

2.2.8.1.8 Με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2.2.8.1.6, 
μπορεί επίσης να προσδιορίζεται εάν η φύση ενός δι−
αλύματος ή μείγματος που αναφέρεται με συγκεκριμέ−
νη ονομασία ή που περιέχει μία ουσία που αναφέρεται 
με συγκεκριμένη ονομασία, είναι τέτοια ώστε το διά−
λυμα ή το μείγμα να μην υπόκειται στις διατάξεις αυ−
τής της Κλάσης. 

2.2.8.1.9 Ουσίες, διαλύματα και μείγματα, τα οποία
− δεν ικανοποιούν τα κριτήρια των Οδηγιών 67/548/

EEC 32 ή 88/379/EEC 43 όπως έχουν τροποποιηθεί και 
επομένως δεν ταξινομούνται ως διαβρωτικά σύμφωνα 
με αυτές τις οδηγίες όπως έχουν τροποποιηθεί, και

− δεν εμφανίζουν  διαβρωτική επίδραση σε χάλυβα 
ή αλουμίνιο, 

μπορούν να θεωρούνται ως ουσίες που δεν ανήκουν 
στην Κλάση 8.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UN Αριθμ. 1910 οξείδιο του ασβεστίου 
και UN Αριθμ. 2812 αργιλικό νάτριο, που αναφέρονται 
στους Κανονισμούς Προτύπων της ΕΕ, δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

2.2.8.2 Ουσίες μη αποδεκτές για μεταφορά
2.2.8.2.1 Οι χημικώς ασταθείς ουσίες της Κλάσης 8 δεν 

θα γίνονται αποδεκτές για μεταφορά εκτός εάν έχουν 
ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της επι−
κίνδυνης διάσπασης  ή του πολυμερισμού τους κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει 
ειδικά να βεβαιώνεται ότι εκείνα τα δοχεία δεν περιέ−
χουν οποιαδήποτε ουσία υποκείμενη στην προαγωγή 
αυτών των αντιδράσεων. 

2.2.8.2.2 Οι παρακάτω ουσίες δεν θα γίνονται δεκτές 
για μεταφορά:

− UN Αριθμ. 1798 ΝΙΤΡΟΫΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 
− χημικώς ασταθή μείγματα χρησιμοποιημένου θειι−

κού οξέος,
− χημικώς ασταθή μείγματα οξέος νίτρωσης ή μείγ−

ματα υπολειπόμενων θειικών και νιτρικών οξέων, όχι 
απονιτρωμένα,

− υδατικό διάλυμα υπερχλωρικού οξέος με περισσότε−
ρο από 72 % καθαρό οξύ, κατά βάρος, ή μείγματα υπερ−
χλωρικού οξέος με οποιοδήποτε υγρό άλλο από νερό.

3  Οδηγία Συμβουλίου 67/548/EEC της 27 Ιουνίου 1967 πάνω 
στην προσέγγιση των νόμων, κανονισμών των διοικητικών δι−
ατάξεων που σχετίζονται με την ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών 
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθμ.. 
L 196 της 16.08.1967, σελ.1).

4  Οδηγία Συμβουλίου 88/379/EEC πάνω στην προσέγγιση των 
νόμων, κανονισμών των διοικητικών διατάξεων που σχετίζο−
νται με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επι−
κίνδυνων παρασκευασμάτων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων, Αριθμ.. L.187 της 16.07.1988, σελ. 14).
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2.2.9 Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη
2.2.9.1 Κριτήρια
2.2.9.1.1  Ο τίτλος της Κλάσης 9 καλύπτει ουσίες και 

είδη που, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, παρουσιά−
ζουν έναν κίνδυνο που δεν καλύπτεται από τα Κεφάλαια 
άλλων Κλάσεων.

2.2.9.1.2  Οι Ουσίες και είδη της Κλάσης 9 υποδιαιρού−
νται ως ακολούθως:

  Μ1  Ουσίες οι οποίες, κατά την εισπνοή ως λεπτή 
σκόνη, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία,

 Μ2  Ουσίες, διατάξεις και όργανα που σε περίπτωση 
φωτιάς μπορούν να σχηματίσουν διοξίνες,

 Μ3 Ουσίες που αναπτύσσουν εύφλεκτο ατμό,
 Μ4 Συσσωρευτές λιθίου
 Μ5 Σωστικά μέσα
 Μ6 − Μ8  Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες
 Μ6 Ρύπος στο υδάτινο περιβάλλον, υγρές,
 Μ7 Ρύπος στο υδάτινο περιβάλλον, στερεές,
 Μ8 Γεννητικά τροποποιημένοι μικρό−οργανισμοί και 

οργανισμοί,
 Μ9 − Μ10  Ουσίες αυξημένης θερμοκρασίας
 Μ9 Υγρές,
Μ10 Στερεές
Μ11 Λοιπές ουσίες που παρουσιάζουν κίνδυνο κατά 

τη μεταφορά αλλά που δεν καλύπτονται από τους ορι−
σμούς άλλης Κλάσης

 Ορισμοί και ταξινόμηση
2.2.9.1.3  Οι ουσίες και τα είδη ταξινομημένα στην Κλά−

ση 9 αναφέρονται στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. Η 
καταχώρηση των ουσιών και ειδών που δεν αναφέρο−
νται ονομαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 στη 
σχετική καταχώρηση αυτού του Πίνακα ή του υπό−τμή−
ματος 2.2.9.3 θα γίνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.9.1.4 έως 2.2.9.1.14 παρακάτω.

Ουσίες που, σε περίπτωση εισπνοής ως λεπτή σκόνη, 
μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία

2.2.9.1.4  Ουσίες που, σε περίπτωση εισπνοής ως λεπτή 
σκόνη, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία, περιλαμ−
βάνουν αμίαντο και μείγματα που περιέχουν αμίαντο. 

Ουσίες, σκεύη και όργανα που σε περίπτωση φωτιάς 
μπορούν να σχηματίσουν διoξίνες

2.2.9.1.5  Ουσίες, σκεύη και όργανα που σε περίπτωση 
φωτιάς μπορούν να σχηματίσουν διοξίνες, περιλαμβά−
νουν πολυαλογονωμένα διφαινύλια (PCBs) και τριφαι−
νύλια (PCTs) και πολυαλογονωμένα διφαινύλια και τρι−
φαινύλια  και μείγματα που περιέχουν αυτές τις ουσίες, 
μαζί και διατάξεις και όργανα όπως μετασχηματιστές, 
πυκνωτές, σκεύη και όργανα που περιέχουν αυτές τις 
ουσίες ή μείγματα αυτών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μείγματα με περιεκτικότητα σε PCB ή 
PCT όχι περισσότερη από 50 mg/kg δεν υπόκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

 Ουσίες που παράγουν εύφλεκτο ατμό
2.2.9.1.6 Ουσίες που παράγουν εύφλεκτο ατμό περιλαμ−

βάνουν πολυμερή που περιέχουν εύφλεκτα υγρά με ση−
μείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 55 °C.

 Μπαταρίες Λιθίου
2.2.9.1.7 Στοιχεία λιθίου και μπαταρίες μπορούν να κα−

ταχωρηθούν στην Κλάση 9 αν ικανοποιούν τις απαιτή−
σεις της ειδικής διάταξης 230 του Κεφαλαίου 3.3. Δεν 
υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας αν 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ειδικής διάταξης 188 του 

Κεφαλαίου 3.3. Θα πρέπει να ταξινομούνται σύμφωνα 
με τις διαδικάσίες του Τμήματος 38.3 που ορίζονται στο 
Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων.

 Σωστικά μέσα
2.2.9.1.8 Τα σωστικά μέσα περιλαμβάνουν σωστικά 

μέσα και μέρη μηχανοκίνητων οχημάτων που ικανοποι−
ούν τους ορισμούς των ειδικών διατάξεων 235 ή 296 
του Κεφαλαίου 3.3.

 Περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες
2.2.9.1.9 Οι περιβαλλοντικά επικίνδυνες ουσίες περι−

λαμβάνουν υγρές ή στερεές ουσίες ρυπογόνες για το 
θαλάσσιο περιβάλλον και διαλύματα και μείγματα τέ−
τοιων ουσιών (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα), 
που δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις άλλες Κλάσεις 
ή υπό κάποια άλλη καταχώρηση της Κλάσης 9 που ανα−
φέρονται στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. Περιλαμ−
βάνουν επίσης γενετικά τροποποιημένους μικρο−οργα−
νισμούς και οργανισμούς.

 Ρυπαντές για το θαλάσσιο περιβάλλον
2.2.9.1.10 Η ταξινόμηση μιας ουσίας στις καταχωρή−

σεις UN Αριθμ. 3082 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΥΛΗ, 
ΥΓΡΗ, Ε.Α.Ο. και UN Αριθμ. 3077 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙ−
ΚΙΝΔΥΝΗ ΥΛΗ, ΣΤΕΡΕΗ, Ε.Α.Ο. ως ρυπογόνες για το θα−
λάσσιο περιβάλλον θα γίνεται όπως υποδεικνύεται στην 
παράγραφο 2.3.5. 

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2.3.5, ουσίες που 
δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε άλλες κλάσεις της 
παρούσας Συμφωνίας ή σε άλλες καταχωρήσεις της 
Κλάσης 9, και οι οποίες δεν προσδιορίζονται στην Οδη−
γία του Συμβουλίου 67/548/ΕΕC της 27 Ιουνίου 1967 στο 
περιθώριο των νόμων, των κανονισμών και των διοι−
κητικών διατάξεων αναφορικά με την ταξινόμηση, την 
συσκευασία και τη σήμανση των επικίνδυνων ουσιών94, 
όπως τροποποιήθηκε, ως ουσίες στις οποίες αποδίδε−
ται το γράμμα Ν “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ” (R50, 
R50/53, R51/53), δεν υπόκεινται στις διατάξεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας.

Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2.3.1.8, διαλύματα 
και μίγματα (όπως παρασκευάσματα και απόβλητα) ου−
σιών στις οποίες το γράμμα Ν “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙ−
ΚΙΝΔΥΝΕΣ” (R50, R50/53, R51/53) αποδίδεται στην οδη−
γία 67/548/ΕΕC, όπως τροποποιήθηκε, απαιτείται μόνο 
να καταχωρούνται στους Αριθμούς UN 3077 ή 3082 αν, 
σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 Μαίου 1999 
αναφορικά με τα περιθώριο των νόμων, των κανονισμών 
και των διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών σχε−
τικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και τη σήμανση 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων105, όπως τροποποιήθη−
κε, τους αποδίδεται επίσης το γράμμα Ν “Περιβαλλο−
ντικά επικίνδυνες” (R50, R50/53, R51/53) και δεν μπορούν 
να καταχωρηθούν σε μία από τις κλάσεις 1 έως 8 ή σε 
οποιαδήποτε άλλη καταχώρηση της Κλάσης 9.

9    Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Νο 196, 
της 16ης Αυγούστου 1967, σελ. 1−5.
10   Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Νο L200, 
της 30ης  Ιουλίου 1999, σελ. 1−68.
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Γενετικά τροποιημένοι μικρο−οργανισμοί ή οργανι−
σμοί

2.2.9.1.11 Γενετικά τροποιημένοι μικρο−οργανισμοί (ge−
netically modified microorganisms, GMMOs)  και γενετικά 
τροποιημένοι οργανισμοί (genetically modified organisms, 
GMOs)  είναι μικρο−οργανισμοί  και οργανισμοί στους 
οποίους το γενετικό υλικό έχει σκόπιμα μεταβληθεί με 
γενετική μηχανική κατά τρόπο που δεν μπορεί να συμ−
βεί φυσικά. Αυτοί καταχωρούνται στην Κλάση 9 (Αριθμ. 
UN 3245) αν δεν ικανοποιούν τον ορισμό των μολυσμα−
τικών ουσιών, αλλά είναι ικανοί να μεταλλάσουν ζώα, 
φυτά ή μικροβιολογικές ουσίες κατά τρόπο που δεν εί−
ναι αποτέλεσμα φυσικής αναπαραγωγής. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Γενετικά τροποιημένοι μικρο−οργανι−
σμοί που είναι μολυσματικοί είναι ουσίες της Κλάσης 
6.2, UN Αριθμ. 2814 και 2900.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Γενετικά τροποιημένοι μικρο−οργανισμοί 
και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί  που έχουν λά−
βει έγκριση για χρήση από τις αρμόδιες αρχές των χω−
ρών προέλευσης, διακίνησης  και προορισμού.a

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Ζωντανά ζώα δεν θα πρέπει να χρη−
σιμοποιούνται για τη μεταφορά γενετικά τροποποιη−
μένων μικρο−οργανισμών ταξινομημένων στην Κλάση 
9 εκτός εάν η ουσία δεν μπορεί να μεταφερθεί με άλ−
λον τρόπο.

2.2.9.1.12 Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, για τους 
οποίους είναι γνωστό ή υπάρχει η υποψία ότι είναι επι−
κίνδυνοι για το περιβάλλον θα πρέπει να μεταφέρονται 
σύμφωνα με τις συνθήκες που ορίζονται από την αρμό−
δια αρχή της χώρας προέλευσης.

 Ουσίες αυξημένης θερμοκρασίας
2.2.9.1.13 Οι ουσίες αυξημένης θερμοκρασίας περιλαμ−

βάνουν ουσίες που μεταφέρονται ή παραδίδονται για 
μεταφορά σε υγρή κατάσταση στους ή πάνω από τους 
100 °C και, στις περιπτώσεις αυτών που έχουν σημείο 
ανάφλεξης, κάτω από το σημείο ανάφλεξής τους. Επί−
σης περιλαμβάνουν στερεά που μεταφέρονται ή πα−
ραδίδονται για μεταφορά στους ή πάνω από τους 
240 °C.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ουσίες αυξημένης θερμοκρασίας μπο−
ρούν να καταχωρηθούν στην Κλάση 9 μόνο αν δεν ικα−
νοποιούν τα κριτήρια κάποιας άλλης Κλάσης.

 Άλλες ουσίες που παρουσιάζουν κίνδυνο κατά τη με−
ταφορά αλλά δεν ικανοποιούν τους ορισμούς κάποιας 
άλλης Κλάσης.

a Βλέπε ειδικά το Μέρος C της οδηγίας 2001/18/EC του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την σκόπιμη απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τρο−
ποποιημένων οργανισμών και ανάκληση της Οδηγίας 
του Συμβουλίου 90/220/EEC (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων, Αριθμ. L 106, της 17 Απριλίου 
2001, σελ. 8−14), που καθορίζει τις διαδικασίες εξουσιοδότησης 
για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

2.2.9.1.14 Οι παρακάτω άλλες διάφορες ουσίες που δεν 
ικανοποιούν τους ορισμούς κάποιας άλλης Κλάσης τα−
ξινομούνται στη Κλάση 9:

 Στερεές ενώσεις αμμωνίας που έχουν σημείο ανά−
φλεξης κάτω από 61 °C

 Χαμηλού κινδύνου θειονώδη άλατα
 Υψηλής πτητικότητας υγρά 
 Ουσίες που εκλύουν επιβλαβείς αναθυμιάσεις 
 Ουσίες που περιέχουν αλλεργιογόνα
 Συσκευασίες χημικών και συσκευασίες πρώτων βο−

ηθειών.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UN Αριθμ. 1845 διοξείδιο του άνθρακα, στε−
ρεό (ξηρός πάγος), UN Αριθμ. 2071 λιπάσματα νιτρικού 
αμμωνίου, UN Αριθμ. 2216 αλεσμένα ψάρια (υπολείμμα−
τα ψαριών), σταθεροποιημένα, UN Αριθμ. 2807 μαγνητι−
σμένο υλικό, UN Αριθμ. 3166 μηχανές, εσωτερικής καύ−
σης ή οχήματος, κινούμενο με εύφλεκτο αέριο ή όχημα, 
κινούμενο με εύφλεκτο υγρό, UN Αριθμ. 3171 όχημα κι−
νούμενο με μπαταρία ή 3171 συσκευές με μπαταρία ως 
πηγή ενέργειας (υγρή μπαταρία), UN Αριθμ. 3334 υγρό 
κατάλληλο για την Αεροπορία, ε.α.ο. και UN Αριθμ. 3335 
στερεό κατάλληλο για την Αεροπορία, ε.α.ο., και UN 
Αριθμ. 3363 επικίνδυνα εμπορεύματα σε μηχανήματα ή 
επικίνδυνα εμπορεύματα σε διατάξεις που αναγράφο−
νται στους Κανονισμούς Προτύπων του ΟΗΕ, δεν υπό−
κεινται στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

 Ταξινόμηση των ομάδων συσκευασίας 
2.2.9.1.15 Οι ουσίες και τα είδη της Κλάσης 9 που ανα−

φέρονται ως τέτοια στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 
θα ταξινομούνται σε μία από τις παρακάτω ομάδες συ−
σκευασίας σύμφωνα με το βαθμό κινδύνου τους:

 Ομάδα συσκευασίας II: ουσίες που παρουσιάζουν μέ−
τριο κίνδυνο 

 Ομάδα συσκευασίας III:  ουσίες που παρουσιάζουν 
χαμηλό κίνδυνο

2.2.9.2 Ουσίες και είδη μη αποδεκτά για μεταφορά
 Οι παρακάτω ουσίες και είδη δεν θα πρέπει να γίνο−

νται αποδεκτά για μεταφορά:
 − Μπαταρίες λιθίου που δεν ικανοποιούν τους σχετι−

κούς όρους των ειδικών διατάξεων 188, 230 ή 636 του 
Κεφαλαίου 3.3.

 − Ακάθαρτα κενά δοχεία συγκράτησης για διατά−
ξεις και όργανα τέτοια όπως μετασχηματιστές, πυκνω−
τές που περιέχουν ουσίες  ταξινομημένες στους Αρ. UN 
2315, 3151, 3152 ή 3432.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ

2.3.0 Γενικά
Αν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στο Κεφάλαιο 

2.2 ή σε αυτό το Κεφάλαιο, οι μέθοδοι δοκιμών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την ταξινόμηση των επικίνδυνων 
εμπορευμάτων είναι αυτοί που περιγράφονται στο Εγ−
χειρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων.  

2.3.1 Δοκιμή εξίδρωσης για εκρηκτικά για ανατινάξεις 
Τύπου Α 

2.3.1.1 Εκρηκτικά για ανατινάξεις, τύπου A (UN Αριθμ. 
0081) θα πρέπει, εάν περιέχουν περισσότερο από 40% 
υγρό νιτρικό εστέρα, επιπλέον του ελέγχου που ορίζε−
ται στο Εγχειρίδιο των Δοκιμών και Κριτηρίων, να ικα−
νοποιούν την ακόλουθη δοκιμή εξίδρωσης.

2.3.1.2 Η διάταξη για τον έλεγχο ενός εκρηκτικού για 
ανατινάξεις για έκκριση (σχήματα. 1 έως 3) συνίσταται 
από έναν μπρούτζινο κύλινδρο. Αυτός ο κύλινδρος, που 
είναι κλειστός στο ένα άκρο με μία πλάκα του ίδιου με−
τάλλου, έχει εσωτερική διάμετρο 15.7 mm και βάθος 40 
mm. Είναι διάτρητος με 20 οπές 0.5 mm σε διάμετρο (τέσ−
σερις πεντάδες από οπές) στην περιφέρεια. Ένα μπρού−

τζινο πιστόνι, κυλινδρικά διαμορφωμένο πάνω σ’ ένα μή−
κος 48 mm και με συνολικό μήκος 52 mm, ολισθαίνει 
μέσα στον κάθετα τοποθετημένο κύλινδρο. Tο πιστόνι, 
του οποίου η διάμετρος είναι 15.6 mm, φορτώνεται με 
ένα βάρος 2,220 g έτσι ώστε μία πίεση 120 kPa (1.20 bar) 
να ασκείται στη βάση του κυλίνδρου.

2.3.1.3 Ένα πώμα εκρηκτικού για ανατινάξεις βάρους 5 
έως 8 g, 30 mm μακρύ και 15 mm σε διάμετρο, τυλίγεται 
σε πολύ λεπτή γάζα και τοποθετείται στον κύλινδρο. Το 
πιστόνι και το φερόμενο βάρος του τοποθετούνται πάνω 
του έτσι ώστε το εκρηκτικό για ανατινάξεις να υπόκει−
ται σε μία πίεση 120 kPa (1.20 bar). Σημειώνεται ο χρόνος 
που απαιτείται για την εμφάνιση των πρώτων σημείων 
ελαιωδών σταγονιδίων (νιτρογλυκερίνη) στα εξωτερικά 
ανοίγματα των οπών του κυλίνδρου. 

2.3.1.4 Tο εκρηκτικό για ανατινάξεις θεωρείται ικανο−
ποιητικό εάν ο χρόνος που μεσολαβεί πριν την εμφάνι−
ση των υγρών εκκρίσεων είναι μεγαλύτερος από πέντε 
λεπτά, όταν ο έλεγχος έχει διεξαχθεί σε θερμοκρασία 
15oC έως 25oC.
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2.3.2 Δοκιμές σχετικές με μίγματα νιτρωμένης κυττα−
ρίνης της Κλάσης 4.1

2.3.2.1 Νιτροκυτταρίνη θερμαινόμενη για μισή ώρα 
στους 132oC δεν πρέπει να εκπέμπει ορατούς κιτρινω−
πούς−καφέ νιτρώδεις ατμούς (νιτρώδη αέρια). Η θερ−
μοκρασία ανάφλεξης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
180oC. Βλέπε παραγράφους 2.3.2.3 έως 2.3.2.8, 2.3.2.9 (a) 
και 2.3.2.10 παρακάτω.

2.3.2.2 3 g πλαστικοποιημένης νιτροκυτταρίνης, θερ−
μαινόμενα για μία ώρα στους 132oC, δεν πρέπει να εκ−
πέμπουν ορατούς κιτρινωπούς−καφέ νιτρώδεις ατμούς 
(νιτρώδη αέρια). Η θερμοκρασία ανάφλεξης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 170oC. Βλέπε παραγράφους 2.3.2.3 
έως 2.3.2.8, 2.3.2.9 (b) και 2.3.2.10 παρακάτω.

2.3.2.3 Οι διαδικασίες ελέγχου που τίθενται παρακά−
τω θα ισχύουν όταν εμφανίζονται διαφορές γνώμης ως 
προς τη δυνατότητα αποδοχής των ουσιών για μετα−
φορά οδικώς. 

2.3.2.4 Εάν άλλες μέθοδοι ή διαδικασίες ελέγχου χρη−
σιμοποιούνται για την επιβεβαίωση των όρων σταθερό−
τητας που ορίζονται παραπάνω σε αυτό το προσάρτημα, 
εκείνες οι μέθοδοι πρέπει να οδηγούν στα ίδια αποτελέ−
σματα με τις μεθόδους που ορίζονται παρακάτω. 

2.3.2.5 Στη διεξαγωγή των ελέγχων σταθερότητας με 
θέρμανση που περιγράφονται παρακάτω, η θερμοκρα−
σία του φούρνου που περιέχει το δείγμα υπό έλεγχο δεν 
πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από 2oC από την ορι−
ζόμενη θερμοκρασία. Η οριζόμενη διάρκεια ενός 30−λε−
πτου ή 60−λεπτου ελέγχου πρέπει να τηρείται με διαφο−
ρά δύο λεπτών. Ο φούρνος πρέπει να είναι τέτοιος ώστε 
η απαιτούμενη θερμοκρασία να αποκαθίσταται μετά από 
όχι περισσότερο από πέντε λεπτά μετά την εισαγωγή 
του δείγματος.

2.3.2.6 Πριν τη διεξαγωγή των ελέγχων στις παραγρά−
φους 2.3.2.9 και 2.3.2.10, τα δείγματα πρέπει να ξηραίνο−
νται για όχι λιγότερο από 15 ώρες στη θερμοκρασία πε−
ριβάλλοντος σε έναν υπό κενό ξηραντήρα που περιέχει 
τηγμένο και κοκκώδες χλωριούχο ασβέστιο, ενώ το δείγ−
μα ουσίας απλώνεται σ’ ένα λεπτό στρώμα. Για αυτόν το 
σκοπό, ουσίες που δεν είναι ούτε σε μορφή σκόνης ούτε 
ινώδεις θα πρέπει να είναι τριμμένες, ή ξυσμένες, ή κομ−
μένες σε μικρά κομμάτια. Η πίεση στον ξηραντήρα πρέ−
πει να φέρεται κάτω από τα 6.5 kPa (0.065 bar). 

2.3.2.7 Πριν ξηρανθούν όπως ορίζεται στην παράγρα−
φο 2.3.2.6 παραπάνω, ουσίες σύμφωνα με την παράγρα−
φο 2.3.2.2 θα πρέπει να υπόκεινται σε αρχική ξήρανση 
σε έναν καλά εξαεριζόμενο φούρνο, με τη θερμοκρασία 
του στους 70oC, μέχρι η απώλεια βάρους ανά τέταρ−
το της ώρας να είναι μικρότερη από το 0.3 % του αρ−
χικού βάρους.

2.3.2.8 Ελαφρά νιτρωμένη νιτροκυτταρίνη σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.3.2.1 θα πρέπει πρώτα να υπόκειται σε 
αρχική ξήρανση όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.3.2.7 
παραπάνω. Η ξήρανση θα πρέπει τότε να συμπληρώ−
νεται με διατήρηση της νιτροκυτταρίνης για τουλάχι−
στον 15 ώρες πάνω από συμπυκνωμένο θειικό οξύ σε 
έναν ξηραντήρα. 

2.3.2.9 Δοκιμή της χημικής σταθερότητας υπό θέρμαν−
ση

(a) Δοκιμή της ουσίας που αναφέρεται στην παράγρα−
φο 2.3.2.1 παραπάνω. 

(i) Σε κάθε έναν από δύο γυάλινους δοκιμαστικούς σω−
λήνες που έχουν τις παρακάτω διαστάσεις:

μήκος   350   mm
εσωτερική διάμετρος 16   mm
πάχος τοιχώματος 1.5 mm
τοποθετείται 1 g ουσίας ξηραμένο πάνω από χλωριού−

χο ασβέστιο (εάν είναι απαραίτητο η ξήρανση πρέπει να 

διεξάγεται μετά από τεμαχισμό της ουσίας σε κομμάτια 
βάρους όχι μεγαλύτερου από 0.05 g το καθένα).

 Και οι δύο δοκιμαστικοί σωλήνες, πλήρως καλυμμένοι 
με χαλαρά πώματα, τοποθετούνται έτσι σε έναν φούρ−
νο ώστε τουλάχιστον τα τέσσερα πέμπτα του μήκους 
τους να είναι ορατά και διατηρούνται σε σταθερή θερ−
μοκρασία 132oC για 30 λεπτά. Παρατηρείται εάν εκπέ−
μπονται νιτρώδη αέρια με τη μορφή κιτρινωπών−καφέ 
ατμών ορατών έναντι λευκού φόντου κατά τη διάρκεια 
αυτού του χρόνου. 

(ii) Σε περίπτωση απουσίας τέτοιων ατμών η ουσία θε−
ωρείται ότι είναι σταθερή. 

(b) Δοκιμή  πλαστικοποιημένης νιτροκυτταρίνης (πα−
ράγραφος 2.3.2.2 παραπάνω). 

(i) 3g πλαστικοποιημένης νιτροκυτταρίνης τοποθετού−
νται σε γυάλινους δοκιμαστικούς σωλήνες, όμοιους με 
εκείνους που αναφέρονται στο (a), που τοποθετούνται 
στη συνέχεια σε έναν φούρνο που διατηρείται σε στα−
θερή θερμοκρασία 132oC. 

(ii) Οι δοκιμαστικοί σωλήνες που περιέχουν την πλα−
στικοποιημένη νιτροκυτταρίνη διατηρούνται στο φούρ−
νο για μία ώρα. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου δεν 
πρέπει να είναι ορατοί κιτρινωποί−καφέ νιτρώδεις αέ−
ριοι ατμοί (νιτρώδη αέρια). Παρατήρηση και εκτίμηση 
όπως στο (a).

2.3.2.10 Θερμοκρασία ανάφλεξης (βλέπε παραγράφους 
2.3.2.1 και 2.3.2.2 παραπάνω)

(a) Η θερμοκρασία ανάφλεξης προσδιορίζεται με θέρ−
μανση 0.2 g ουσίας κλεισμένης σε έναν γυάλινο δοκιμα−
στικό σωλήνα εμβαπτισμένου σε ένα λουτρό από κρά−
μα Wood.  Ο δοκιμαστικός σωλήνας τοποθετείται στο 
λουτρό όταν το τελευταίο έχει φτάσει τους 100oC.  Η 
θερμοκρασία του λουτρού αυξάνεται βαθμιαία κατά 5oC 
ανά λεπτό. 

(b) Οι δοκιμαστικοί σωλήνες πρέπει να έχουν τις πα−
ρακάτω διαστάσεις: 

μήκος. ..125 mm
εσωτερική διάμετρος ..15 mm
πάχος τοιχώματος ..0.5 mm
και πρέπει να εμβαπτίζεται σε βάθος 20 mm.
(c) Ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται τρεις φορές 

και κάθε φορά σημειώνεται η θερμοκρασία στην οποία 
συμβαίνει ανάφλεξη της ουσίας, δηλ., αργή ή γρήγορη 
καύση, καύση ή έκρηξη. 

(d) Η χαμηλότερη θερμοκρασία που καταγράφεται 
στους τρεις ελέγχους είναι η θερμοκρασία ανάφλεξης. 

2.3.3 Δοκιμές σχετικές με εύφλεκτα υγρά των Κλάσε−
ων 3, 6.1 και 8

2.3.3.1 Δοκιμή για τον προσδιορισμό του σημείου ανά−
φλεξης

2.3.3.1.1 Tο σημείο ανάφλεξης θα πρέπει να προσδιο−
ρίζεται με έναν από τους παρακάτω τύπους σκευών και 
οργάνων:

 (a)  Abel,
 (b)  Abel−Pensky,
 (c) Tag,
 (d)  Pensky−Martens,
 (e) Διατάξεις σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 

3679: 1983 ή ISO 3680: 1983.
2.3.3.1.2 Για τον προσδιορισμό του σημείου ανάφλεξης 

χρωμάτων, κόμμεων και παρόμοιων ιξωδών προϊόντων 
που περιέχουν διαλύτες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνον σκεύη και όργανα και μέθοδοι ελέγχου κατάλλη−
λοι για τον προσδιορισμό του σημείου ανάφλεξης ιξω−
δών υγρών, σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα::



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9559

 (a) Διεθνές Πρότυπο ISO 3679: 1983,
 (b) Διεθνές Πρότυπο ISO 3680: 1983,
 (c) Διεθνές Πρότυπο ISO 1523: 1983,
 (d) Γερμανικό Πρότυπο DIN 53213: 1978, Μέρος I.
2.3.3.1.3 Η διαδικασία δοκιμής πρέπει να είναι σύμφω−

νη με μία μέθοδο ισορροπίας ή σύμφωνη με μία μέθο−
δο μη−ισορροπίας.

2.3.3.1.4 Για τη διαδικασία σύμφωνα με μία μέθοδο 
ισορροπίας, βλέπε:

 (a) Διεθνές Πρότυπο  ISO 1516: 1981,
 (b) Διεθνές Πρότυπο  ISO 3680: 1983,
 (c) Διεθνές Πρότυπο  ISO 1523: 1983,
 (d) Διεθνές Πρότυπο  ISO 3679: 1983,
2.3.3.1.5 Η διαδικασία σύμφωνα με μια μέθοδο μη−ισορ−

ροπίας θα είναι: 
 (a) για τη διάταξη Abel, βλέπε:
  (i) Αγγλικό Πρότυπο BS 2000 Μέρος 170: 1995,
  (ii) Γαλλικό Πρότυπο NF MO7−011: 1988,
  (iii) Γαλλικό Πρότυπο NF T66−009: 1969,
 (b) για τη διάταξη Abel−Pensky, βλέπε:
  (i) Γερμανικό Πρότυπο DIN 51755, Μέρος 1: 1974 (για 

θερμοκρασίες από 5 °C έως 65 °C),
  (ii) Γερμανικό Πρότυπο DIN 51755, Μέρος 2: 1978 (για 

θερμοκρασίες κάτω από 5 °C),
  (iii) Γαλλικό Πρότυπο NF MO7−036: 1984,
 (c) για τη διάταξη Tag, βλέπε Αμερικάνικο Πρότυπο 

ASTM D 56: 1993,
 (d) για τη διάταξη Pensky−Martens, βλέπε:
  (i) Διεθνές Πρότυπο ISO 2719: 1988,
  (ii) Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 22719 σε κάθε μια από 

τις εθνικές εκδόσεις (π.χ. BS 2000, Μέρος 404/EN 22719): 
1994,

  (iii) Αμερικανικό Πρότυπο ASTM D 93: 1994,
  (iv) Πρότυπο Ινστιτούτου Πετρελαίου IP 34: 1988.
2.3.3.1.6 Οι μέθοδοι δοκιμών που απαριθμούνται στις 

παραγράφους 2.3.3.1.4 και 2.3.3.1.5 θα πρέπει να χρησι−
μοποιούνται μόνο για εύρη του σημείου ανάφλεξης που 
καθορίζονται στις επιμέρους μεθόδους. Η δυνατότητα 
χημικών αντιδράσεων μεταξύ της ουσίας και της υπο−
δοχής του δείγματος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
όταν επιλέγεται η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί. Τα 
σκεύη και όργανα θα πρέπει, στο βαθμό που συνδέονται 
με την ασφάλεια, να τοποθετούνται σε θέση ελεύθε−
ρη ρευμάτων. Για ασφάλεια, μέθοδος που χρησιμοποι−
εί μικρό μέγεθος δείγματος, γύρω στα 2 ml, θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για οργανικά υπεροξείδια και αυ−
τενεργές ουσίες (γνωστές επίσης ως “ενεργητικές” ου−
σίες), ή για τοξικές ουσίες.

2.3.3.1.7 Όταν το σημείο ανάφλεξης, καθορισμένο από 
μέθοδο μη ισορροπίας σύμφωνα με την παράγραφο 
2.3.3.1.5 βρίσκεται ότι είναι στους 23± 2oC ή 60± 2oC, 
πρέπει να επιβεβαιώνεται για κάθε εύρος θερμοκρασί−
ας με μέθοδο ισορροπίας σύμφωνα με την παράγρα−
φο 2.3.3.1.4.

2.3.3.1.8 Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς την ταξι−
νόμηση ενός εύφλεκτου υγρού, ο αριθμός είδους που 
προτείνεται από τον αποστολέα θα πρέπει να γίνεται 
δεκτός εάν ένας έλεγχος του σημείου ανάφλεξης, δίνει 
ένα αποτέλεσμα που δεν διαφέρει περισσότερο από 2oC 
από τα όρια (23oC, και 61oC αντίστοιχα) που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 2.2.3.1. Εάν η διαφορά είναι άνω 
των 2oC, δεύτερος δοκιμαστικός έλεγχος θα πρέπει να 
διενεργείται, και θα πρέπει να υιοθετείται η χαμηλότε−
ρη τιμή των σημείων ανάφλεξης που λαμβάνονται από 
τους δύο δοκιμαστικούς ελέγχους.

2.3.3.2  Δοκιμή για τον προσδιορισμό της περιεκτικό−
τητας σε υπεροξείδιο

 Για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υπερο−
ξείδιο ενός υγρού, η διαδικασία έχει ως εξής: 

 Μία ποσότητα p (περίπου 5 g, ζυγισμένη με ακρίβεια 
0.01 g) του υγρού προς τιτλοδότηση τοποθετείται σε μία 
φιάλη Erlenmeyer. 20 cm3 οξικού ανυδρίτη και περίπου 
1 g σκόνης στερεού ιωδιούχου καλίου προστίθενται. Η 
φιάλη ανακινείται και, μετά από 10 λεπτά, θερμαίνεται 
για 3 λεπτά σε περίπου 60oC θερμοκρασία. Όταν έχει 
αφεθεί για κρύωμα για 5 λεπτά, 25 cm3 νερού προστί−
θενται. Μετά απ’ αυτό, αφήνεται σε ηρεμία για μισή ώρα 
και μετά το απελευθερωμένο ιώδιο τιτλοδοτείται με ένα 
δεκατονικό διάλυμα θειοθειικού νατρίου χωρίς την προ−
σθήκη δείκτη. Πλήρης αποχρωματισμός δείχνει το τέ−
λος της αντίδρασης. Εάν n είναι ο αριθμός των cm3 θει−
οθειικού διαλύματος που απαιτούνται, το ποσοστό του 
υπεροξειδίου (υπολογιζόμενο ως H2O2) που υπάρχει στο 
δείγμα λαμβάνεται από τον τύπο

17 n / 100 p.

2.3.4 Δοκιμή για τον προσδιορισμό ρευστότητας
  Για τον προσδιορισμό της ρευστότητας υγρών ή ιξω−

δών ή συγκολλητικών ουσιών και μειγμάτων, η παρακάτω 
μέθοδος ελέγχου θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

2.3.4.1  Σκεύη και όργανα ελέγχου
  Εμπορικό πενετρόμετρο σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSO 

2137:1985, με ράβδο−οδηγό 47.5 g ± 0.05 g, κόσκινο από 
σκληραλουμίνιο με κωνικές οπές και βάρος 102.5 g ±
0.05 g (βλέπε Σχήμα 1), δοχείο διείσδυσης με εσωτερική 
διάμετρο 72 mm έως 80 mm για λήψη του δείγματος.

2.3.4.2  Διαδικασία δοκιμής
  Tο δείγμα χύνεται μέσα στο δοχείο διείσδυσης όχι 

λιγότερο από μισή ώρα πριν τη μέτρηση. Tο δοχείο κλεί−
νεται μετά ερμητικά και αφήνεται σε ηρεμία μέχρι τη 
μέτρηση. Tο δείγμα στο ερμητικά κλειστό δοχείο διείσ−
δυσης θερμαίνεται στους 35oC± 0.5oC και τοποθετείται 
πάνω στον πίνακα του πενετρόμετρου αμέσως πριν τη 
μέτρηση (όχι περισσότερο από δύο λεπτά). Tο σημείο S 
του κόσκινου φέρεται μετά σε επαφή με την επιφάνεια 
του υγρού και μετράται ο ρυθμός διείσδυσης. 

2.3.4.3  Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής
  Μία ουσία είναι συγκολλητική ουσία εάν, αφού το κέ−

ντρο S έχει έλθει σ’ επαφή με την επιφάνεια του δείγ−
ματος, η διείσδυση που λαμβάνεται από τον πίνακα του 
μετρητή:

  (a) μετά από χρόνο πίεσης 5 s± 0.1 s, είναι μικρότε−
ρη από 15.0 mm± 0.3 mm, ή

   (b) μετά από χρόνο πίεσης 5 s± 0.1 s, είναι μεγαλύ−
τερη από 15.0 mm± 0.3 mm, αλλά η πρόσθετη διείσδυ−
ση μετά από άλλα 55 s ± 0.5 s είναι μικρότερη από 5.0 
mm± 0.5 mm.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση δειγμάτων που έχουν 
σημείο ροής, είναι συχνά αδύνατη η επίτευξη επιφάνει−
ας σταθερού επιπέδου στο δοχείο διείσδυσης και, επο−
μένως, ικανοποιητικών αρχικών συνθηκών μέτρησης για 
την επαφή του σημείου S. Επιπλέον, με μερικά δείγματα, 
η πρόσκρουση του κόσκινου μπορεί να προκαλέσει μία 
ελαστική παραμόρφωση της επιφάνειας και, στα πρώτα 
λίγα δευτερόλεπτα, να δημιουργήσει μία βαθύτερη διείσ−
δυση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να πρέπει 
να γίνει η αξιολόγηση της παραπάνω παραγράφου (b).
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2.3.5  Δοκιμή για τον προσδιορισμό της οικοτοξικότη−
τας, παραμονής και βιοσυσσώρευσης ουσιών στο θαλάσ−
σιο περιβάλλον για καταχώρηση στην Κλάση 9

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέθοδοι ελέγχου που χρησιμοποιούνται 
θα πρέπει να είναι οι υιοθετημένες από τον Οργανισμό 
για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη− ΟΑΣΑ (OECD) 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC). Εάν άλλες μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται, θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνω−
ρισμένες, να είναι ισοδύναμες με τους ελέγχους OECD/
EC και να αναφέρονται σε εκθέσεις ελέγχου.

2.3.5.1  Ισχυρή τοξικότητα για τα ψάρια
 Στόχος είναι ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης που 

προκαλεί 50% θνησιμότητα στα είδη ελέγχου. Αυτή εί−
ναι η τιμή (LC50), δηλαδή, η συγκέντρωση της ουσίας 
στο νερό που θα προκαλέσει το θάνατο του 50% μίας 
ομάδας ελέγχου ψαριών κατά τη διάρκεια μίας συνε−
χούς περιόδου ελέγχου τουλάχιστον 96 ωρών. Στους 
κατάλληλους τύπους ψαριών περιλαμβάνονται: ριγω−
τός ρόμβος (Brachydanio rerio), χοντροκέφαλος φοξί−
νος (Pimephales promelas) και πολύχρωμη πέστροφα 
(Oncorhynchus mykiss).

 Tα ψάρια εκτίθενται στην ουσία ελέγχου που προ−
στίθεται στο νερό σε μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις 
(+1 μάρτυρας). Παρατηρήσεις καταγράφονται τουλάχι−
στον κάθε 24 ώρες. Στο τέλος της 96−ωρης δραστηρι−
ότητας και, εάν είναι δυνατόν, σε κάθε παρατήρηση, η 
συγκέντρωση που προκαλεί το θάνατο του 50 % των 
ψαριών υπολογίζεται. Η συγκέντρωση μη−παρατηρούμε−
νου αποτελέσματος (NOEC) στις 96 ώρες επίσης προσ−
διορίζεται.

2.3.5.2 Ισχυρή τοξικότητα για τα δάφνια
 Στόχος είναι ο προσδιορισμός της αποτελεσματικής 

συγκέντρωσης της ουσίας στο νερό που καθιστά το 
50% των δάφνιων ανίκανα να κολυμπούν (EC50). Οι κα−
τάλληλοι οργανισμοί ελέγχου είναι τα daphnia magna 
και τα daphnia pulex. Tα δάφνια εκτίθενται για  48 ώρες 
στην ουσία ελέγχου που προστίθεται στο νερό σε με−
ταβαλλόμενες συγκεντρώσεις. Η συγκέντρωση μη−πα−
ρατηρούμενου αποτελέσματος (NOEC) σε 48 ώρες επί−
σης προσδιορίζεται.

2.3.5.3  Παρεμπόδιση της ανάπτυξης φυκών
 Στόχος είναι ο προσδιορισμός του αποτελέσματος 

ενός χημικού στην ανάπτυξη ενός φυκιού υπό πρότυ−
πες συνθήκες. Η αλλαγή στη βιομάζα και ο ρυθμός της 
ανάπτυξης με φύκια υπό τις ίδιες συνθήκες, αλλά χωρίς 
την παρουσία του χημικού ελέγχου, συγκρίνεται για 72 
ώρες. Tα αποτελέσματα εκφράζονται ως η αποτελεσμα−
τική συγκέντρωση που μειώνει το ρυθμό της ανάπτυξης 
των φυκιών κατά 50%, IC50r, και επίσης το σχηματισμό 
της βιομάζας, IC50b.

2.3.5.4  Δοκιμή για γρήγορη βιοαποικοδομησιμότητας
 Στόχος είναι ο προσδιορισμός του βαθμού βιοαποι−

κοδόμησης υπό πρότυπες αερόβιες συνθήκες. Η ουσία 
ελέγχου προστίθεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις σ’ ένα 
θρεπτικό διάλυμα που περιέχει αερόβια βακτήρια. Η πρό−
οδος της αποικοδόμησης παρακολουθείται για 28 ημέρες 
με τον προσδιορισμό της παραμέτρου που προκαθορίζε−
ται στη μέθοδο ελέγχου που χρησιμοποιείται. Διάφορες 
ισοδύναμες μέθοδοι ελέγχου είναι διαθέσιμες. Οι παρά−
μετροι περιλαμβάνουν μείωση του διαλυμένου οργανι−
κού άνθρακα (DOC), διοξειδίου του άνθρακα (CO2) δημι−
ουργία μείωσης του οξυγόνου (O2).

 Μία ουσία θεωρείται ότι είναι άμεσα βιοαποικοδομή−
σιμη εάν μέσα σε όχι περισσότερο από 28 ημέρες τα 
παρακάτω κριτήρια ικανοποιούνται − μέσα σε 10 ημέρες 
από όταν η αποικοδόμηση πρώτα φτάνει το 10 %:

 Μείωση του DOC:   70%
Δημιουργία του CO2  60% της θεωρητικής παραγωγής 

CO2
Μείωση του O2 60% του θεωρητικά απαιτούμενου O2.
 Η δοκιμή μπορεί να συνεχίζεται πέρα από τις 28 ημέ−

ρες εάν τα παραπάνω κριτήρια δεν ικανοποιούνται, αλλά 
το αποτέλεσμα θα αντιπροσωπεύει την ενυπάρχουσα βι−
οαποικοδομησιμότητα της ουσίας ελέγχου. Για λόγους 
καταχώρησης, απαιτείται κανονικά το «άμεσο» αποτέ−
λεσμα.

  Όπου μόνον δεδομένα για το COD και BOD5 είναι δι−
αθέσιμα, μία ουσία θεωρείται ότι είναι άμεσα βιοαποι−
κοδομήσιμη εάν: 

 5.0
COD
BOD5 ≥

BOD (Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο) ορίζεται ως 
το βάρος του διαλυμένου οξυγόνο που απαιτείται από 
έναν συγκεκριμένο όγκο διαλύματος της ουσίας για την 
πραγματοποίηση βιοχημικής οξείδωσης υπό καθορισμέ−
νες συνθήκες. Tο αποτέλεσμα εκφράζεται ως γραμμάρια 
BOD ανά γραμμάριο ουσίας ελέγχου. Η κανονική περίο−
δος ελέγχου είναι πέντε ημέρες με τη χρήση μίας εθνι−
κής πρότυπης διαδικασίας ελέγχου.

COD (Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο) είναι ένα μέτρο 
της οξειδωσιμότητας μίας ουσίας, εκφρασμένη ως η ισο−
δύναμη ποσότητα σε οξυγόνο ενός οξειδωτικού αντιδρα−
στηρίου που καταναλώνεται από την ουσία υπό καθο−
ρισμένες εργαστηριακές συνθήκες. Tα αποτελέσματα 
εκφράζονται σε γραμμάρια COD ανά γραμμάριο ουσί−
ας. Μία εθνική πρότυπη διαδικασία μπορεί να χρησιμο−
ποιηθεί.

2.3.5.5  Δοκιμές για δυνατότητα βιοσυσσώρευσης
2.3.5.5.1 Στόχος είναι ο προσδιορισμός της δυνατότη−

τας για βιοσυσσώρευση είτε από το λόγο σε ισορρο−
πία της συγκέντρωσης (c) μίας ουσίας σε έναν διαλύτη 
προς εκείνη σε νερό είτε από το συντελεστή βιοσυγκέ−
ντρωσης (BCF).

2.3.5.5.2 Ο λόγος σε ισορροπία της συγκέντρωσης (c) 
μίας ουσίας σε έναν διαλύτη προς εκείνη σε νερό εκ−
φράζεται κανονικά ως ένας log10. Ο διαλύτης και το νερό 
θα πρέπει να έχουν αμελητέα αναμειξιμότητα και η ου−
σία δεν θα πρέπει να ιονίζεται στο νερό. Ο διαλύτης που 
κανονικά χρησιμοποιείται είναι n−οκτανόλη.

Στην περίπτωση n−οκτανόλης και νερού, το αποτέλε−
σμα είναι:

log Pow = log10 [co/cw]

  όπου Pow είναι o συντελεστής κατανομής που λαμ−
βάνεται με τη διαίρεση της συγκέντρωσης της ουσίας 
σε n−οκτανόλη (co) με τη συγκέντρωση της ουσίας σε 
νερό (Cw). 

 Εάν logPow  3.0 τότε η ουσία έχει πιθανότητα συσσω−
μάτωσης.
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2.3.5.5.3 Ο συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) ορίζε−
ται ως ο λόγος της συγκέντρωσης της ουσίας ελέγχου 
στα ψάρια ελέγχου (cf) προς τη συγκέντρωση στο νερό 
ελέγχου (cw) σε σταθερή κατάσταση:

BCF = (cf) / (cw).

Η αρχή του ελέγχου περιλαμβάνει έκθεση των ψαρι−
ών σ’ ένα διάλυμα ή διασπορά σε γνωστές συγκεντρώ−
σεις της ουσίας ελέγχου σε νερό. Συνεχής ροή, στατικές 
ή ημι−στατικές διαδικασίες μπορούν να χρησιμοποιού−
νται σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου που επιλέγο−
νται, βάσει των ιδιοτήτων της ουσίας ελέγχου. Τα ψάρια 
εκτίθενται στην ουσία ελέγχου για μία δεδομένη περί−
οδο χρόνου, ακολουθούμενη από μία περίοδο μη περαι−
τέρω έκθεσης. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιό−
δου, γίνονται μετρήσεις του ρυθμού αύξησης στο νερό 
της ουσίας ελέγχου (δηλ. του ρυθμού των εκκριμάτων 
καθαρισμού).

  (Πλήρεις λεπτομέρειες των διάφορων διαδικασιών 
ελέγχου και της μεθόδου υπολογισμού για τον BCF δί−
νονται στις Οδηγίες για τον Έλεγχο των Χημικών του 
OECD, μέθοδοι 305A έως 305E, 12 Μαΐου 1981).

2.3.5.5.4  Μία ουσία μπορεί να έχει έναν log Pow  μεγα−
λύτερο από 3 και έναν BCF μικρότερο από 100 που θα 
έδειχνε μικρή ή καθόλου πιθανότητα για βιοσυσσώρευ−
ση. Σε περιπτώσεις αμφιβολίας, η τιμή του BCF λαμβάνει 
προτεραιότητα έναντι του log Pow, όπως υποδεικνύεται 
στο διάγραμμα ροής  της Διαδικασίας που εμφανίζεται 
στην παράγραφο 2.3.5.7.

2.3.5.6  Κριτήρια

 Μία ουσία μπορεί να θεωρείται ως ρυπαντική για το 
θαλάσσιο περιβάλλον εάν ικανοποιεί ένα από τα παρα−
κάτω κριτήρια:

  Η χαμηλότερη μεταξύ των τιμών της 96−ωρης LC50 για 
τα ψάρια, της 48−ωρης EC50 για τα δάφνια ή της 72−ωρης 
IC50 για τα φύκια

  − είναι μικρότερη από ή ίση με 1 mg/l,

  − είναι μεγαλύτερη από 1 mg/l αλλά μικρότερη από 
ή ίση με 10 mg/l, και η ουσία δεν είναι βιοαποικοδομή−
σιμη,

  − είναι μεγαλύτερη από 1 mg/l αλλά μικρότερη από 
ή ίση με 10 mg/l, και ο log Pow είναι μεγαλύτερος από ή 
ίσος με 3.0 (εκτός εάν ο πειραματικά προσδιοριζόμενος 
BCF είναι μικρότερος από ή ίσος με 100).



2.3.6. Ταξινόμηση οργανομεταλλικών ουσιών στις Κλάσεις 4.2 και 4.3
Ανάλογα με τις ιδιότητές τους όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις δοκιμές Ν.1 έως Ν.5 του Εγχειριδίου Δοκιμών 

και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙΙ, τμήμα 33, οι οργανομεταλλικές ουσίες μπορούν να ταξινομούνται στις Κλάσεις 4.2 ή 4.3, 
κατάλληλα, σύμφωνα με το σχήμα του διαγράμματος ροής που δίνεται στο Σχήμα 2.3.6.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Ανάλογα με τις ιδιότητές τους και με την προτεραιότητα κινδύνου του πίνακα κινδύνου (βλ. Πα−
ράγραφο 2.1.3.10), οι οργανομεταλλικές ενώσεις μπορεί να πρέπει να ταξινομούνται σε άλλες κλάσεις ανάλογα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Εύφλεκτα διαλύματα με οργανομεταλλικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις οι οποίες δεν υπόκεινται 
σε αυθόρμητη ανάφλεξη ή, σε επαφή με το νερό, δεν εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες, 
είναι ουσίες της Κλάσης 3.
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ΜΕΡΟΣ 3

Κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις σχετι−
κά με επικίνδυνα εμπορεύματα συσκευασμένα σε περιορισμένες ποσότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1
ΓΕΝΙΚΑ

3.1.1  Εισαγωγή 
Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις που αναφέρονται 

ή δίνονται στους Πίνακες αυτού του Μέρους, θα πρέπει 
να τηρούνται οι γενικές απαιτήσεις κάθε Μέρους, Κε−
φαλαίου και/ ή Τμήματος. Αυτές οι γενικές απαιτήσεις 
δεν δίνονται στους Πίνακες.  Όταν μια γενική απαίτη−
ση έρχεται σε αντίθεση με μια ειδική διάταξη, θα υπε−
ρισχύει η ειδική διάταξη.  

3.1.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τις κατάλληλες ονομασίες αποστολίες 

που χρησιμοποιούνται στα δείγματα, βλέπε 2.1.4.1.
3.1.2.1 Η κατάλληλη ονομασία αποστολής είναι το 

τμήμα εκείνο της καταχώρησης που περιγράφει με  
τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα εμπορεύματα στον Πίνα−
κα Α του Κεφαλαίου 3.2, που γράφεται με κεφαλαία 
γράμματα (συν όποιοι αριθμοί, Ελληνικοί χαρακτήρες, 
«δευτ(εροταγές)», «τριτ(οταγές)», και τα γράμματα «m”, 
“n”, “o”, “p”, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ονο−
μασίας). Μια εναλλακτική κατάλληλη ονομασία αποστο−
λής μπορεί να αναγραφεί μέσα σε παρενθέσεις μετά την 
κύρια κατάλληλη ονομασία αποστολής [π.χ., ΑΙΘΑΝΟΛΗ 
(ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ)]. Τμήματα της καταχώρησης που 
αναγράφονται με μικρά γράμματα δεν θα θεωρούνται 
μέρος της κατάλληλης ονομασίας αποστολής.  

3.1.2.2 Όταν σύνδεσμοι όπως “και” ή “ή” αναγράφονται 
με μικρά γράμματα ή όταν μέρη της ονομασίας διακό−
πτονται με κόμματα, δεν χρειάζεται να αναγράφεται 
ολόκληρη η ονομασία της καταχώρησης στο έγγραφο 
μεταφοράς ή στις σημάνσεις των κόλων.  Αυτό συμ−
βαίνει κυρίως όταν  ένας συνδυασμός διαφόρων ξεχω−
ριστών καταχωρήσεων είναι ταξινομημένος κάτω από 
ένα μοναδικό UN. Παραδείγματα για την επιλογή της 
κατάλληλης ονομασίας αποστολής για τέτοιες κατα−
χωρήσεις είναι:

(a) UN 1057 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΗ−
ΡΩΝ − Η κατάλληλη ονομασία αποστολής είναι η πλέ−
ον αρμόζουσα ανάμεσα στους παρακάτω πιθανούς συν−
δυασμούς:

ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ,
(b) UN 2793 ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ, ΕΚΤΡΥ−

ΠΑΝΙΣΜΑΤΑ, ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΟΡΝΟΥ Ή ΚΟΜΜΑΤΙΑ σε 
μορφή ικανή προς αυτοθέρμανση. Η κατάλληλη ονο−
μασία αποστολής είναι η πλέον αρμόζουσα ανάμεσα 
στους παρακάτω πιθανούς συνδυασμούς:

ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΚΤΡΥΠΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΟΡΝΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
καθεμία συμπληρωμένη με την τεχνική ονομασία των 

εμπορευμάτων (βλέπε 3.1.2.8.1).
3.1.2.3 Οι κατάλληλες ονομασίες αποστολής μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν είτε στον ενικό είτε στον πληθυ−

ντικό όπως αρμόζει.  Επίσης, όταν πιστοποιημένες λέ−
ξεις χρησιμοποιούνται ως μέρος της κατάλληλης ονο−
μασίας αποστολής, η σειρά τους στην τεκμηρίωση ή 
στις σημάνσεις των κόλων είναι προαιρετική.  Για παρά−
δειγμα, “ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ” μπορεί να 
αναγραφεί ως “ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΗΣ”. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης εμπορικές ή στρα−
τιωτικές ονομασίες για εμπορεύματα της Κλάσης 1 που 
εμπεριέχουν την  κατάλληλη ονομασία αποστολής μαζί 
με συμπληρωματικό επεξηγηματικό κείμενο.  

3.1.2.4 Πολλές ουσίες μποορεί να έχουν μία καταχώ−
ρηση και για την υγρή και για τη στερεή κατάσταση 
(βλέπε ορισμούς υγρού και στερεού στην 1.2.1), ή για 
το στερεό και το διάλυμα. Σ’αυτές αποδίδονται ξεχω−
ριστοί  UN,  οι οποίοι δεν είναι απαραίτητα γειτονικοί 
μεταξύ τους1.

3.1.2.5 Εκτός αν περιέχεται ήδη με κεφαλαία γράμ−
ματα στην ονομασία που υποδεικνύεται στον Πίνακα 
Α του Κεφαλαίου 3.2, η πιστοποιημένη λέξη “ΤΗΓΜΕ−
ΝΟ”, θα προστίθεται ως μέρος της κατάλληλης ονομα−
σίας αποστολής όταν μια ουσία, η οποία είναι στερεό 
σύμφωνα με τον ορισμό της 1.2.1.,  προσφέρεται για με−
ταφορά σε τηγμένη κατάσταση (π.χ. ΑΛΚΛΟΦΑΙΝΟΛΗ, 
ΣΤΕΡΕΗ, Ε.Α.Ο., ΤΗΓΜΕΝΗ).

3.1.2.6 Εκτός από τις αυτενεργές ουσίες και τα οργα−
νικά υπεροξείδια και εκτός αν περιέχεται ήδη με κεφα−
λαία γράμματα στο όνομα που υποδεικνύεται στη Στήλη 
(2) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, η λέξη “ΣΤΑΘΕΡΟ−
ΠΟΗΜΕΝΟ” θα προστίθεται ως μέρος της κατάλληλης 
ονομασίας αποστολής μιας ουσίας όταν χωρίς σταθε−
ροποίηση θα απαγορευόταν η μεταφορά της σύμφωνα 
με τις 2.2.Χ.2 εξαιτίας της ιδιότητάς της να είναι ικανή 
αντιδρά επικίνδυνα υπό τις συνήθεις συνθήκες μετα−
φορά (π.χ. “ΤΟΞΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο., ΣΤΑΘΕ−
ΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ”)

Όταν χρησιμοποιείται ο έλεγχος της θερμοκρασίας 
για την σταθεροποίηση τέτοιων ουσιών για να αποτρα−
πεί η ανάπτυξη υψηλής πίεσης, τότε :

(a) Για υγρά : όπου ο SADT είναι μικρότερος ή ίσος με 
50οC, οι διατάξεις της 2.2.41.1.17, η ειδική διάταξη V8 του 
Κεφαλαίου 7.2, η ειεδική διάταξη S4 του Κεφαλαίου 8.5 
και οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 9.6 θα πρέπει να εφαρ−
μόζονται. Για μεταφορά σε IBCs και δεξαμενές, εφαρμό−
ζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις του UN 3239 (βλέπε 
ειδικά 4.1.7.1, οδηγία συσκευασίας IBC520 4.2.1.13).

(b) Για αέρια : οι συνθήκες μεταφοράς θα πρέπει να 
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

1 Λεπτομέρειες δίδονται σε αλφαβητικό κατάλογο  (Πίνακας 
Β του Κεφαλαίου 3.2)
 ΝΙΤΡΟΞΥΛΕΝΙΑ, ΥΓΡΟ 6.1 1665

ΝΙΤΡΟΞΥΛΕΝΙΑ, ΣΤΕΡΕΟ 6.1 3447
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3.1.2.7 Τα ένυδρα μπορούν να μεταφέρονται υπό την 
κατάλληλη ονομασία αποστολής της άνυδρης ουσίας.

3.1.2.8 Γενικές ή «εκτός άλλως οριζόμενες» (Ε.Α.Ο.) ονο−
μασίες

3.1.2.8.1 Γενικές και «εκτός άλλως οριζόμενες» κατάλ−
ληλες ονομασίες αποστολής οι οποίες καταχωρούνται 
στην ειδική διάταξη 274 της στήλης (6) του Πίνακα A 
του Κεφαλαίου 3.2. θα συμπληρώνονται με την τεχνική 
ονομασία των εμπορευμάτων, εκτός αν ένας εθνικός 
νόμος ή διεθνής σύμβαση απαγορεύουν την αποκάλυ−
ψή της αν είναι ελεγχόμενη ουσία.  Για εκρηκτικά της 
Κλάσης 1, η περιγραφή των επικίνδνων εμπορευμάτων 
μπορεί να συμπληρώνεται από πρόσθετο επεξηγηματικό 
κείμενο για να υποδεικνύεται η εμπορική ή στρατιωτι−
κή ονομασία. Οι τεχνικές ονομασίες θα καταχωρούνται 
σε παρενθέσεις αμέσως μετά την κατάλληλη ονομασία 
αποστολής. Ένας κατάλληλος προσδιορισμός, όπως “πε−
ριέχει” ή “που περιέχει” ή άλλες πιστοποιημένες λέξεις 
όπως “μίγμα”, “διάλυμα”, κ.λπ. και το ποοστό του τεχνι−
κού συστατικού μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται. Για 
παράδειγμα : “UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο. (ΠΕΡΙΕ−
ΧΕΙ ΞΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΒΕΝΖΕΝΙΟ), 3, ΙΙ”. 

3.1.2.8.1.1 Τεχνική ονομασία θα είναι μία αναγνωρισμέ−
νη χημική, αν είναι σχετική βιλογική ονομασία,  ή άλλη 
ονομασία που χρησιμοποιείται τώρα στα επιστημονικά 
και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείμενα.  Εμπορι−
κές ονομασίες δεν θα χρησιμοποιούνται για αυτόν το 
σκοπό.  Στην περίπτωση των παρασιτοκτόνων, μόνο 
κοινές ονομασίες του προτύπου ISO, άλλες ονομασί−
ες εντός της Προτεινόμενης Ταξινόμησης των Παρα−
σιτοκτόνων ανά Κίνδυνο και Οδηγίες Ταξινόμησης του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας  (WHO),  ή η ονομασία 
(−ες) της (των) ενεργούς ουσίας (−ες) μπορούν να χρη−
σιμοποιηθούν.   

3.1.2.8.1.2 Όταν ένα μείγμα επικίνδυνων εμπορευμά−
των περιγράφεται από μια από τις “Ε.Α.Ο.” ή “γενικές” 
καταχωρήσεις για τις οποίες ισχύει η ειδική διάταξη 
274 της στήλης (6) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, 
δεν χρειάζεται να αναγραφούν περισσότερα από δύο 
εκ των συστατικών που κυρίως συνεργούν στην ύπαρ−
ξη του κινδύνου ή κινδύνων που παρουσιάζει το μείγμα, 
εξαιρουμένων ελεγχόμενων ουσιών όπου η αποκάλυψή 
τους απαγορεύεται από εθνικό νόμο ή διεθνή σύμβαση.  
Αν ένα κόλο που περιέχει μείγμα φέρει ετικέτα δευτε−
ρεύοντος κινδύνου, μία από τις δύο τεχνικές ονομασί−
ες εντός των παρενθέσεων θα είναι η ονομασία του 
συστατικού που κάνει απαραίτητη τη χρήση ετικέτας 
δευτερεύοντος κινδύνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βλέπε 5.4.1.2.2.
3.1.2.6.1.3 Παραδείγματα επιλογής της κατάλληλης ονο−

μασίας αποστολής με συμπληρωματική τεχνική ονομα−
σία για τα εμπορεύματα με τέτοιες Ε.Α.Ο. καταχωρή−
σεις είναι:

UN 2902    ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΟ, ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ, E.A.O. 
(drazoxolon).

UN 3394    ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΓΡΗ, ΠΥ−
ΡΟΦΟΡΑ, ΕΝΕΡΓΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ (τριμε−
θυλογάλλιο)

3.1.2.7 Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν μία επι−
κίνδυνη ουσία 

Όταν μείγματα και διαλύματα πρέπει να θεωρηθούν 
ως η επικίνδυνη ουσία που αναφέρεται ονομαστικά σύμ−

φωνα με τις απαιτήσεις ταξινόμησης της 2.1.3.3, η πι−
στοποιημένη λέξη «ΔΙΑΛΥΜΑ» ή «ΜΕΙΓΜΑ», ως αρμόζει, 
θα προστίθεται σαν μέρος της κατάλληλης ονομασί−
ας αποστολής, π.χ. «ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΚΕΤΟΝΗΣ». Επιπλέον, η 
συγκέντρωση του διαλύματος ή μείγματος μπορεί να 
αναγραφεί, π.χ. «ΑΚΕΤΟΝΗ 75% ΔΙΑΛΥΜΑ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

3.2.1 Πίνακας A: Κατάλογος Επικίνδυνων Εμπορευμά−
των

Επεξηγήσεις
Ως κανόνας, κάθε γραμμή του Πίνακα A αυτού του Κε−

φαλαίου ασχολείται με την ουσία (−ες) ή είδος (−η) που 
καλύπτονται από ένα συγκεκριμένο UN. Πάραυτα, όταν οι 
ουσίες ή τα είδη που ανήκουν στον ίδιο UN έχουν διαφο−
ρετικές χημικές ιδιότητες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
πολλές διαδοχικές γραμμές για αυτόν τον UN.

Κάθε στήλη του Πίνακα A αναφέρεται σε ένα συγκεκρι−
μένο θέμα όπως επεξηγείται στις παρακάτω σημειώσεις.  
Η τομή των στηλών και γραμμών (κελί) περιέχει πληρο−
φορίες σχετικά με το θέμα που διαπραγματεύεται η στή−
λη, για τις ουσίες ή είδη της αυτής γραμμής:

− Τα πρώτα τέσσερα κελιά προσδιορίζουν την ουσία (−
ες) ή είδος (−η) που ανήκουν στη γραμμή αυτή (επιπρό−
σθετες πληροφορίες για αυτό το θέμα δίνονται από τις 
ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη Στήλη (6)).

− Τα επόμενα κελιά δίνουν τις ισχύουσες ειδικές δια−
τάξεις, είτε με τη μορφή πλήρους πληροφορίας είτε με 
κωδικοποιημένη μορφή.  Οι κωδικοί παραπέμπουν σε λε−
πτομερείς πληροφορίες που βρίσκονται στο Μέρος, Κε−
φάλαιο, Τμήμα ή/και Υπο−τμήμα όπως επεξηγείται στις 
παρακάτω σημειώσεις.  Ένα κενό κελί σημαίνει είτε ότι 
δεν υπάρχει ειδική διάταξη και μόνο οι γενικές απαιτή−
σεις έχουν εφαρμογή, είτε ότι ισχύει ο περιορισμός με−
ταφοράς που υποδεικνύεται στις επεξηγηματικές ση−
μειώσεις.  

Οι ισχύουσες γενικές απαιτήσεις δεν αναφέρονται στα 
αντίστοιχα κελιά. Οι επεξηγηματικές σημειώσεις παρα−
κάτω υποδεικνύουν το Μέρος (−η), Κεφάλαιο (−α), Τμή−
μα (−τα) και /ή παράγραφοι όπου μπορούν να βρεθούν 
για κάθε στήλη αυτές οι απαιτήσεις.    

Επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε στήλη:
Στήλη (1) «UN”
Περιέχει τον UN:
− της επικίνδυνης ουσίας ή είδους αν η ουσία ή είδος 

έχει το δικό της UN, ή 
− της γενικής ή ε.α.ο. καταχώρησης στην οποία οι επι−

κίνδυνες ουσίες ή είδη που δεν αναφέρονται ονομαστι−
κά θα ταξινομηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια  («δέντρα 
αποφάσεων») του Μέρους  2. 

Στήλη (2) «Ονομασία και περιγραφή» 
Περιέχει, σε κεφαλαία γράμματα, την ονομασία της ου−

σίας ή είδους, αν η ουσία ή είδος έχει το δικό της UN, ή 
τη γενική ή ε.α.ο. καταχώρηση στην οποία κατατάχτηκε 
σύμφωνα με τα κριτήρια  (“δέντρα αποφάσεων”) του Μέ−
ρους  2. Η ονομασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί ως η κα−
τάλληλη ονομασία αποστολής ή, όπου κρίνεται εφαρμό−
σιμο, ως μέρος της κατάλληλης ονομασίας αποστολής 
(βλέπε 3.1.2 για περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάλ−
ληλη ονομασία αποστολής).
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Ένα περιγραφικό κείμενο σε μικρά γράμματα προστί−
θεται μετά την κατάλληλη ονομασία αποστολής για να 
διευκρινίσει το αντικείμενο της καταχώρησης αν η τα−
ξινόμηση και /ή οι συνθήκες μεταφοράς της ουσίας ή 
είδους είναι διαφορετικές υπό ορισμένες συνθήκες.  

Στήλη (3a)  “Κλάση” 
Περιέχει τον αριθμό της κλάσης, της οποίας o τίτλος 

καλύπτει την επικίνδυνη ουσία ή είδος. Αυτός ο αριθ−
μός κλάσης καταχωρείται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
και τα κριτήρια του Μέρους  2. 

Στήλη (3b)  “Κωδικός Ταξινόμησης” 
Περιέχει τον κωδικό ταξινόμησης για την επικίνδυνη 

ουσία ή είδος. 
− Για επικίνδυνες ουσίες ή είδη της Κλάσης 1, ο κωδι−

κός περιλαμβάνει έναν αριθμό υποδιαίρεσης και γράμμα 
ομάδας συμβατότητας, που δίνονται σύμφωνα με τις δι−
αδικασίες και τα μέτρα της παραγράφου 2.2.1.1.4.

 − Για επικίνδυνες ουσίες ή είδη της Κλάσης 2, ο κωδι−
κός περιλαμβάνει έναν αριθμό και ομάδα επικίνδυνης ιδι−
ότητας, που επεξηγούνται στις 2.2.2.1.2 και 2.2.2.1.3.

 − Για επικίνδυνες ουσίες ή είδη της Κλάσης 3, 4.1, 4.2, 
4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9, οι κωδικοί επεξηγούνται στις 
2.2.x.1.2 12.

− Επικίνδυνες ουσίες ή είδη της Κλάσης 7 δεν έχουν 
Κωδικό Ταξινόμησης.  

 Στήλη (4) «Ομάδα συσκευασίας» 
Περιέχει τους αριθμούς της ομάδας συσκευασίας (I, II 

ή III) που έχει καταχωρηθεί η επικίνδυνη ουσία.  Αυτοί οι 
αριθμοί ομάδας συσκευασίας δίνονται με βάση τις δια−
δικασίες και τα κριτήρια του Μέρους 2. Ορισμένα είδη 
και ουσίες δεν είναι κατανεμημένα σε ομάδες συσκευ−
ασίας.  

 Στήλη (5) «Ετικέτες» 
   Περιέχει τον αριθμό του υποδείγματος των ετικετών 

/ επισημάνσεων (μεταλλικών πινακίδων)  (βλέπε 5.2.2.2 
και 5.3.1.7) που πρέπει να επικολλούνται στα κόλα, εμπο−
ρευματοκιβώτια, εμπορευματοκιβώτια− δεξαμενές, φορη−
τές δεξαμενές, MEGCs και οχήματα. Ωστόσο, για ουσί−
ες ή είδη της Κλάσης 7, 7X σημαίνει υπόδειγμα ετικέτας 
Αρ.7A, 7B ή 7C όπως αρμόζει σύμφωνα με την κατηγο−
ρία (βλέπε 2.2.7.8.4 και 5.2.2.1.11.1) ή ετικέτα Αρ. 7D (βλέπε 
5.3.1.1.3 και 5.3.1.7.2).

   Οι γενικές διατάξεις για την επισήμανση (μεταλλικές 
πινακίδες) και τις ετικέτες (π.χ. αριθμός ετικετών, θέση 
τους) βρίσκονται στην 5.2.2.1 για τα κόλα, και στην 5.3.1, 
για τα εμπορευματοκιβώτια, εμπορευματοκιβώτια−δεξα−
μενές, MEGCs, φορητές δεξαμενές και οχήματα. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές διατάξεις, που υποδεικνύονται στη 
στήλη (6), μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στις παραπά−
νω διατάξεις περί επισήμανσης.      

 

1  x =ο αριθμός Κλάσης της επικίνδυνης ουσίας ή είδους, χω−
ρίς διαχωριστικό σημείο εφόσον αρμόζει.

Στήλη (6) «Ειδικές διατάξεις» 
Περιέχει αριθμητικούς κωδικούς των ειδικών διατάξεων 

που πρέπει να τηρηθούν.  Οι διατάξεις αυτές αφορούν ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων, κυρίως σε σχέση με τα περιεχόμε−
να των στηλών (1) ως (5) (π.χ. απαγορεύσεις μεταφοράς, 
εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις, επεξηγήσεις σχετικά με 
την ταξινόμηση ορισμένων ειδών των εν λόγω επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων και διατάξεις συμπληρωματικής επι−
σήμανσης ή σήμανσης), και βρίσκονται στο Κεφάλαιο 3.3 
σε αριθμητική σειρά. Αν η στήλη (6) είναι κενή, τα εν λόγω 
επικίνδυνα εμπορεύματα δεν υπόκεινται στις ειδικές δια−
τάξεις των περιεχομένων των στηλών (1) ως (5). 

Στήλη (7) «Περιορισμένες ποσότητες» 
Περιέχει έναν αλφαριθμητικό κωδικό με την ακόλου−

θη σημασία:
− «LQ0” σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία εξαίρεση από 

τις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας για τα επικίν−
δυνα εμπορεύματα σε περιορισμένες ποσότητες,

− Όλοι ο άλλοι αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν 
με τα γράμματα “LQ” σημαίνουν ότι οι διατάξεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας δεν ισχύουν αν πληρούνται οι προϋ−
ποθέσεις  που υπαγορεύονται στο Κεφάλαιο 3.4 (γενικές 
προϋποθέσεις της 3.4.1 και προϋποθέσεις των 3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5 και 3.4.6, ως αρμόζουν, για το σχετικό κωδικό). 

Στήλη (8)  «Οδηγίες συσκευασίας» 
Περιέχει τους αλφαριθμητικούς κωδικούς των ισχυου−

σών οδηγιών συσκευασίας:
− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με το γράμ−

μα  «P”, το οποίο αναφέρεται σε οδηγίες συσκευασίας 
για συσκευασίες και δοχεία (εκτός από IBCs και μεγά−
λες συσκευασίες), ή “R”, που αναφέρεται σε οδηγίες συ−
σκευασίας για ελαφρού τύπου μεταλλικές συσκευασίες.  
Αναγράφονται στην  4.1.4.1 σε αριθμητική σειρά, και κα−
θορίζουν τις συσκευασίες και τα δοχεία που είναι απο−
δεκτά. Υποδεικνύουν επίσης ποιες από τις γενικές δια−
τάξεις περί συσκευασίας των 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3, και ποιες 
από τις ειδικές διατάξεις περί συσκευασίας των 4.1.5, 4.1.6, 
4.1.7, 4.1.8 και 4.1.9 πρέπει να ικανοποιηθούν. Αν η στήλη 
(8) δεν περιέχει κωδικό που να αρχίζει με τα γράμματα 
“P” ή “R”, τα εν προκειμένω επικίνδυνα εμπορεύματα δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε συσκευασίες,

− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−
τα “IBC” αναφέρονται σε οδηγίες συσκευασίας για IBCs. 
Αναγράφονται στην 4.1.4.2 σε αριθμητική σειρά, και κα−
θορίζουν τα IBCs που είναι αποδεκτά. Υποδεικνύουν επί−
σης ποιες από τις γενικές διατάξεις περί συσκευασίας 
των 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3, και ποιες από τις ειδικές διατάξεις 
περί συσκευασίας των 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 και 4.1.9 πρέ−
πει να ικανοποιηθούν. Αν η στήλη (8) δεν περιέχει κωδικό 
που να αρχίζει με τα γράμματα “IBC”, τα εν προκειμένω 
επικίνδυνα εμπορεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν 
σε IBCs,

− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−
τα “LP” αναφέρονται σε οδηγίες συσκευασίας για μεγά−
λες συσκευασίες. Αναγράφονται στην 4.1.4.3 σε αριθμη−
τική σειρά, και καθορίζουν τις μεγάλες συσκευασίες που 
είναι αποδεκτές. Υποδεικνύουν επίσης ποιες από τις γε−
νικές διατάξεις περί συσκευασίας των 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3, 
και ποιες από τις ειδικές διατάξεις περί συσκευασίας των 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 και 4.1.9 πρέπει να ικανοποιηθούν. Αν η 
στήλη (8) δεν περιέχει κωδικό που να αρχίζει με τα γράμ−
ματα “LP”, τα εν προκειμένω επικίνδυνα εμπορεύματα δεν 
μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες συσκευασίες,
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− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−
τα “PR” αναφέρονται σε οδηγίες συσκευασίας για ειδικά 
δοχεία πίεσης.   Αναγράφονται στην 4.1.4.4 σε αριθμητική 
σειρά,  και καθορίζουν τα δοχεία πίεσης που είναι απο−
δεκτά. Υποδεικνύουν επίσης ποιες από τις γενικές δια−
τάξεις περί συσκευασίας των 4.1.1, 4.1.2 και 4.1.3, και ποι−
ες από τις ειδικές διατάξεις περί συσκευασίας των 4.1.5, 
4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 και 4.1.9 πρέπει να ικανοποιηθούν. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές διατάξεις συσκευασίας που ανα−
γράφονται στη στήλη (9a), μπορεί να επιφέρουν αλλα−
γές στις παραπάνω οδηγίες συσκευασίας. 

Στήλη (9a) “Ειδικές διατάξεις συσκευασίας» 
Περιέχει τους αλφαριθμητικούς κωδικούς των αρμο−

ζουσών ειδικών διατάξεων συσκευασίας:
−  Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−

τα «PP” ή “RR” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις συσκευ−
ασίας για συσκευασίες και δοχεία (εκτός IBCs και μεγά−
λων συσκευασιών) που πρέπει να τηρηθούν επιπρόσθετα. 
Αναγράφονται στην 4.1.4.1, στο τέλος της σχετικής οδηγί−
ας συσκευασίας (με το γράμμα “P” ή “R”) που αναφέρεται 
στη στήλη (8).  Αν η στήλη (9a) δεν περιέχει κωδικό που 
να αρχίζει με τα γράμματα “PP” ή “RR”, καμία από τις ειδι−
κές διατάξεις συσκευασίας που αναγράφονται στο τέλος 
της σχετικής οδηγίας συσκευασίας δεν ισχύει,

 − Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με το γράμμα 
“B” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις συσκευασίας για 
IBCs που πρέπει να τηρηθούν επιπρόσθετα. Αναγράφο−
νται στην 4.1.4.2, στο τέλος της σχετικής οδηγίας συσκευ−
ασίας (με τα γράμματα “IBC”) που αναφέρεται στη στήλη 
(8). Αν η στήλη (9a) δεν περιέχει κωδικό που να αρχίζει με 
το γράμμα “B”, καμία από τις ειδικές διατάξεις συσκευα−
σίας που αναγράφονται στο τέλος της σχετικής οδηγί−
ας συσκευασίας δεν ισχύει,

− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με το γράμμα 
“L” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις συσκευασίας για με−
γάλες συσκευασίες που πρέπει να τηρηθούν επιπρόσθε−
τα. Αναγράφονται στην 4.1.4.3, στο τέλος της σχετικής 
οδηγίας συσκευασίας (με τα γράμματα “LP”) που αναφέ−
ρεται στη στήλη (8). Αν η στήλη (9a) δεν περιέχει κωδικό 
που να αρχίζει με το γράμμα “L”, καμία από τις ειδικές δι−
ατάξεις συσκευασίας που αναγράφονται στο τέλος της 
σχετικής οδηγίας συσκευασίας δεν ισχύει.

 Στήλη (9b)  “Διατάξεις μικτής συσκευασίας”
Περιέχει τους αλφαριθμητικούς κωδικούς που αρχίζουν 

με τα γράμματα «MP” των ισχυουσών διατάξεων μικτής 
συσκευασίας.  Αναγράφονται στην 4.1.10 σε αριθμητική 
σειρά. Αν η στήλη (9b) δεν περιέχει κωδικό που να αρχί−
ζει με τα γράμματα «MP”, μόνο οι γενικές προϋποθέσεις 
ισχύουν (βλέπε 4.1.1.5 και 4.1.1.6). 

 Στήλη (10)  “Οδηγίες για φορητές δεξαμενές και δε−
ξαμενές φορτίου χύδην“ 

Περιέχει έναν αλφαριθμητικό κωδικό καταχωρημένο σε 
οδηγία για φορητή δεξαμενή, σύμφωνα με τις 4.2.5.2.1 ως 
4.2.5.2.4 και 4.2.5.2.6. Αυτή η οδηγία για φορητή δεξαμενή 
αντιστοιχεί στις λιγότερο αυστηρές διατάξεις που είναι 
αποδεκτές για τη μεταφορά της ουσίας σε φορητές δε−
ξαμενές.  Οι κωδικοί που προσδιορίζουν τις άλλες οδη−
γίες για φορητές δεξαμενές που επίσης επιτρέπονται 
για τη μεταφορά της ουσίας βρίσκονται στην 4.2.5.2.5. 
Αν δεν δίνεται κωδικός, η μεταφορά σε φορητές δεξα−
μενές δεν επιτρέπεται.

Οι γενικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό, κατασκευή, 
εξοπλισμό, έγκριση τύπου, έλεγχο και σήμανση των φο−
ρητών δεξαμενών μπορούν να βρεθούν στο Κεφάλαιο  
6.7. Οι γενικές απαιτήσεις για τη χρήση (π.χ. πλήρωση) 
μπορούν να βρεθούν στις 4.2.1 ως 4.2.4.

Η ένδειξη “M” σημαίνει ότι η ουσία μπορεί να μεταφέ−
ρεται σε UN MEGCs.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές διατάξεις που αναγράφονται στη 
Στήλη (11) μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στις παραπά−
νω  απαιτήσεις.

Μπορεί επίσης να περιέχει αλφαριθμητικούς κωδικούς 
που αρχίσουν με τα γράμματα “BK” που αναφέρονται 
στους τύπους των δεξαμενών φορτίου χύδην που πε−
ριγράφονται στο Κεφάλαιο 6.1 οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων χύ−
δην σύμφωνα με τις 7.3.1.1 (a) και 7.3.2.

 Στήλη (11)  “Ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές 
και δεξαμενές φορτίου χύδην” 

Περιέχει τους αλφαριθμητικούς κωδικούς για τις ειδι−
κές διατάξεις για φορητές δεξαμενές που πρέπει να τη−
ρηθούν επιπρόσθετα. Αυτοί οι κωδικοί, που αρχίζουν με 
τα γράμματα «TP” αναφέρονται σε  ειδικές διατάξεις για 
την κατασκευή ή χρήση αυτών των φορητών δεξαμε−
νών.  Αναγράφονται στην 4.2.5.3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν είναι τεχνικά σχετικό, οι ειδικές αυ−
τές διατάξεις δεν ισχύουν μόνο για τις φορητές δεξα−
μενές που ορίζονται στη στήλη (10), αλλά επίσης στις 
φορητές δεξαμενές που μπορούν να χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τον πίνακα της 4.2.5.2.5.

 Στήλη (12)  «Κωδικοί δεξαμενών για δεξαμενές της 
παρούσας οδηγίας (ADR)” 

Περιέχει έναν αλφαριθμητικό κωδικό που περιγράφει 
ένα είδος δεξαμενής, σύμφωνα με την 4.3.3.1.1 (για αέρια 
της Κλάσης 2) ή την 4.3.4.1.1 (για ουσίες των Κλάσεων 3 
ως 9). Αυτό το είδος δεξαμενής αντιστοιχεί στις λιγότε−
ρο αυστηρές διατάξεις δεξαμενών που είναι αποδεκτές 
για τη μεταφορά της σχετικής ουσίας σε δεξαμενές 
της παρούσας Συμφωνίας. Οι κωδικοί που προσδιορί−
ζουν τα άλλα επιτρεπτά είδη δεξαμενών βρίσκονται 
στην 4.3.3.1.2 (για αέρια της Κλάσης 2) ή στην 4.3.4.1.2 
(για ουσίες των Κλάσεων 3 ως 9). Αν δεν δίνεται κωδι−
κός, η μεταφορά σε δεξαμενές της παρούσας Συμφω−
νίας δεν επιτρέπεται. 

Αν σε αυτή τη στήλη αναγράφεται ένας κωδικός δε−
ξαμενής για στερεά (S) και για υγρά (L), αυτό σημαίνει 
πως η ουσία μπορεί να μεταφερθεί σε στερεή ή υγρή 
(τηγμένη) κατάσταση.  Γενικά αυτή η διάταξη έχει εφαρ−
μογή σε ουσίες με σημεία τήξης από 20 °C ως 180 °C.

Αν για ένα στερεό, αναγράφεται μόνο ένας κωδικός 
για υγρά (L) στη στήλη αυτή, αυτό σημαίνει ότι η ουσία 
αυτή προσφέρεται μόνο για μεταφορά σε δεξαμενές 
σε υγρή (τηγμένη) κατάσταση.

Οι γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή, εξοπλισμό, 
έγκριση τύπου, έλεγχο και σήμανση που δεν υποδεικνύ−
ονται στον κωδικό δεξαμενής αναγράφονται στις 6.8.1, 
6.8.2, 6.8.3 και 6.8.5. Οι γενικές απαιτήσεις για τη χρήση 
(π.χ. μέγιστος βαθμός πλήρωσης, ελάχιστη πίεση ελέγ−
χου) μπορούν να βρεθούν στις 4.3.1 έως 4.3.4.  

  Η ένδειξη “(M)” μετά τον κωδικό δεξαμενής σημαίνει 
πως η ουσία μπορεί επίσης να μεταφερθεί σε οχήμα−
τα με συστοιχίες ή MEGCs.
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  Η ένδειξη “(+)” μετά τον κωδικό δεξαμενής σημαίνει 
πως η εναλλακτική χρήση των δεξαμενών και η ιεράρ−
χηση της 4.3.4.1.3 δεν ισχύει.

  Για πλαστικές δεξαμενές ενισχυμένες με ίνες, βλέπε 
4.4.1 και Κεφάλαιο 6.9, για υπό κενό χρησιμοποιούμενες 
δεξαμενές αποβλήτων, βλέπε 4.5.1 και Κεφάλαιο 6.10.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικές διατάξεις που αναγράφονται στη 
στήλη (13) μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στις παραπά−
νω  απαιτήσεις.    

 Στήλη (13) «Ειδικές διατάξεις για δεξαμενές της πα−
ρούσας Συμφωνίας ADR” 

Περιέχει τους αλφαριθμητικούς κωδικούς για τις ειδι−
κές διατάξεις για δεξαμενές της παρούσας Συμφωνίας 
που πρέπει να τηρηθούν επιπρόσθετα:

− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−
τα «TU” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις για τη χρήση 
αυτών των δεξαμενών.  Αναγράφονται στην 4.3.5,

− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμματα 
«TC” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις για την κατασκευή 
αυτών των δεξαμενών. Αναγράφονται στην 6.8.4 (a), 

− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−
τα “TE” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις αναφορικά με 
τα είδη εξοπλισμού για αυτές τις δεξαμενές.  Αναγρά−
φονται στην 6.8.4 (b),

 − Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−
τα «TA” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις για την έγκρι−
ση του τύπου αυτών των δεξαμενών. Αναγράφονται στην 
6.8.4 (c),

− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−
τα “TT” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις για τον έλεγχο 
αυτών των δεξαμενών. Αναγράφονται στην 6.8.4 (d),

− Αλφαριθμητικοί κωδικοί που αρχίζουν με τα γράμμα−
τα “TM” αναφέρονται σε ειδικές διατάξεις για τη σήμανση 
αυτών των δεξαμενών. Αναγράφονται στην 6.8.4 (e),

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν είναι τεχνικά σχετικό, οι ειδικές αυ−
τές διατάξεις δεν ισχύουν μόνο για τις δεξαμενές που 
ορίζονται στη στήλη (12), αλλά επίσης στις δεξαμενές 
που μπορούν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη ιε−
ράρχηση των 4.3.3.1.2 και 4.3.4.1.2

 Στήλη (14)  «Όχημα για μεταφορά δεξαμενής» 
Περιέχει έναν κωδικό οχήματος (βλέπε 9.1.1) που θα 

χρησιμοποιηθεί στη μεταφορά της ουσίας μέσα στη δε−
ξαμενή σύμφωνα με την 7.4.2. Οι απαιτήσεις που αφο−
ρούν την κατασκευή και έγκριση των οχημάτων ανα−
γράφονται στα Κεφάλαια 9.1, 9.2 και 9.7.

 Στήλη (15)  «Κατηγορία μεταφοράς  / (Κωδικός περι−
ορισμών σήραγγας)» 

Περιέχει ένα ψηφίο στο πάνω μέρος του κελιού που 
υποδεικνύει την κατηγορία μεταφοράς στην οποία κα−
ταχωρείται η ουσία ή το είδος για τους σκοπούς εξαί−
ρεσης σχετικά με τις μεταφερόμενες ποσότητες ανά 
μονάδα μεταφοράς (βλέπε 1.1.3.6).

Περιέχει στη βάση του κελιού, ανάμεσα σε παρενθέ−
σεις, τον κωδικό περιορισμού σηράγγων που αναφέρε−

ται στον ισχύοντα περιορισμό για τη διέλευση των οχη−
μάτων που μεταφέρουν την ουσία ή το είδος διαμέσου 
οδικών σηράγγων. Αυτά βρίσκονται στο Κεφάλαιο 8.6. 
Όταν δεν καταχωρείται κωδικός περιορισμού σήραγγας, 
αυτό υποδεικνύεται από την αναφορά “(−)”. 

 Στήλη (16) «Ειδικές διατάξεις μεταφοράς − Κόλα» 
  Περιέχει τον (τους) αλφαριθμητικό(−ούς) κωδικό(−ούς) 

που αρχίζει με το γράμμα «V”, από τις ισχύουσες ειδι−
κές διατάξεις (αν υπάρχουν) για μεταφορά σε κόλα.  
Αναγράφονται στην 7.2.4. Οι γενικές διατάξεις σχετι−
κά με τη μεταφορά σε κόλα αναγράφονται στα Κεφά−
λαια 7.1 και 7.2.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επίσης πρέπει να δοθεί σημασία και στις 
ειδικές διατάξεις της (18), σχετικά με τη φόρτωση, εκ−
φόρτωση και χειρισμό.

 Στήλη (17)  «Ειδικές διατάξεις μεταφοράς − χύμα» 
  Περιέχει τον (τους) αλφαριθμητικό(−ούς) κωδικό(−ούς) 

που αρχίζει με τα γράμματα «VV”, από τις ισχύουσες ει−
δικές διατάξεις για μεταφορά φορτίων χύμα. Αναγρά−
φονται στην 7.3.3. Αν δεν δίνεται κωδικός, η μεταφο−
ρά φορτίων χύμα δεν επιτρέπεται. Οι γενικές διατάξεις 
σχετικά με τη μεταφορά φορτίων χύμα αναγράφονται 
στα Κεφάλαια 7.1 και 7.3.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επίσης πρέπει να δοθεί σημασία και στις 
ειδικές διατάξεις της (18), σχετικά με τη φόρτωση, εκ−
φόρτωση και χειρισμό.

 Στήλη (18) «Ειδικές διατάξεις μεταφοράς − Φόρτωση 
και εκφόρτωση» 

  Περιέχει τον (τους) αλφαριθμητικό(−ούς) κωδικό(−ούς) 
που αρχίζει με τα γράμματα «CV”, από τις αρμόζουσες 
ειδικές διατάξεις για φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμό. 
Αναγράφονται στην 7.5.11. Αν δεν δίνεται κωδικός, μόνο 
οι γενικές διατάξεις έχουν ισχύ (βλέπε 7.5.1 ως 7.5.10).

 Στήλη (19) “ Ειδικές διατάξεις μεταφοράς − Λειτουρ−
γία” 

  Περιέχει τον (τους) αλφαριθμητικό(−ούς) κωδικό(−ούς) 
που αρχίζει με το γράμμα «S”, από τις αρμόζουσες ει−
δικές διατάξεις για λειτουργία που αναγράφονται στο 
Κεφάλαιο 8.5. Αυτές οι διατάξεις θα έχουν εφαρμογή 
συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 
8.1 ως 8.4 αλλά στην περίπτωση που αντικρούονται με 
αυτές των Κεφαλαίων 8.1 ως 8.4, οι ειδικές διατάξεις 
θα έχουν προτεραιότητα. 

 Στήλη (20) “Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου” 
 Περιέχει ένα διψήφιο ή τριψήφιο αριθμό (σε ορισμέ−

νες περιπτώσεις με πρόθεμα το γράμμα “X”)  για ουσίες 
και είδη των κλάσεων 2 έως 9, και για ουσίες και είδη 
της Κλάσης 1, τον κωδικό ταξινόμησης (βλέπε στήλη 
3b)). Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην 5.3.2.1, 
ο αριθμός αυτός θα εμφανίζεται στο άνω μέρος της 
πορτοκαλί χρώματος πινακίδας. Η σημασία των αριθμών 
αναγνώρισης κινδύνου επεξηγείται στην 5.3.2.3. 
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)
0004

 10%
1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 

P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0005 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0006 1 1.1E 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0007 1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0009 ,
,

1 1.2G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0010 ,
,

1 1.3G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0012 ,
,

1 1.4S 1.4 LQ0 P130 MP23 
MP24

0014 ,
, ,

1 1.4S 1.4 LQ0 P130 MP23 
MP24

0015 ,
,

1 1.2G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0015 ,
,

1 1.2G 1 
+8

LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0016 ,
,

1 1.3G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0016 ,
,

,

1 1.3G 1 
+8

LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0018 ,
,

1 1.2G 1
+ 6.1 

+8

LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0019 ,
,

1 1.3G 1 
+6.1
+8

LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0020 ,
,

1 1.2K

0021 ,
,

1 1.3K

0027  ( ), 1 1.1D 1 LQ0 P113 PP50 MP20 
MP24

0028  ( ),

( ),

1 1.1D 1 LQ0 P113 PP51 MP20 
MP24

0029 , 1 1.1B 1 LQ0 P131 PP68 MP23

UN
.

-
-

-
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)
1

(B1000C)
V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0004
 10%

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0005

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0006

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0007

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0009 ,
,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0010 ,
,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0012 ,
,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0014 ,
, ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0015 ,
,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0015 ,
,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0016 ,
,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0016 ,
,

,

1
(B1000C)

V2 CV1  
CV2
CV3

CV28

S1 0018 ,
,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

CV28

S1 0019 ,
,

0020 ,
,

0021 ,
,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0027  ( ),

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0028  ( ),

( ),

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0029 ,

(

)

. UN
.

ADR
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0030 , 1 1.1B 1 LQ0 P131 MP23

0033 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0034 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP21

0035 1 1.2D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP21

0037 , - 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0038 , - 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP21

0039 , - 1 1.2G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP23

0042 1 1.1D 1 LQ0 P132(a) 
P132(b)

MP21

0043 , 1 1.1D 1 LQ0 P133 PP69 MP21

0044 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P133 MP23 
MP24

0048 , 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP21

0049 , 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0050 , 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0054 , 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0055 , , , 1 1.4S 1.4 LQ0 P136 MP23

0056 , 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP21

0059 , 1 1.1D 1 LQ0 P137 PP70 MP21

0060 , , 1 1.1D 1 LQ0 P132(a) 
P132(b)

MP21

0065 KO ,
,

1 1.1D 1 LQ0 P139 PP71 PP72 MP21

0066 KO , 1 1.4G 1.4 LQ0 P140 MP23

0070 , , 1 1.4S 1.4 LQ0 P134 LP102 MP23

0072
 ( , ,

RDX), 15%
,

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a) PP45 MP20

0073 1 1.1B 1 LQ0 P133 MP23
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0030 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0033

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0034

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0035

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0037 , -

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0038 , -

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0039 , -

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0042

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0043 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0044 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0048 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0049 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0050 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0054 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0055 , , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0056 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0059 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0060 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0065 KO ,
,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0066 KO ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0070 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0072
 ( , ,

RDX), 15%
,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0073
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0074 ZO ,
 40% ,

,

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0075
,

 25% - ,
,

1 1.1D 1 266 LQ0 P115 PP53 PP54 PP57 
PP58

MP20

0076 ,
 15% ,

1 1.1D 1 
+6.1

LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0077 ,
,

 15% ,

1 1.3C 1 
+6.1

LQ0 P114(a) 
P114(b)

PP26 MP20

0078 ,
 15% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0079 AMIN
( , )

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0081 , ,
TY  A

1 1.1D 1 616 
617

LQ0 P116 PP63 PP66 MP20

0082 , ,
TY  B

1 1.1D 1 617 LQ0 P116 
IBC100

PP61
PP62
PP65
B9

MP20

0083 , ,
TY  C

1 1.1D 1 267 
617

LQ0 P116 MP20

0084 , ,
TY  D

1 1.1D 1 617 LQ0 P116 MP20

0092 , 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0093 , AE 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0094 1 1.1G 1 LQ0 P113 PP49 MP20

0099 ,
,

1 1.1D 1 LQ0 P134 LP102 MP21

0101 , - 1 1.3G 1 LQ0 P140 PP74 PP75 MP23

0102 KO  ( ),
,

1 1.2D 1 LQ0 P139 PP71 MP21

0103 ,
, ,

1 1.4G 1.4 LQ0 P140 MP23

0104 KO  ( ),
, ,

1 1.4D 1.4 LQ0 P139 PP71 MP21

0105 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P140 PP73 MP23

0106 , 1 1.1B 1 LQ0 P141 MP23

0107 , A
A

1 1.2B 1 LQ0 P141 MP23

0110 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P141 MP23
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0074 ZO ,
 40% ,

,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0075
,

 25% - ,
,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0076 ,
 15% ,

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0077 ,
,

 15% ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0078 ,
 15% ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0079 AMIN
( , )

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0081 , ,
TY  A

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0082 , ,
TY  B

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0083 , ,
TY  C

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0084 , ,
TY  D

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0092 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0093 , AE

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0094

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0099 ,
,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0101 , -

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0102 KO  ( ),
,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0103 ,
, ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0104 KO  ( ),
, ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0105 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0106 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0107 , A
A

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0110 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0113 AMINO-
NY ,

 30% 

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0114 AMINO-
ANY TET AZEN

( ),
 30% ,

,

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0118  (EXOTOL),
 15% 

 , 

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20

0121 1 1.1G 1 LQ0 P142 MP23

0124
, ,

,

1 1.1D 1 LQ0 P101 MP21

0129 ,
 20% ,

,

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0130
(

),
 20% ,

,

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0131 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P142 MP23

0132
,

. . .

1 1.3C 1 274 LQ0 P114(a) 
P114(b)

PP26 MP2

0133
( MANN ),

 40% ,
,

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a) MP20

0135  ( )
,

 20% ,
,

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0136 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0137 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP21

0138 1 1.2D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP21

0143 ,

 40% -
,

1 1.1D 1 
+6.1

266
271

LQ0 P115 PP53 PP54 PP57 
PP58

MP20

0144
 1% 

 10% 

1 1.1D 1 500 LQ0 P115 PP45 PP55 PP56 
PP59 PP60

MP20

0146 R STARCH,
 20% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0113 AMINO-
NY ,

 30% 

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0114 AMINO-
ANY TET AZEN

( ),
 30% ,

,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0118  (EXOTOL),
 15% 

 , 

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0121

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0124
, ,

,

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0129 ,
 20% ,

,

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0130
(

),
 20% ,

,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0131 ,

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0132
,

. . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0133
( MANN ),

 40% ,
,

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0135  ( )
,

 20% ,
,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0136

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0137

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0138

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

CV28

S1 0143 ,

 40% -
,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0144
 1% 

 10% 

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0146 R STARCH,
 20% ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0147 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) MP20

0150
 (

, PETN), 
 25% ,

,

 15% ,

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a) 
P112(b)

MP20

0151 ,
 15%, 

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20

0153 ANI  ( ) 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0154  (
),

30% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0155
( )

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0159
( ),

 25% ,

1 1.3C 1 266 LQ0 P111 PP43 MP20

0160 , 1 1.1C 1 LQ0 P114(b) PP50 PP52 MP20 
MP24

0161 , 1 1.3C 1 LQ0 P114(b) PP50 PP52 MP20 
MP24

0167 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0168 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0169 1 1.2D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0171 ,
,

1 1.2G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0173 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P134 LP102 MP23

0174 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P134 LP102 MP23

0180 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0181 1 1.1E 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0182 1 1.2E 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0183 1 1.3C 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22

0186  1 1.3C 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22
MP24

0190 , , 1 16 
274

LQ0 P101 MP2



9578 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0147

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0150
 (

, PETN), 
 25% ,

,

 15% ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0151 ,
 15%, 

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0153 ANI  ( )

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0154  (
),

30% ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0155
( )

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0159
( ),

 25% ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0160 ,

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0161 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0167

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0168

1
(B1000C)

V2 CV1  
CV2
CV3

S1 0169

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0171 ,
,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0173 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0174 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0180

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0181

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0182

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0183

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0186

0
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0190 , ,



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0191 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0192 , 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0193 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23

0194 , , 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0195 , , 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0196 , 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0197 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0204 , 1 1.2F 1 LQ0 P134 LP102 MP23

0207 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0208 NIT A
MIN  ( )

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0209  (TNT), 
 30% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

PP46 MP20

0212 1 1.3G 1 LQ0 P133 PP69 MP23

0213 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0214 ,
 30% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20

0215 ,
 30% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20

0216 -m- 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

PP26 MP20

0217 NA 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0218 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0219
( ),

 20% ,
,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

PP26 MP20

0220 ,
 20% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20

0221 , 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0222
 0.2% 

,

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

PP47 MP20

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9579



9580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0191 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0192 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0193 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0194 , ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0195 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0196 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0197 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0204 ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0207

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0208 NIT A
MIN  ( )

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0209  (TNT), 
 30% ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0212

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0213

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0214 ,
 30% ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0215 ,
 30% ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0216 -m-

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0217 NA

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0218

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0219
( ),

 20% ,
,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0220 ,
 20% ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0221 ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0222
 0.2% 

,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9581

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0224 ,
 50% ,

1 1.1A 1 
+6.1

LQ0 P110(b) PP42 MP20

0225 1 1.1B 1 LQ0 P133 PP69 MP23

0226 -
 (HMX, 

),
 15% ,

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a) PP45 MP20

0234 -o- ,
 15% ,

1 1.3C 1 LQ0 P114(a) 
P114(b)

PP26 MP20

0235 ,
 20% ,

1 1.3C 1 LQ0 P114(a) 
P114(b)

PP26 MP20

0236 ,
 20% ,

1 1.3C 1 LQ0 P114(a) 
P114(b)

PP26 MP20

0237 , ,
,

1 1.4D 1.4 LQ0 P138 MP21

0238 , 1 1.2G 1 LQ0 P130 MP23 
MP24

0240 , 1 1.3G 1 LQ0 P130 MP23 
MP24

0241 , ,
TY  E

1 1.1D 1 617 LQ0 P116 
IBC100

PP61
PP62
PP65
B10

MP20

0242 , , 1 1.3C 1 LQ0 P130 MP22

0243 , ,

,

1 1.2H 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0244 , ,

,

1 1.3H 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0245 , ,
,

1 1.2H 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0246 , ,
,

1 1.3H 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0247 , ,
, ,

1 1.3J 1 LQ0 P101 MP23

0248 ,

,

1 1.2L 1 274 LQ0 P144 PP77 MP1

0249 ,

,

1 1.3L 1 274 LQ0 P144 PP77 MP1



9582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

0
(B)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

CV28

S1 0224 ,
 50% ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0225

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0226 -
 (HMX, 

),
 15% ,

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0234 -o- ,
 15% ,

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0235 ,
 20% ,

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0236 ,
 20% ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0237 , ,
,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0238 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0240 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0241 , ,
TY  E

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0242 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0243 , ,

,

1
(C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0244 , ,

,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0245 , ,
,

1
(C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0246 , ,
,

1
(C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0247 , ,
, ,

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0248 ,

,

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0249 ,

,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0250 1 1.3L 1 LQ0 P101 MP1

0254 ,
,

1 1.3G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0255 , 1 1.4B 1.4 LQ0 P131 MP23

0257 , 1 1.4B 1.4 LQ0 P141 MP23

0266  ( ),
 15% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20

0267 , - 1 1.4B 1.4 LQ0 P131 PP68 MP23

0268 1 1.2B 1 LQ0 P133 PP69 MP23

0271 , 1 1.1C 1 LQ0 P143 PP76 MP22

0272 , 1 1.3C 1 LQ0 P143 PP76 MP22

0275 , 1 1.3C 1 LQ0 P134 LP102 MP22

0276 , 1 1.4C 1.4 LQ0 P134 LP102 MP22

0277 , 1 1.3C 1 LQ0 P134 LP102 MP22

0278 , 1 1.4C 1.4 LQ0 P134 LP102 MP22

0279 , , 1 1.1C 1 LQ0 P130 MP22

0280 1 1.1C 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22

0281 1 1.2C 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22

0282  ( ),
 20% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20

0283 1 1.2D 1 LQ0 P132(a) 
P132(b)

MP21

0284 , , 1 1.1D 1 LQ0 P141 MP21

0285 , , 1 1.2D 1 LQ0 P141 MP21

0286 , 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0287 , 1 1.2D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0288 , ,
,

1 1.1D 1 LQ0 P138 MP21



9584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0250

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0254 ,
,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0255 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0257 ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0266  ( ),
 15% ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0267 , -

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0268

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0271 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0272 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0275 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0276 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0277 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0278 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0279 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0280

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0281

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0282  ( ),
 20% ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0283

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0284 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0285 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0286 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0287 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0288 , ,
,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0289 , 1 1.4D 1.4 LQ0 P139 PP71 PP72 MP21

0290  ( ), 1 1.1D 1 LQ0 P139 PP71 MP21

0291 1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0292 , , 1 1.1F 1 LQ0 P141 MP23

0293 , , 1 1.2F 1 LQ0 P141 MP23

0294 1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0295 1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0296 , 1 1.1F 1 LQ0 P134 LP102 MP23

0297 ,
,

1 1.4G 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0299 , - 1 1.3G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0300 ,
,

1 1.4G 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0301 ,
,

1 1.4G 1.4 +6.1 
+8

LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0303 ,
,

1 1.4G 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0303 ,
,

1 1.4G 1.4 
+8

LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0305  1 1.3G 1 LQ0 P113 PP49 MP20

0306 1 1.4G 1.4 LQ0 P133 PP69 MP23

0312 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0313 , 1 1.2G 1 LQ0 P135 MP23

0314 1 1.2G 1 LQ0 P142 MP23

0315 1 1.3G 1 LQ0 P142 MP23

0316 , 1 1.3G 1 LQ0 P141 MP23

0317 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P141 MP23



9586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0289 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0290  ( ),

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0291

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0292 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0293 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0294

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0295

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0296 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0297 ,
,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0299 , -

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0300 ,
,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

CV28

S1 0301 ,
,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0303 ,
,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0303 ,
,

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0305

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0306

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0312 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0313 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0314

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0315

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0316 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0317 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0318 , , 1 1.3G 1 LQ0 P141 MP23

0319 , 1 1.3G 1 LQ0 P133 MP23

0320 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P133 MP23

0321 1 1.2E 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0322 1 1.2L 1 LQ0 P101 MP1

0323 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P134 LP102 MP23

0324 1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0325 1 1.4G 1.4 LQ0 P142 MP23

0326 , 1 1.1C 1 LQ0 P130 MP22

0327 ,
, ,

1 1.3C 1 LQ0 P130 MP22

0328 , 1 1.2C 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22

0329 1 1.1E 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0330 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0331 , ,
TY  B (AGENT ,

)

1 1.5D 1.5 617 LQ0 P116

 IBC100

PP61
PP62
PP64
PP65

MP20 T1 TP1 
TP17
TP32

0332 , ,
TY  E (AGENT ,

 E)

1 1.5D 1.5 617 LQ0 P116

 IBC100

PP61
PP62
PP65

MP20 T1 TP1 
TP17
TP32

0333 1 1.1G 1 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0334 1 1.2G 1 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0335 1 1.3G 1 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0336 1 1.4G 1.4 645 
651

LQ0 P135 MP23 
MP24

0337 1 1.4S 1.4 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0338 ,
, ,

1 1.4C 1.4 LQ0 P130 MP22

0339 ,
,

1 1.4C 1.4 LQ0 P130 MP22



9588 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0318 , ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0319 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0320 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0321

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0322

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0323 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0324

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0325

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0326 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0327 ,
, ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0328 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0329

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0330

EX/III 1 
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 1.5D 0331 , ,
TY  B (AGENT ,

)

EX/III 1 
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 1.5D 0332 , ,
TY  E (AGENT ,

 E)

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0333

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0334

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0335

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0336

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0337

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0338 ,
, ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0339 ,
,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0340 ,
 25%  ( ),

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)

MP20

0341 ,
 18% 

,

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) MP20

0342 ,
 25% ,

1 1.3C 1 105 LQ0 P114(a) PP43 MP20

0343 ,

 18% ,

1 1.3C 1 105 LQ0 P111 MP20

0344 1 1.4D 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0345 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0346 1 1.2D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0347 1 1.4D 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0348 1 1.4F 1.4 LQ0 P130 MP23

0349 , , . . . 1 1.4S 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0350 , , . . . 1 1.4B 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0351 , , . . . 1 1.4C 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0352 , , . . . 1 1.4D 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0353 , , . . . 1 1.4G 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0354 , , . . . 1 1.1L 1 178 
274

LQ0 P101 MP1

0355 , , . . . 1 1.2L 1 178 
274

LQ0 P101 MP1

0356 , , . . . 1 1.3L 1 178 
274

LQ0 P101 MP1

0357 , , . . . 1 1.1L 1 178 
274

LQ0 P101 MP1

0358 , , . . . 1 1.2L 1 178 
274

LQ0 P101 MP1

0359 , , . . . 1 1.3L 1 178 
274

LQ0 P101 MP1



9590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0340 ,
 25%  ( ),

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0341 ,
 18% 

,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0342 ,
 25% ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0343 ,

 18% ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0344

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0345 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0346

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0347

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0348

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0349 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0350 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0351 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0352 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0353 , , . . .

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0354 , , . . .

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0355 , , . . .

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0356 , , . . .

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0357 , , . . .

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0358 , , . . .

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0359 , , . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0360 , - 1 1.1B 1 LQ0 P131 MP23

0361 , - 1 1.4B 1.4 LQ0 P131 MP23

0362 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0363 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0364 1 1.2B 1 LQ0 P133 MP23

0365 1 1.4B 1.4 LQ0 P133 MP23

0366 1 1.4S 1.4 LQ0 P133 MP23

0367 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P141 MP23

0368 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P141 MP23

0369 , 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0370 , 1 1.4D 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0371 , 1 1.4F 1.4 LQ0 P130 MP23

0372 , , 1 1.2G 1 LQ0 P141 MP23

0373
,

1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0374 , 1 1.1D 1 LQ0 P134 LP102 MP21

0375 , 1 1.2D 1 LQ0 P134 LP102 MP21

0376 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P133 MP23

0377 , 1 1.1B 1 LQ0 P133 MP23

0378 , 1 1.4B 1.4 LQ0 P133 MP23

0379 , , , 1 1.4C 1.4 LQ0 P136 MP22

0380 , 1 1.2L 1 LQ0 P101 MP1

0381 , 1 1.2C 1 LQ0 P134 LP102 MP22

0382 , ,
, . . .

1 1.2B 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0383 , ,
, . . .

1 1.4B 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2



9592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0360 , -

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0361 , -

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0362 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0363 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0364

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0365

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0366

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0367 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0368 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0369 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0370 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0371 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0372 , ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0373
,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0374 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0375 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0376 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0377 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0378 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0379 , , ,

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3
CV4

S1 0380 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0381 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0382 , ,
, . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0383 , ,
, . . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9593

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0384 , ,
, . . .

1 1.4S 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0385 5- BENZOT 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0386 - 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

PP26 MP20

0387 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0388
(TNT)

(TNT)

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0389
(TNT)

(TNT)

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0390 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0391 T I -
T INIT  ( ,

, RDX) 
ET

 (HMX; ),
 15% ,

 10% 

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a) 
P112(b)

MP20

0392 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0393 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) MP20

0394
( ),

 20% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) PP26 MP20

0395 , 1 1.2J 1 LQ0 P101 MP23

0396 , 1 1.3J 1 LQ0 P101 MP23

0397 , 1 1.1J 1 LQ0 P101 MP23

0398 , 1 1.2J 1 LQ0 P101 MP23

0399 1 1.1J 1 LQ0 P101 MP23

0400 1 1.2J 1 LQ0 P101 MP23
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0384 , ,
, . . .

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0385 5- BENZOT

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0386 -

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0387

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0388
(TNT)

(TNT)

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0389
(TNT)

(TNT)

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0390

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0391 T I -
T INIT  ( ,

, RDX) 
ET

 (HMX; ),
 15% ,

 10% 

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0392

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0393

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0394
( ),

 20% ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0395 ,

1
(C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0396 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0397 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0398 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0399

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0400



297

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0401 ,
 10% ,

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) 
P112(b)
P112(c)

MP20

0402 1 1.1D 1 152 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0403 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23

0404 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23

0405 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0406 O 1 1.3C 1 LQ0 P114(b) MP20

0407 TET AZO -1- 1 1.4C 1.4 LQ0 P114(b) MP20

0408 , 1 1.1D 1 LQ0 P141 MP21

0409 , 1 1.2D 1 LQ0 P141 MP21

0410 , 1 1.4D 1.4 LQ0 P141 MP21

0411 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE (

, PETN) 
 7% ,

1 1.1D 1 131 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0412 1 1.4E 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0413 , 1 1.2C 1 LQ0 P130 MP22

0414 , , 1 1.2C 1 LQ0 P130 MP22

0415 , 1 1.2C 1 LQ0 P143 PP76 MP22

0417 ,
,

1 1.3C 1 LQ0 P130 MP22

0418 , 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0419 , 1 1.2G 1 LQ0 P135 MP23

0420 , 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0421 , 1 1.2G 1 LQ0 P135 MP23

0424 , 1 1.3G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0425 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0426 1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9595



9596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0401 ,
 10% ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0402

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0403 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0404 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0405 ,

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0406 O

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0407 TET AZO -1-

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0408 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0409 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0410 ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0411 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE (

, PETN) 
 7% ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0412

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0413 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0414 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0415 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0417 ,
,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0418 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0419 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0420 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0421 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0424 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0425 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0426
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0427 1 1.4F 1.4 LQ0 P130 MP23

0428 , 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0429 , 1 1.2G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0430 , 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0431 , 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0432 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0433
( )

 17% 

1 1.1C 1 266 LQ0 P111 MP20

0434 1 1.2G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0435 1 1.4G 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP23

0436 1 1.2C 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22

0437 1 1.3C 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22

0438 1 1.4C 1.4 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22

0439 , , 1 1.2D 1 LQ0 P137 PP70 MP21

0440 , , 1 1.4D 1.4 LQ0 P137 PP70 MP21

0441 , , 1 1.4S 1.4 LQ0 P137 PP70 MP23

0442 , , 1 1.1D 1 LQ0 P137 MP21

0443 , , 1 1.2D 1 LQ0 P137 MP21

0444 , , 1 1.4D 1.4 LQ0 P137 MP21

0445 , , 1 1.4S 1.4 LQ0 P137 MP23

0446 , , , 1 1.4C 1.4 LQ0 P136 MP22

0447 , , , 1 1.3C 1 LQ0 P136 MP22

0448 5-ME TET -1- 1 1.4C 1.4 LQ0 P114(b) MP20

0449 , 1 1.1J 1 LQ0 P101 MP23

0450 , 1 1.3J 1 LQ0 P101 MP23



9598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0427

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0428 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0429 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0430 ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0431 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0432 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0433
( )

 17% 

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0434

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0435

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0436

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0437

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0438

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0439 , ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0440 , ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0441 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0442 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0443 , ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0444 , ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0445 , ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0446 , , ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0447 , , ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0448 5-ME TET -1-

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0449 ,

1
(C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0450 ,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9599

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0451 1 1.1D 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP21

0452 , , 1 1.4G 1.4 LQ0 P141 MP23

0453 , LINE-THROWING 1 1.4G 1.4 LQ0 P130 MP23

0454 1 1.4S 1.4 LQ0 P142 MP23

0455 , - 1 1.4S 1.4 LQ0 P131 PP68 MP23

0456 , 1 1.4S 1.4 LQ0 P131 MP23

0457 , , 1 1.1D 1 LQ0 P130 MP21

0458 , , 1 1.2D 1 LQ0 P130 MP21

0459 , , 1 1.4D 1.4 LQ0 P130 MP21

0460 , , 1 1.4S 1.4 LQ0 P130 MP23

0461 ,
, . . .

1 1.1B 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0462 , , . . . 1 1.1C 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0463 , , . . . 1 1.1D 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0464 , , . . . 1 1.1E 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0465 , , . . . 1 1.1F 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0466 , , . . . 1 1.2C 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0467 , , . . . 1 1.2D 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0468 , , . . . 1 1.2E 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0469 , , . . . 1 1.2F 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0470 , , . . . 1 1.3C 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0471 , , . . . 1 1.4E 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0472 , , . . . 1 1.4F 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0473 , , . . . 1 1.1A 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0474 , , . . . 1 1.1C 1 178 
274

LQ0 P101 MP2



9600 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0451

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0452 , ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0453 , LINE-THROWING

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0454

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0455 , -

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0456 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0457 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0458 , ,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0459 , ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0460 , ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0461 ,
, . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0462 , , . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0463 , , . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0464 , , . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0465 , , . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0466 , , . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0467 , , . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0468 , , . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0469 , , . . .

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0470 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0471 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0472 , , . . .

0
(B)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0473 , , . . .

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0474 , , . . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9601

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0475 , , . . . 1 1.1D 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0476 , , . . . 1 1.1G 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0477 , , . . . 1 1.3C 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0478 , , . . . 1 1.3G 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0479 , , . . . 1 1.4C 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0480 , , . . . 1 1.4D 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0481 , , . . . 1 1.4S 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0482 , ,

, EVI), . . .

1 1.5D 1.5 178 
274

LQ0 P101 MP2

0483 T I T M
IN  ( , ,
RDX),

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0484 TET AME -TET A-
NIT  (HMX, ),

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0485 , , . . . 1 1.4G 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0486 , ,
-  ( , EEI)

1 1.6N 1.6 LQ0 P101 MP23

0487 , 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0488 , 1 1.3G 1 LQ0 P130 LP101 PP67 L1 MP23

0489  (DINGU) 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0490 T  (NTO) 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20

0491 , 1 1.4C 1.4 LQ0 P143 PP76 MP22

0492 ,
,

1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0493 ,
,

1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23

0494
,

,

1 1.4D 1.4 LQ0 P101 MP21

0495 , 1 1.3C 1 224 LQ0 P115 PP53 PP54 PP57 
PP58

MP20

0496 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) 
P112(c)

MP20



9602 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0475 , , . . .

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0476 , , . . .

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0477 , , . . .

1
(C5000D)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0478 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0479 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0480 , , . . .

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0481 , , . . .

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0482 , ,

, EVI), . . .

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0483 T I T M
IN  ( , ,
RDX),

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0484 TET AME -TET A-
NIT  (HMX, ),

2
(E)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0485 , , . . .

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0486 , ,
-  ( , EEI)

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0487 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0488 ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0489  (DINGU)

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0490 T  (NTO)

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0491 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0492 ,
,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0493 ,
,

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0494
,

,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0495 ,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0496



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9603

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

0497 , 1 1.1C 1 224 LQ0 P115 PP53 PP54 PP57 
PP58

MP20

0498 , 1 1.1C 1 LQ0 P114(b) MP20

0499 , 1 1.3C 1 LQ0 P114(b) MP20

0500 ,
-

1 1.4S 1.4 LQ0 P131 MP23

0501 , 1 1.4C 1.4 LQ0 P114(b) MP20

0502 1 1.2C 1 LQ0 P130 LP101 PP67 
L1

MP22

0503
,

,

,

1 1.4G 1.4 235 
289

LQ0 P135 MP23

0504 1H-TET 1 1.1D 1 LQ0 P112(c) PP48 MP20

1001 , 2 4F 2.1 LQ0 P200 MP9

1002 , 2 1A 2.2 292 LQ1 P200 MP9 (M)

1003 , 2 3O 2.2 +5.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP5 
TP22

1005 , 2 2TC 2.3 
+8

23 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1006 , 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1008 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

1009
(  R 13B1)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1010 ,
,

,
,

 70 °C 
1.1 a (11bar) 
50 °C  0.525 kg/l

2 2F 2.1 618 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1011 2 2F 2.1 652 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1012   1-
 cis-2-

 trans-2-

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1013 2 2A 2.2 584 
653

LQ1 P200 MP9 (M)



9604 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0497 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0498 ,

1
(C5000D)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0499 ,

4
(E)

CV1
CV2
CV3

S1 0500 ,
-

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0501 ,

1
(B1000C)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0502

2
(E)

V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0503
,

,

,

1
(B1000C)

V2
V3

CV1
CV2
CV3

S1 0504 1H-TET

PxBN(M) TU17 FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 239 1001 ,

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10

20 1002 ,

RxBN TU7TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 225 1003 ,

PxBH(M) TT8 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1005 ,

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1006 ,

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1008

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1009
(  R 13B1)

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1010 ,
,

,
,

 70 °C 
1.1 a (11bar) 
50 °C  0.525 kg/l

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1011

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1012   1-
 cis-2-

 trans-2-

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1013



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9605

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1016 , 2 1TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1017 2 2TC 2.3 +8 LQ0 P200 MP9 (M) T50 TP19

1018
(  R 22)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1020
(  R 115)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1021 1- -1,2,2,2-
 (

 R 124)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1022
(  R 13)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1023 , 2 1TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1026 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1027 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1028
(  R 12)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1029
(  R 21)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1030 1,1-  (
 R 152a)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1032 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1033 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1035 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1036 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1037 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1038 , 2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP5

1039 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1040  2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1040
 1 MPa (10 bar) 

50 °C

2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50 TP20

1041

 9% 
87%

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1043 2 2.2 642

1044 2 6A 2.2 225 
594

LQ0 P003 MP9

1045 , 2 1TOC 2.3 +5.1 
+8

LQ0 P200 MP9



9606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

CxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2S7 S17 263 1016 ,

P22DH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1017

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1018
(  R 22)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1020
(  R 115)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1021 1- -1,2,2,2-
 (

 R 124)
PxBN(M) AT 3 

(E)
CV9

CV10
CV36

20 1022
(  R 13)

CxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 1023 ,

PxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 1026

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1027

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1028
(  R 12)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1029
(  R 21)

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1030 1,1-  (
 R 152a)

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1032 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1033

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1035

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1036

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1037

RxBN TU18 FL 2 
(B1D)

V5 CV9 
CV11
CV36

S2 S17 223 1038 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1039

FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 1040

PxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2S7 S17 263 1040
 1 MPa (10 bar) 

50 °C
PxBN(M) FL 2 

(B1D)
CV9

CV10
CV36

S2 S20 239 1041

 9% 
87%

(E) 1043

3
(E)

CV9 1044

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 1045 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1046 , 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1048 , ANY 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

1049 , 2 1F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1050 , 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

1051 ,

 3% 

6.1 TF1 I 6.1 
+3

603 LQ0 P200 MP2

1052 , 8 CT1 I 8 
+6.1

LQ0 P200 MP2 T10 TP2

1053 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1055 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1056 , 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1057 2 6F 2.1 201 LQ0 P002 PP84 
RR5

MP9

1058 , -
, ,

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1060
,

1
2

2 2F 2.1 581 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1061 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1062
 2% 

2 2T 2.3 23 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1063 M  (
 R 40)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1064 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1065 , 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1066 , 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1067
( )

2 2TOC 2.3 +5.1 
+8

LQ0 P200 MP9 T50 TP21

1069 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9

1070 2 2O 2.2 +5.1 584 LQ0 P200 MP9 (M)

1071 , 2 1TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1072 , 2 1O 2.2 +5.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1073 , 2 3O 2.2 +5.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP5 
TP22



9608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1046 ,

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1048 , ANY

CxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 23 1049 ,

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1050 ,

0
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S10 
S17

1051 ,

 3% 
L21DH(+) TU14 TU34 

TC1 TE21 
TM3TM5

AT 1 
(C1D)

CV13
CV28
CV34

S17 886 1052 ,

PxDH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 1053

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1055

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1056 ,

2
(B1D)

CV9 S2 1057

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1058 , -
, ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1060
,

1
2

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1061 ,

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 26 1062
 2% 

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1063 M  (
 R 40)

PxDH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 1064

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1065 ,

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1066 ,

PxBH(M) TU17 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 265 1067
( )

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 1069

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

25 1070

CxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 1071 ,

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

25 1072 ,

RxBN TU7TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 225 1073 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1075 , 2 2F 2.1 274 
583
639

LQ0 P200 MP9 (M) T50

1076 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9

1077 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1078 , . . .,
F1,  F2  F3

2 2A 2.2 274 
582

LQ1 P200 MP9 (M) T50

1079 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M) T50 TP19

1080 2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1081 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1082 , 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1083 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1085 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1086 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1087 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1088 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1089 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2 
TP7

1090 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1091 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1092 , 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P601 
PR3

MP8
MP17

T14 TP2 
TP7

1093 , 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2

1098 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1099 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2

1100 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2

1104 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1105 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1105 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1106 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1106 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

1107 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1



9610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1075 ,

P22DH(M) TU17 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1076

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1077

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1078 , . . .,
F1,  F2  F3

PxDH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1079

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1080

FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1081 ,

PxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 1082 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1083 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1085 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1086 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1087 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1088

L4BN TU8 FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1089

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1090

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1091

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1092 ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1093 ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1098

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1
 (C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1099

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1
 (C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1100

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1104

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1105

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1105

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1106

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 1106

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1107



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1108 1-  (N- ) 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17 T11 TP2

1109 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1110 N- A 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1111 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1112 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1113 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1114 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1120 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1120 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1123 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1123 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1125 N- 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1126 1- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1127 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1128 N- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1129 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1130 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1131 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 PP31 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP7

1133 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP1 
TP8

TP27

1133
 (  50 

°C  110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

1133
 (  50 

°C  110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 IBC02 
R001

PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

1133 3 F1 III 3 640E LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

PP1 MP19 T2 TP1

1133
 (

  23°C 
 2.2.3.1.4) (

 35°C)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9611



9612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1108 1-  (N- )

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1109

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1110 N- A

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1111

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1112

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1113

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1114

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1120

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1120

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1123

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1123

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1125 N-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1126 1-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1127

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1128 N-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1129

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1130

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1131

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1133

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1133
 (  50 

°C  110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1133
 (  50 

°C  110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1133

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1133
 (

  23°C 
 2.2.3.1.4) (

 35°C)
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1133
 (

  23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C, 
 35°C)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1133
 (

  23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C  110 
kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1134 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1135 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

1136 ,
Y

3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1136 ,
Y

3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1139
(

)

3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP1 
TP8

TP27

1139
(

)
(  50°C 

 110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

1139
(

)
(  50°C 

 110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1139
(

)

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1



9614 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1133
 (

  23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C, 
 35°C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1133
 (

  23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C  110 
kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1134

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1135

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1136 ,
Y

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1136 ,
Y

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1139
(

)

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1139
(

)
(  50°C 

 110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1139
(

)
(  50°C 

 110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1139
(

)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9615

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1139
(

) (

23°C
2.2.3.1.4) (

 35°C) 

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1139
(

) (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa, 
 35°C) 

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1139
(

) (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa) 

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1143 , 6.1 TF1 I 6.1 
+3

324 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

1144 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

1145 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1146 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

1147 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1148 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1148 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1149 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1150 1,2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP2



9616 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1139
(

) (

23°C
2.2.3.1.4) (

 35°C) 

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1139
(

) (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa, 
 35°C) 

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1139
(

) (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa) 

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1143 ,

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 339 1144

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1145

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1146

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1147

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1148

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1148

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1149

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1150 1,2-



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9617

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1152 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1153 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1153 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1154 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1155
( )

3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

1156 - 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1157 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1158 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1159 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1160 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1161 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1162 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP2

1163 , 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1164 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 B8 MP19 T7 TP2

1165 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1166 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1167 , 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

1169 , , 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

1169 , ,
 (  50°C 

 110kPa )

3 F1 II 3 601 
640C

LQ6 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

1169 , ,
 (  50°C 

 110kPa)

3 F1 II 3 601 
640D

LQ6 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1169 , , 3 F1 III 3 601 
640E

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1169 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 35°C)

3 F1 III 3 601 
640F

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1169 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C  110kPa, 

35°C)

3 F1 III 3 601 
640G

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1



9618 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1152

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1153

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1153

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1154

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1155
( )

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1156 -

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1157

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1158

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1159

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1160

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1161

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 X338 1162

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1163 ,

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1164

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1165

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1166

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 339 1167 ,

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1169 , ,

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1169 , ,
 (  50°C 

 110kPa )

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1169 , ,
 (  50°C 

 110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1169 , ,

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1169 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 35°C)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1169 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C  110kPa, 

35°C)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9619

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1169 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C
110kPa)

3 F1 III 3 601 
640H

LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1170  ( )

( )

3 F1 II 3 144 
330
601

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1170  (
)

3 F1 III 3 144 
330
601

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1171 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1172 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1173 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1175 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1176 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1177  2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1178 2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1179 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1180 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1181 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1182 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1183 4.3 WFC I 4.3
 +3 
+8

LQ0 P401 PR2 MP2 T10 TP2 
TP7

1184 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1185 , 6.1 TF1 I 6.1
 +3

LQ0 P601 
PR4

MP2

1188 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1189 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1190 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1191  3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1192 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1193 - -  ( -
- )

3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1194 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

1195 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1196 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP2



9620 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1169 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C
110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1170  ( )

( )

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1170  (
)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1171

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1172

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1173

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1175

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1176

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1177  2-

LGBF FL 2  
(D1E)

S2 S20 33 1178 2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1179

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1180

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1181

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1182

L10DH TU14 TU23 
TE21 TM2 

TM3

FL 0 
(B1E)

V1 CV23 S2 S20 X338 1183

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1184

L15CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1185 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1188

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1189

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1190

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1191

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1192

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1193 - -  ( -
- )

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1194

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1195

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 X338 1196



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9621

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1197 , , 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

1197 , ,
 (  50°C 

 110kPa)

3 F1 II 3 601 
640C

LQ6 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

1197 , ,
 (  50°C 

 110kPa)

3 F1 II 3 601 
640D

LQ6 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1197 , , 3 F1 III 3 601
 640E

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1197 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 35°C)

3 F1 III 3 601 
640F

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1197 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50°C  110kPa, 

35°C)

3 F1 III 3 601 
6400

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1197 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50°C  110kPa)

3 F1 III 3 601 
640H

LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1198 , 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

1199 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ0 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1201 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1201 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1202  ( )

 (
 60°C)

3 F1 III 3 640K LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1202
 EN 590:1993 

 ( )

 EN 590:1993

3 F1 III 3 640L LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1202  ( )

  (
 60°C 

 100°C)

3 F1 III 3 640M LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1203 3 F1 II 3 243 
534

LQ4 P001 IBC02 
R001

BB2 MP19 T4 TP1

1204
 1%

3 D II 3 LQ0 P001 IBC02 PP5 MP2



9622 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1197 , ,

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1197 , ,
 (  50°C 

 110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1197 , ,
 (  50°C 

 110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1197 , ,

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1197 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 35°C)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1197 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50°C  110kPa, 

35°C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1197 , ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50°C  110kPa)

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 1198 ,

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1199

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1201

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1201

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1202  ( )

 (
 60°C)

LGBF AT 3 
(E)

S2 30 1202
 EN 590:1993 

 ( )

 EN 590:1993

LGBV AT 3 
(E)

30 1202  ( )

  (
 60°C 

 100°C)

LGBF TU9 FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1203

2
(B)

S2 S20 1204
 1%
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1206 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1207 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1208 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1210 ,

 (

),

3 F1 I 3 163 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP1 
TP8

1210 ,

 (

),  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 163 
640C

LQ6 P001 PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

1210 ,

 (

),  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 163 
640D

LQ6 P001 IBC02 
R001

PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

1210 ,

 (

),

3 F1 III 3 163 
640E

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

PP1 MP19 T2 TP1

1210 ,

 (

),
(  50°C 

 110kPa)

3 F1 III 3 163 
640F

LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1210 ,

 (

),  (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa, 
 35°C)

3 F1 III 3 163 
640G

LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1210 ,

 (

),  (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa)

3 F1 III 3 163 
640H

LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1



9624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1206

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1207

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1208

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1210 ,

 (

),

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1210 ,

 (

),  (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1210 ,

 (

),  (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1210 ,

 (

),

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1210 ,

 (

),
(  50°C 

 110kPa)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1210 ,

 (

),  (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa, 
 35°C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1210 ,

 (

),  (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9625

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1212  (
)

3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1213 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1214 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1216 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1218 ,
3

F1 I
3 LQ3 P001

MP7
MP17

T11
TP2

1219  (
)

3 F1 II 3 601 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1220 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1221 3 FC I 3 
+8

LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

1222 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

B7 MP19

1223 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP2

1224 , , . . .(
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 274 
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1224 , , . . .(
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 274 
640D

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1224 , , . . . 3 F1 III 3 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1228 , ,
, , . . .

, ,
, , . . .

3 FT1 II 3 
+6.1

274 LQ0 P001 IBC02 MP19 T11 TP2 
TP27

1228 , ,
, , . . .

, ,
, , . . .

3 FT1 III 3 
+6.1

274 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 
TP28

1229 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1230 3 FT1 II 3 
+6.1

279 LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP2

1231 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1233 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1234 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 B8 MP19 T7 TP2

1235 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1237 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1238 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1239 - - 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1242 4.3 WFC I 4.3 
+3
+8

LQ0 P401 PR2 MP2 T10 TP2 
TP7

1243 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

1244 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1245 - - 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1



9626 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1212  (
)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1213

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1214

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1216

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 339 1218 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1219  (
)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1220

L10CH TU14 TE21 FL 1 
(C1E)

S2 S20 338 1221

2
(D1E)

S2 S20 1222

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1223

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1224 , , . . .(
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1224 , , . . .(
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 3
(E)

S2 30 1224 , , . . .

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1228 , ,
, , . . .

, ,
, , . . .

L4BH TU15 FL 3 
(E)

CV13
CV28

S2 36 1228 , ,
, , . . .

, ,
, , . . .

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1229

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1230

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1231

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1233

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1234

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1235

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1237

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1238

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1239 - -

L10DH TU14 TU24 
TE21 TM2 

TM3

FL 0 
(B1E)

V1 CV23 S2 S20 X338 1242

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1243

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1244

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1245 - -



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1246 - - , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1247
,

3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1248 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1249 - - 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1250 3 FC I 3 
+8

LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

1251 - - , 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P601 PR3 MP8 
MP17

T14 TP2

1259 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P601 PR3 MP2

1261 3 F1 II 3 LQ4 P001 R001 RR2 MP19

1262  3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

3 F1 I 3 163 
650

LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP1 
TP8

TP27

1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

(  50°C 
 110kPa)

3 F1 II 3 163 
640C
650

LQ6 P001 PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

TP28

1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

(  50°C 
 110kPa)

3 F1 II 3 163 
640D
650

LQ6 P001 IBC02 
R001

PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

TP28

1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

3 F1 III 3 163 
640E
650

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

PP1 MP19 T2 TP1 
TP29

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9627



9628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 1246 - - ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 1247
,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1248

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1249 - -

L10CH TU14 TE21 FL 1 
(C1E)

S2 S20 X338 1250

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 639 1251 - - ,

L15CH TU14TU15 
TU31TE19
TE21 TM3

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1259

2
(D1E)

S2 S20 1261

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1262

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

(  50°C 
 110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

(  50°C 
 110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

(
 23°C 
 2.2.3.1.4) (

35°C)

3 F1 III 3 163 
640F
650

LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1 
TP29

1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
) (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa, 
 35 C)

3 F1 III 3 163 
6400
650

LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1 
TP29

1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
) (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kP)

3 F1 III 3 163 
640H
650

LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1 
TP29

1264 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1265 , 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1265 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 B8 MP19 T4 TP1

1266 , 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

1266 ,
 (

 50°C  110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

1266 ,
 (

 50°C  110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1266 , 3 F1 III 3 640E LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1



9630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
)

(
 23°C 
 2.2.3.1.4) (

35°C)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
) (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kPa, 
 35 C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1263
( ,

, , , ,
, ,

)

(
) (

23°C
2.2.3.1.4) (  50°C 

 110kP)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1264

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1265 ,

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1265 ,

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1266 ,

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1266 ,
 (

 50°C  110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1266 ,
 (

 50°C  110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1266 ,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9631

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1266 ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
35°C)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1266 ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C 
110kPa,

 35°C)

3 F1 III 3 6400 LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1266 ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C 
110kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1267  ( )

3

F1 I

3 649 LQ3 P001

MP7
MP17

T11 TP1 
TP8

1267  ( )
(  50 °C 

 110kPa)

3 F1 II 3 640C 
649

LQ4 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

1267  ( )
(  50 °C 

 110kPa)

3 F1 II 3 640D 
649

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1267  ( )  3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1268 , . . .
, . . .

3 F1 I 3 649 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP1 
TP8
TP9

1268 , . . .
, . . .

(  50 °C 
 110kPa)

3 F1 II 3 640C 
649

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1268 , . . .
, . . .

(  50 °C 
 110kPa)

3 F1 II 3 640D 
649

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1268 , . . .
, . . .

3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1272 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1274 -  (
, )

3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1274 -  (
, )

3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1



9632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1266 ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
35°C)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1266 ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C 
110kPa,

 35°C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1266 ,
 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C 
110kPa)

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1267  ( )

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1267  ( )
(  50 °C 

 110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1267  ( )
(  50 °C 

 110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1267  ( )

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1268 , . . .
, . . .

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1268 , . . .
, . . .

(  50 °C 
 110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1268 , . . .
, . . .

(  50 °C 
 110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1268 , . . .
, . . .

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1272

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1274 -  (
, )

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1274 -  (
, )



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9633

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1275 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

1276 N- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1277 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1278 1- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 B8 MP19 T7 TP2

1279 1,2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1280 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2 
TP7

1281 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1282 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP2

1286
( )

3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

1286
( ) (
50 °C  110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1

1286
( )  (
50 °C  110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1286
( )

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1286
( ) (

 23 °C 
 2.2.3.1.4) 

(  35 
°C)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1286
( ) (

 23 °C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C 
110kPa,

 35 °C)

3 F1 III 3 6400 LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1286
( ) (

 23 °C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C 
110kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1287  3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

1287  (
 50 °C 

110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

1287  (
 50 °C 

110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1287  3 F1 III 3 640E LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1287  (
 23 °C 

 2.2.3.1.4) 
(  35 
°C)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1



9634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1275

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1276 N-

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1277

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1278 1-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1279 1,2-

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1280

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1281

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1282

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1286
( )

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1286
( ) (
50 °C  110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1286
( )  (
50 °C  110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1286
( )

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1286
( ) (

 23 °C 
 2.2.3.1.4) 

(  35 
°C)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1286
( ) (

 23 °C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C 
110kPa,

 35 °C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1286
( ) (

 23 °C 
 2.2.3.1.4) (

 50 °C 
110kPa)

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1287

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1287  (
 50 °C 

110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1287  (
 50 °C 

110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1287

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1287  (
 23 °C 

 2.2.3.1.4) 
(  35 
°C)
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1287  (
 23 °C 

 2.2.3.1.4) (
 50 °C 

110kPa,
 35 °C)

3 F1 III 3 6400 LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1287  (
 23 °C 

 2.2.3.1.4) (
 50 °C 

110kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1288 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1288 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1289 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1 
TP8

1289 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1292 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1293 , 3 F1 II 3 601 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1293 , 3 F1 III 3 601 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1294 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1295 4.3 WFC I 4.3 
+3
+8

LQ0 P401 PR2 MP2 T14 TP2 
TP7

1296 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1297
,

 50% ,

3 FC I 3 
+8

LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP1

1297
,

 50% ,

3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1297
,

 50% ,

3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T7 TP1

1298 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP2

1299 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1300 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1300 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1301 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1302 , 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

1303 , 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T12 TP2 
TP7

1304 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1305 , 3 FC I 3 
+8

LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

1306 ,  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1 
TP8



9636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1287  (
 23 °C 

 2.2.3.1.4) (
 50 °C 

110kPa,
 35 °C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1287  (
 23 °C 

 2.2.3.1.4) (
 50 °C 

110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1288

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1288

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1289

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 1289

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1292

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1293 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1293 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1294

L10DH TU14 TU25 
TE21 TM2 

TM3

FL 0 
(B1E)

V1 CV23 S2 S20 X338 1295

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1296

L10CH TU14 TE21 FL 1
 (C1E)

S2 S20 338 1297
,

 50% ,

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1297
,

 50% ,

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 1297
,

 50% ,

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 X338 1298

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1299

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1300

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1300

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 1301 ,

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 339 1302 ,

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 339 1303 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 1304 ,

L10CH TU14 TE21 FL 1 
(C1E)

S2 S20 X338 1305 ,

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1306 ,  (
 50°C 

110kPa)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9637

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1306 ,  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1306 ,
( )

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1306 ,
(

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 35°C)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1306 ,   (
 23 

°C
2.2.3.1.4) (  50 °C 

 110kPa, 
 35 °C)

3 F1 III 3 6400 LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1306 ,   (
 23 

°C
2.2.3.1.4) (  50 °C 

 110kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

1307 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1307 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1308 3 F1 I 3 LQ3 P001 PP33 MP7 
MP17

1308
 (

50 °C  110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ4 P001 R001 PP33 MP19

1308
 (

50 °C  110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ4 P001 R001 PP33 MP19

1308 3 F1 III 3 LQ7 P001 R001 MP19

1309 , 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P002 IBC08 PP38 
B4

MP11 T3 TP33

1309 , 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

PP11
B3

MP11 T1 TP33

1310 ,
 10% 

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1312  ( ) 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1313 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC06 
R001

MP11 T1 TP33

1314 , 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC04 
R001

MP11 T1 TP33

1318 , 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC06 
R001

MP11 T1 TP33

1320 ,
 15% ,

4.1 DT I 4.1 +6.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1321 ,
 15% ,

4.1 DT I 4.1 +6.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1322 ,
 15% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1323 4.1 F3 II 4.1 249 LQ8 P002 IBC08 B4 MP11 T3 TP33

1324  ( )
,

,

4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 R001 PP15 MP11



9638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1306 ,  (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1306 ,
( )

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1306 ,
(

 23°C 
 2.2.3.1.4) (

 35°C)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1306 ,   (
 23 

°C
2.2.3.1.4) (  50 °C 

 110kPa, 
 35 °C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1306 ,   (
 23 

°C
2.2.3.1.4) (  50 °C 

 110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1307

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1307

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1308

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1308
 (

50 °C  110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1308
 (

50 °C  110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1308

SCAN AT 2 
(E)

V11 40 1309 ,

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1309 ,

1
(B)

S17 1310 ,
 10% 

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1312  ( )

SGAV AT 3 
(E)

V12 VV1 40 1313

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1314 ,

SGAV AT 3 
(E)

V12 VV1 40 1318 ,

1
(B)

CV28 S17 1320 ,
 15% ,

1
(B)

CV28 S17 1321 ,
 15% ,

1
(B)

S17 1322 ,
 15% ,

SCAN AT 2 
(E)

V11 40 1323

3
(E)

1324  ( )
,

,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9639

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1325 , ,
. . .

4.1 F1 II 4.1 274 LQ8 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1325 , ,
. . .

4.1 F1 III 4.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1326 ,
 25% 

4.1 F3 II 4.1 586 LQ8 P410 IBC06 PP40 MP11 T3 TP33

1327 , ,  Bhusa 4.1 F1
1328 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 

R001
B3 MP10 T1 TP33

1330 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC06 
R001

MP11 T1 TP33

1331 , "
"

4.1 F1 III 4.1 293 LQ9 P407 PP27 MP12

1332 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1333 , , 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P002 IBC08 B4 MP11

1334 , 4.1 F1 III 4.1 501 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

1336  ( ),
 20% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1337 ,
 20% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1338 , 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P410 IBC08 
R001

B3 MP11 T1 TP33

1339 , 4.1 F3 II 4.1 602 LQ8 P410 IBC04 MP11 T3 TP33

1340 , 4.3 WF2 II 4.3 +4.1 602 LQ11 P410 IBC04 MP14 T3 TP33

1341 , 4.1 F3 II 4.1 602 LQ8 P410 IBC04 MP11 T3 TP33

1343 , 4.1 F3 II 4.1 602 LQ8 P410 IBC04 MP11 T3 TP33

1344 ,
 30% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1345

,

4.1 F1 II 4.1 LQ8 P002 IBC08 B4 MP11 T3 TP33

1346 , 4.1 F3 III 4.1 32 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 TP33

1347 ,
 30% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP25 PP26 MP2

1348 -o- ,
 15% ,

4.1 DT I 4.1 +6.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1349 ,
 20% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1350 4.1 F3 III 4.1 242 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 
BK1
BK2

TP33

1352 ,
 25% ,

4.1 F3 II 4.1 586 LQ8 P410 IBC06 PP40 MP11 T3 TP33

1353

,
. . .

4.1 F1 III 4.1 274 
502

LQ9 P410 IBC08 
R001

B3 MP11

 ADR



9640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SCAN AT 2 
(E)

V11 40 1325 , ,
. . .

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1325 , ,
. . .

SCAN AT 2 
(E)

V11
V12

40 1326 ,
 25% 

1327 , ,  Bhusa
SGAV AT 3 

(E)
VV1 40 1328

SGAV AT 3 
(E)

V12 VV1 40 1330

4
(E)

1331 , "
"

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1332

2
(E)

V11 1333 , ,

SGAV AT 3 
(E)

VV2 40 1334 ,

1
(B)

S17 1336  ( ),
 20% ,

1
(B)

S17 1337 ,
 20% ,

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1338 ,

SCAN AT 2 
(E)

40 1339 ,

SCAN AT 0 
(D1E)

V1 CV23 423 1340 ,

SCAN AT 2 
(E)

40 1341 ,

SCAN AT 2 
(E)

40 1343 ,

1
(B)

S17 1344 ,
 30% ,

SCAN AT 4 
(E)

V11 40 1345

,

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1346 ,

1
(B)

S17 1347 ,
 30% ,

1
(B)

CV28 S17 1348 -o- ,
 15% ,

1
(B)

S17 1349 ,
 20% ,

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1350

SCAN AT 2 
(E)

V11
V12

40 1352 ,
 25% ,

3
(E)

1353

,
. . .

 ADR



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9641

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1354 ,
 30% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1355 ,
 30% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1356 ,
 30% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1357 ,
 20% ,

4.1 D I 4.1 227 LQ0 P406 MP2

1358 ,
 25% ,

4.1 F3 II 4.1 586 LQ8 P410 IBC06 PP40 MP11 T3 TP33

1360 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 LQ0 P403 MP2

1361 , 4.2 S2 II 4.2 LQ0 P002 IBC06 PP12 MP14 T3 TP33

1361 , 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

PP12
B3

MP14 T1 TP33

1362 , 4.2 S2 III 4.2 646 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

PP11
B3

MP14 T1 TP33

1363  (
)

4.2 S2 III 4.2 LQ0 P003 IBC08 
LP02 R001

PP20
B3B6

MP14

1364 , 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P003 IBC08 
LP02 R001

PP19
B3B6

MP14

1365 , 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P003 IBC08 
LP02 R001

PP19
B3B6

MP14

1369 p- - 4.2 S2 II 4.2 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

1372 , , , 4.2 S2  ADR

1373 , ,
. . .,

4.2 S2 III 4.2 274 LQ0 P410 IBC08 
R001

B3 MP14 T1 TP33

1374
( ),

4.2 S2 II 4.2 300 LQ0 P410 IBC08 B4 MP14 T3 TP33

1376 ,

,

4.2 S4 III 4.2 592 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 
BK2

TP33

1378 , 4.2 S4 II 4.2 274 LQ0 P410 IBC01 PP39 MP14 T3 TP33

1379 ,
,

 (
)

4.2 S2 III 4.2 LQ0 P410 IBC08 
R001

B3 MP14

1380 4.2 ST3 I 4.2 +6.1 LQ0 P601 
PR1

MP2

1381 , , 4.2 ST3 I 4.2 +6.1 503 LQ0 P405 MP2 T9 TP3 
TP31

1381 , , 4.2 ST4 I 4.2 +6.1 503 LQ0 P405 MP2 T9 TP3 
TP31

1382 ,
,

30%

4.2 S4 II 4.2 504 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

1383 , . . .
, . . .

4.2 S4 I 4.2 274 LQ0 P404 MP13 T21 TP7 
TP9

TP33



9642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B)

S17 1354 ,
 30% ,

1
(B)

S17 1355 ,
 30% ,

1
(B)

S17 1356 ,
 30% ,

1
(B)

S17 1357 ,
 20% ,

SCAN AT 2   
(E)

V11
V12

40 1358 ,
 25% ,

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 1360

SCAN TU11 AT 2 
(D1E)

V1
V12
V13

40 1361 ,

SGAV AT 4 
(E)

V1
V13

VV4 40 1361 ,

SGAV AT 4 
(E)

V1 VV4 40 1362 ,

3
(E)

V1 VV4 40 1363  (
)

3
(E)

V1 VV4 40 1364 ,

3
(E)

V1 VV4 40 1365 ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 1369 p- -

1372 , , ,

3
(E)

V1 VV4 40 1373 , ,
. . .,

AT 2 
(D1E)

V1 40 1374
( ),

SGAV AT 3 
(E)

V1 VV4 40 1376 ,

,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 40 1378 ,

3
(E)

V1 VV4 40 1379 ,
,

 (
)

L21DH TU14TC1 
TE21 TM1

AT 0 
(B1E)

V1 CV28 S20 333 1380

L10DH(+) TU14TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0 
(B1E)

V1 CV28 S20 46 1381 , ,

L10DH(+) TU14TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0 
(B1E)

V1 CV28 S20 46 1381 , ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 1382 ,
,

30%

AT 0 
(B1E)

V1 S20 43 1383 , . . .
, . . .

 ADR



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1384  (
)

4.2 S4 II 4.2 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

1385 ,
,

30%

4.2 S4 II 4.2 504 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

1386
 1.5% 

 11% 

4.2 S2 III 4.2 LQ0 P003 IBC08 
LP02 R001

PP20 B3B6 MP14

1387 , 4.2 S2  ADR

1389 4.3 W1 I 4.3 182 
274

LQ0 P402 
PR1

MP2

1390 4.3 W2 II 4.3 182 
274
505

LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

1391

 (
 60°C)

4.3 W1 I 4.3 182 
183
274
506

LQ0 P402 
PR1

MP2

1391

 (
 60°C)

4.3 WF1 I 4.3 
+3

182
183
274
506

LQ0 P402 
PR1

MP2

1392 4.3 W1 I 4.3 183   
274
506

LQ0 P402 MP2

1393
, . . .

4.3 W2 II 4.3 183 
274
506

LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

1394 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

1395 4.3 WT2 II 4.3 +6.1 LQ11 P410 IBC05 PP40 MP14 T3 TP33

1396 , 4.3 W2 II 4.3 LQ12 P410 IBC07 PP40 MP14 T3 TP33

1396 , 4.3 W2 III 4.3 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

1397 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 507 LQ0 P403 MP2

1398 , 4.3 W2 III 4.3 37 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

1400 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

1401 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

1402 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 IBC04 MP2 T9 TP7 
TP33

1402 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

1403
 0.1% 

4.3 W2 III 4.3 38 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

1404 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1405 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

1405 4.3 W2 III 4.3 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

1407 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 IBC04 MP2

1408  30% 
 90% 

4.3 WT2 III 4.3 +6.1 39 LQ12 P003 IBC08 
R001

PP20 B4B6 MP14 T1 
BK2

TP33

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9643



9644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 1384  (
)

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 1385 ,
,

30%

3
(E)

V1 VV4 40 1386
 1.5% 

 11% 

1387 ,

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X323 1389

SCAN AT 0 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 1390

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X323 1391

 (
 60°C)

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

FL 1 
(B1E)

V1 CV23 S2 S20 X323 1391

 (
 60°C)

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X323 1392

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 1393
, . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

VV5 CV23 423 1394

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 CV23 
CV28

462 1395

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 1396 ,

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 CV23 423 1396 ,

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 1397

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 CV23 423 1398 ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 1400

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 1401

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 1402

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

VV5 CV23 423 1402

SCAN AT 0 
(E)

V1 CV23 423 1403
 0.1% 

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1404

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

VV7 CV23 423 1405

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 VV7 CV23 423 1405

L10CH(+) TU2TU14 
TE5 TE21 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 1407

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV1 CV23
 CV28

462 1408  30% 
 90% 

 ADR



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9645

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1409 ,
, . . .

4.3 W2 I 4.3 274 
508

LQ0 P403 MP2

1409 ,
, . . .

4.3 W2 II 4.3 274 
508

LQ11 P410 IBC04 MP14 T3 TP33

1410 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1411 , 4.3 WF1 I 4.3  
+3

LQ0 P402 
PR1

MP2

1413
4.3

W2 I
4.3 LQ0 P403 MP2

1414
4.3

W2 I
4.3 LQ0 P403 MP2

1415 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 IBC04 MP2

1417 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

1418 4.3 WS I 4.3 +4.2 LQ0 P403 MP2

1418 4.3 WS II 4.3 +4.2 LQ11 P410 IBC05 MP14 T3 TP33

1418 4.3 WS III 4.3 +4.2 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

1419 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 LQ0 P403 MP2

1420 , 4.3 W1 I 4.3 LQ0 P402 MP2

1421
, , . . .

4.3 W1 I 4.3 182 
274

LQ0 P402 
PR1

MP2

1422 , 4.3 W1 I 4.3 LQ0 P402 MP2 T9 TP3 
TP7

TP31

1423 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 IBC04 MP2

1426 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1427 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1428 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 IBC04 MP2 T9 TP7 
TP33

1431 4.2 SC4 II 4.2
 +8

LQ0 P410 IBC05 MP14 T3 TP33

1432 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 LQ0 P403 MP2

1433 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 LQ0 P403 MP2

1435 4.3 W2 III 4.3 LQ12 P002 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

1436 4.3 WS I 4.3 +4.2 LQ0 P403 MP2

1436 4.3 WS II 4.3 +4.2 LQ11 P410 IBC07 PP40 MP14 T3 TP33

1436 4.3 WS III 4.3 +4.2 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

1437 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P410 IBC04 PP40 MP11 T3 TP33

1438 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

1439 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33



9646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1409 ,
, . . .

SCAN AT 2
(D1E)

V1 CV23 423 1409 ,
, . . .

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1410

1
(B1E)

V1 CV23 S2 
S20

1411 ,

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1413

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1414

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 1415

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 1417

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1418

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 CV23 423 1418

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 CV23 423 1418

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 1419

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X323 1420 ,

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X323 1421
, , . . .

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X323 1422 ,

L10CH(+) TU2TU14 
TE5 TE21 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 1423

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1426

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1427

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 1428

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 48 1431

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 1432

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 1433

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 CV23 423 1435

1
(B1E)

V1 CV23 S20 1436

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 1436

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 CV23 423 1436

SCAN AT 2 
(E)

40 1437

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1438

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 50 1439
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1442 5.1 O2 II 5.1 152 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1444 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1445 , 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1446 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1447 , 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1448 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1449 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1450 , ,
. . .

5.1 O2 II 5.1 274 
604

LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1451 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1452 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1453 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1454 5.1 O2 III 5.1 208 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

1455 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1456 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1457 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1458 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1458 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP2 T1 TP33

1459
,

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1459
,

5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08
LP02
R001

B3 MP2 T1 TP33

1461 , ,
. . .

5.1 O2 II 5.1 274 
605

LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1462 , ,
. . .

5.1 O2 II 5.1 274 
509
606

LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1463 , 5.1 OTC II 5.1 +6.1 
+8

510 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1465 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1466 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1467 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1469 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1470 , 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1471 , 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10

1472 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1473 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1474 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

1475 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1476 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33



9648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

2
(E)

V11
V12

VV8 CV24 50 1442

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1444

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24
CV28

56 1445 ,

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 
CV28

56 1446

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24
CV28

56 1447 ,

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24
 CV28

56 1448

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24
CV28

56 1449

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 1450 , ,
. . .

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1451

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 1452

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 50 1453

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1454

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

VV8 CV24 50 1455

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1456

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1457

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 1458

SGAV TU3 AT 3  
(E)

VV8 CV24 50 1458

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 1459
,

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1459
,

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

VV8 CV24 50 1461 , ,
. . .

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1462 , ,
. . .

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24
CV28

568 1463 ,

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1465

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1466

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1467

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 
CV28

56 1469

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24
CV28

56 1470 ,

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 50 1471 ,

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1472

SGAV TU3 AT 2 
(E)

VV8 CV24 50 1473

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1474

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

VV8 CV24 50 1475

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1476
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1477 , ,
. . .

5.1 O2 II 5.1 274 
511

LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1477 , ,
. . .

5.1 O2 III 5.1 274 
511

LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1479 , . . . 5.1 O2 I 5.1 274 LQ0 P503 IBC08 MP2

1479 , . . . 5.1 O2 II 5.1 274 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1479 , . . . 5.1 O2 III 5.1 274 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP2 T1 TP33

1481 ,
, . . .

5.1 O2 II 5.1 274 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1481 ,
, . . .

5.1 O2 III 5.1 274 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP2 T1 TP33

1482 ,
, . . .

5.1 O2 II 5.1 274 
608

LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1482 ,
, . . .

5.1 O2 III 5.1 274 
608

LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP2 T1 TP33

1483 , , . . . 5.1 O2 II 5.1 274 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1483 , , . . . 5.1 O2 III 5.1 274 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP2 T1 TP33

1484 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1485 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1486 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

1487 5.1 O2 II 5.1 607 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1488 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1489 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1490 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1491 5.1 O2 I 5.1 LQ0 P503 IBC06 MP2

1492 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1493 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1494 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1495 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 
BK1
BK2

TP33

1496 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1498 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

1499 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

1500 5.1 OT2 III 5.1 +6.1 LQ12 P002 IBC08 
R001

B3 MP10 T1 TP33

1502 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1503 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1504 5.1 O2 I 5.1 LQ0 P503 IBC05 MP2

1505 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1506 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1507 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33



9650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 50 1477 , ,
. . .

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1477 , ,
. . .

1
(B1E)

V10 CV24 S20 1479 , . . .

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 50 1479 , . . .

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 1479 , . . .

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

VV8 CV24 50 1481 ,
, . . .

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1481 ,
, . . .

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1482 ,
, . . .

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 1482 ,
, . . .

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1483 , , . . .

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 1483 , , . . .

SGAV TU3 AT 2 
(E)

VV8 CV24 50 1484

SGAV TU3 AT 2 
(E)

VV8 CV24 50 1485

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1486

SGAV TU3 AT 2 
(E)

VV8 CV24 50 1487

SGAV TU3 AT 2 
(E)

VV8 CV24 50 1488

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

VV8 CV24 50 1489

SCAN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 1490

1
(B1E)

V10
V12

CV24 S20 1491

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1492

SGAV TU3 AT 2 
(E)

VV8 CV24 50 1493

SGAV TU3 AT 2 
(E)

VV8 CV24 50 1494

SGAV TU3 AT 2 
(E)

VV8 CV24 50 1495

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 50 1496

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1498

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1499

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24
CV28

56 1500

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

VV8 CV24 50 1502

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1503

1
(B1E)

V10 CV24 S20 1504

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1505

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 1506

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1507
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1508 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1509 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1510 5.1 OT1 I 5.1 +6.1 609 LQ0 P602 MP2

1511 5.1 OC2 III 5.1 
+8

LQ12 P002 IBC08 
R001

B3 MP2 T1 TP33

1512 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1513 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

1514 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1515 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1516 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

1517 ,
 20% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1541 , 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1544 , , . . .
, ,

. . .

6.1 T2 I 6.1 43 
274

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

1544 , , . . .
, ,

. . .

6.1 T2 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1544 , , . . .
, ,

. . .

6.1 T2 III 6.1 43 
274

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1545 , 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1546 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1547 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1548 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1549 ,
, , . . .

6.1 T5 III 6.1 45 
274
512

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1550 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1551 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1553 , 6.1 T4 I 6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP7

1554 , 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1555 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1556 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

6.1 T4 I 6.1 43 
274

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

1556 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

6.1 T4 II 6.1 43 
274

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27



9652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

VV8 CV24 50 1508

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1509

L4BN TU3TU28 AT 1 
(B1E)

V5 CV24
 CV28

S20 559 1510

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24 58 1511

SCAN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 1512

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 1513

SCAN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 1514

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1515

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 50 1516

1
(B)

S17 1517 ,
 20% ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
 CV28

S9 S17 669 1541 ,

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1544 , , . . .
, ,

. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 CV28 S9 S19 60 1544 , , . . .
, ,

. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1544 , , . . .
, ,

. . .

L4BH TU15 TE19 FL 2
 (D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 639 1545 ,

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1546

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
 CV28

S9 S19 60 1547

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1548

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1549 ,
, , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1550

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1551

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1553 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1554 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1555

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1556 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1556 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1556 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

6.1 T4 III 6.1 43 
274

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

1557 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

6.1 T5 I 6.1 43 
274

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

1557 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

6.1 T5 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1557 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

6.1 T5 III 6.1 43 
274

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1558 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1559 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1560 6.1 T4 I 6.1 LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1561 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1562 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1564 , . . . 6.1 T5 II 6.1 177 
274
513
587

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1564 , . . . 6.1 T5 III 6.1 177 
274
513
587

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1565 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1566 , . . . 6.1 T5 II 6.1 274 
514

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1566 , . . . 6.1 T5 III 6.1 274 
514

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1567 6.1 TF3 II 6.1 +4.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1569 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P602 MP15 T3 TP33

1570 6.1 T2 I 6.1 43 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1571 ,
 50%, 

4.1 DT I 4.1 +6.1 568 LQ0 P406 MP2

1572  ( ) 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1573 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1574

,

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1575 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1577 , 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1578 , 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1579   4- -O-
,

6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1580 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2



9654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1556 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1557 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 CV28 S9 S19 60 1557 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1557 , ,
. . ., :

. . ., ,
. . . ,
. . .

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1558

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1559

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1560

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1561

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13
 CV28

S9 S19 60 1562

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1564 , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1564 , . . .

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1565

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1566 , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1566 , . . .

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13
 CV28

S9 S19 64 1567

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
 CV28

S2S9 S19 63 1569

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1570

1
(B)

CV28 S17 1571 ,
 50%, 

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1572  ( )

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1573

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13
 CV28

S9 S19 60 1574

,

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1575

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1577 ,

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1578 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13
 CV28

S9 60 1579   4- -O-
,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1580
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1581

 2% 

2 2T 2.3 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1582 2 2T 2.3 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1583 ,
. . .

6.1 T1 I 6.1 274 
315
515

LQ0 P602 MP8 
MP17

1583 ,
. . .

6.1 T1 II 6.1 274 
515

LQ17 P001 IBC02 MP15

1583 ,
. . .

6.1 T1 III 6.1 274 
515

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

1585 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1586 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1587 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1588 , , ,
. . .

6.1 T5 I 6.1 47 
274

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

1588 , , ,
. . .

6.1 T5 II 6.1 47 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1588 , , ,
. . .

6.1 T5 III 6.1 47 
274

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1589 , 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9

1590 , 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1591 O- 6.1 T1 III 6.1 279 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1593 6.1 T1 III 6.1 516 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

B8 MP15 T7 TP2

1594 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1595 6.1 TC1 I 6.1 
+8

LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1596 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1597 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1597 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2

1598 -O- 6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1599 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1599 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1600 , 6.1 T1 II 6.1 LQ0 T7 TP3

1601 , ,
, . . .

6.1 T2 I 6.1 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

1601 , ,
, . . .

6.1 T2 II 6.1 274 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1601 , ,
, . . .

6.1 T2 III 6.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1602 , , , . . .
, ,

, . . .

6.1 T1 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

1602 , , , . . .
, ,

, . . .

6.1 T1 II 6.1 274 LQ17 P001 IBC02 MP15

1602 , , , . . .
, ,

, . . .

6.1 T1 III 6.1 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

1603 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2



9656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 26 1581

 2% 

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 26 1582

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1583 ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2
 (E)

CV13
 CV28

S9 S19 60 1583 ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1583 ,
. . .

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1585

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1586

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1587

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1588 , , ,
. . .

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1588 , , ,
. . .

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1588 , , ,
. . .

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 1589 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1590 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1591 O-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1593

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1594

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 1595

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1596

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1597 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2
 (E)

CV13
CV28

S9 60 1597 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1598 -O-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1599

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1599

L4BH TU15 TE19 AT 0 
(E)

CV13 S9 S19 60 1600 ,

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1601 , ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1601 , ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1601 , ,
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1602 , , , . . .
, ,

, . . .
L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
CV13
CV28

S9 S19 60 1602 , , , . . .
, ,

, . . .
L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
CV13
CV28

S9 60 1602 , , , . . .
, ,

, . . .
L4BH TU15 TE19 FL 2 

(D1E)
CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1603
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1604 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1605 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 PR3 MP8 
MP17

T14 TP2

1606 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1607 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1608 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1611 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1612 2 1T 2.3 LQ0 P200 MP9 (M)

1613 ,
 (

)
 20% 

6.1 TF1 I 6.1 
+3

48 LQ0 P601 PR3 MP8 
MP17

T14 TP2

1614 ,
,

 3% 

6.1 TF1 I 6.1 
+3

603 LQ0 P099 P601 
PR7

RR3 MP2

1616 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1617 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1618 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1620 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1621 6.1 T5 II 6.1 43 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1622 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1623 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1624 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1625 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1626 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1627 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1629 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1630 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1631 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1634 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1636 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1637 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1638 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1639 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1640 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 1604

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1605

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1606

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1607

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1608

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1611

CxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 26 1612

L15DH(+) TU14TU15 
TE19TE21

FL 0 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1613 ,
 (

)
 20% 

0
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S10 
S17

1614 ,
,

 3% 

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1616

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1617

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1618

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1620

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1621

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1622

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1623

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1624

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13
 CV28

S9 S19 60 1625

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1626

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1627

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1629

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1630

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1631

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1634

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1636

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1637

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1638

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1639

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1640



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1641 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1642 , 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1643 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1644 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1645 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1646 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1647
,

6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 
MP17

1648 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP2

1649

 60 C

6.1 T3 I 6.1 LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1649

 60 C

6.1 TF1 I 6.1 +3 LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1650 - , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1651 6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1652 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1653 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1654 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 C02 MP15

1655 , ,
. . .

, , . . .

6.1 T2 I 6.1 43 
274

LQ0 P002 C07 MP18 T6 TP9 
TP33

1655 , ,
. . .

, , . . .

6.1 T2 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1655 , ,
. . .

, , . . .

6.1 T2 III 6.1 43 
274

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1656 , 6.1 T1 II 6.1 43 LQ17 P001 C02 MP15

1656 , 6.1 T1 III 6.1 43 LQ7 P001 C03
LP01 R001

MP15

1657 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1658 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 C02 MP15 T7 TP2

1658 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 C03
LP01 R001

MP15 T7 TP2

1659 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1660 , 2 1TOC 2.3 +5.1 
+8

LQ0 P200 MP9

1661  (O-, M-, P-) 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1662 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 C02 MP15 T7 TP2

1663  ( -, -, -) 6.1 T2 III 6.1 279 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1664 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9659
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1641

SGAH TU15 TE19 AT 2
 (E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1642 ,

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13
 CV28

S9 S19 60 1643

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13
 CV28

S9 S19 60 1644

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1645

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13
 CV28

S9 S19 60 1646

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1647
,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1648

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

TT6

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1649

 60 C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

TT6

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1649

 60 C

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1650 - ,

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1651

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1652

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1653

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1654

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1655 , ,
. . .

, , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1655 , ,
. . .

, , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1655 , ,
. . .

, , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1656 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1656 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1657

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1658 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1658 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2
 (E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1659

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 1660 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1661  (O-, M-, P-)

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1662

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1663  ( -, -, -)

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1664 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1665 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1669 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1670 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1671 , 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1672 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1673  (O-, M-, P-) 6.1 T2 III 6.1 279 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1674 6.1 T3 II 6.1 43 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1677 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1678 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1679 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1680 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1683 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1684 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1685 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1686 6.1 T4 II 6.1 43 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1686 6.1 T4 III 6.1 43 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP2

1687 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10

1688 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1689 , 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1690 , 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1691 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1692 6.1 T2 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1693 ,
 , . . .

6.1 T1 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

1693 ,
 , . . .

6.1 T1 II 6.1 274 LQ17 P001 IBC02 MP15

1694
,

6.1 T1 I 6.1 138 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

1695 , 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

1697 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1698 6.1 T3 I 6.1 LQ0 P002 MP18 T6 TP33

1699 , 6.1 T3 I 6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

1700 6.1 TF3 II 6.1 +4.1 LQ18 P600

1701 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1702 1,1,2,2- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1704 6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P001 IBC02 MP10 T7 TP2
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1665 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1669

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1670

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1671 ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1672

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1673  (O-, M-, P-)

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1674

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1677

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1678

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1679

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1680

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1683

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1684

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1685

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1686

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1686

2
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 1687

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1688

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1689 ,

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1690 ,

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1691

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1692

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1693 ,
 , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1693 ,
 , . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1694
,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1695 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1697 ,

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1698

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1699 ,

2
(E)

CV13
CV28

S9 S19 1700

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1701 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1702 1,1,2,2-

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1704
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1707 , . . . 6.1 T5 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1708 , 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1709 2,4- , 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1710 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1711 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1712 , 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1713 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1714 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 LQ0 P403 MP2

1715 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1716 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1717 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T8 TP2 
TP12

1718 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1719 ,
. . .

8 C5 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

1719 ,
. . .

8 C5 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP1 
TP28

1722 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

1723 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP2

1724 , 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1725 , 8 C2 II 8 588 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1726 , 8 C2 II 8 588 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1727 , 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1728 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1729 8 C4 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1730 , 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1731 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1731 8 C1 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1732 8 CT1 II 8 
+6.1

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1733 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1736 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1737 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1738 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1739 8 C9 I 8 LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12

1740 , . . . 8 C2 II 8 274 
517

LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1740 , . . . 8 C2 III 8 274 
517

LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33



9664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1707 , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1708 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1709 2,4- ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1710

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1711 ,

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1712 ,

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1713

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 1714

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 1715

L4BN AT 2 
(E)

80 1716

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 X338 1717

L4BN AT 3 
(E)

80 1718

L4BN AT 2 
(E)

80 1719 ,
. . .

L4BN AT 3 
(E)

80 1719 ,
. . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 668 1722

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1723

L4BN FL 2 
(E)

S2 X839 1724 ,

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1725 ,

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1726 ,

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1727 ,

L4BN AT 2 
(E)

X80 1728

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 1729

L4BN AT 2 
(E)

X80 1730 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1731

L4BN AT 3 
(E)

80 1731

L4BN AT 2 
(E)

CV13
CV28

86 1732

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 1733

L4BN AT 2 
(E)

80 1736

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 1737

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 1738

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 1739

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1740 , . . .

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 1740 , . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1741 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

1742 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1743 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1744 8 CT1 I 8 
+6.1

LQ0 P601 PR6 PP82 MP2 T22 TP2
TP10
TP12

1745 5.1 OTC I 5.1 
+6.1
+8

LQ0 P200 MP2 T22 TP2 
TP12

1746 5.1 OTC I 5.1 
+6.1
+8

LQ0 P200 MP2 T22 TP2 
TP12

1747 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1748 ,

,
 39%  (8.8% 

)

5.1 O2 II 5.1 313 
314
589

LQ11 P002 IBC08 B4B13 MP10

1748 ,

,
 39%  (8.8% 

)

5.1 O2 III 5.1 316 
589

LQ12 P002 IBC08 
R001

B4 MP10

1749 2 2TOC 2.3 +5.1 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

1750 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1751 , 6.1 TC2 II 6.1 
+8

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1752 6.1 TC1 I 6.1 
+8

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

1753 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1754  (
)

8 C1 I 8 LQ0 P001 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP12

1755 8 C1 II 8 518 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1755 8 C1 III 8 518 LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP15 T4 TP1 
TP12

1756 , 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1757 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1757 8 C1 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1758 8 C1 I 8 LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12

1759 , . . . 8 C10 I 8 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

1759 , . . . 8 C10 II 8 274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1759 , . . . 8 C10 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1760 , . . . 8 C9 I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
1760 , . . . 8 C9 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
1760 , . . . 8 C9 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP1 

TP28



9666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1741

L4BN AT 2 
(E)

80 1742

L4BN AT 2 
(E)

80 1743

L21DH(+) TU14TU33 
TC5 TE21 
TT2TM3

TM5

AT 1 
(C1D)

CV13
CV28

S17 886 1744

L10DH TU3 AT 1 
(B1E)

CV24
CV28

S20 568 1745

L10DH TU3 AT 1 
(B1E)

CV24
CV28

S20 568 1746

L4BN FL 2 
(E)

S2 X83 1747

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 
CV35

50 1748 ,

,
 39%  (8.8% 

)

SGAV TU3 AT 3 
(E)

CV24
CV35

50 1748 ,

,
 39%  (8.8% 

)

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 265 1749

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 1750

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 1751 ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 1752

L4BN AT 2 
(E)

X80 1753

L10BH AT 1 
(E)

S20 X88 1754  (
)

L4BN AT 2 
(E)

80 1755

L4BN AT 3 
(E)

80 1755

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1756 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1757

L4BN AT 3 
(E)

80 1757

L10BH AT 1 
(E)

S20 X88 1758

S10AN L10BH AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 1759 , . . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 1759 , . . .

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 1759 , . . .

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 1760 , . . .

L4BN AT 2 
(E)

80 1760 , . . .

L4BN AT 3 
(E)

80 1760 , . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1761 8 CT1 II 8 
+6.1

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1761 8 CT1 III 8 
+6.1

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP1 
TP28

1762 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1763 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1764 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1765 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1766 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1767 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1768 , 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1769 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1770 8 C10 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1771 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1773 , 8 C2 III 8 590 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1774 , 8 C11 II 8 LQ22 P001 PP4

1775 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1776 , 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1777 8 C1 I 8 LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12

1778 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1779 ,
 85% 

8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1780 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1781 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1782 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1783 8 C7 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1783 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1784 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1786 8 CT1 I 8 
+6.1

LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12

1787 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1787 8 C1 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1788 8 C1 II 8 519 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1788 8 C1 III 8 519 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1789 8 C1 II 8 520 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1789 8 C1 III 8 520 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1 
TP12

1790
 85% 

8 CT1 I 8 
+6.1

6401 LQ0 P802 MP2 T10 TP2 
TP12



9668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN AT 2 
(E)

CV13
CV28

86 1761

L4BN AT 3 
(E)

CV13
CV28

86 1761

L4BN AT 2 
(E)

X80 1762

L4BN AT 2 
(E)

X80 1763

L4BN AT 2 
(E)

80 1764

L4BN AT 2 
(E)

X80 1765

L4BN AT 2 
(E)

X80 1766

L4BN FL 2 
(E)

S2 X83 1767

L4BN AT 2 
(E)

80 1768 ,

L4BN AT 2 
(E)

X80 1769

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 1770

L4BN AT 2 
(E)

X80 1771

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 1773 ,

2
(E)

1774 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1775

L4BN AT 2 
(E)

80 1776 ,

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 1777

L4BN AT 2 
(E)

80 1778

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 1779 ,
 85% 

L4BN AT 2 
(E)

80 1780

L4BN AT 2 
(E)

X80 1781

L4BN AT 2 
(E)

80 1782

L4BN AT 2 
(E)

80 1783

L4BN AT 3 
(E)

80 1783

L4BN AT 2 
(E)

X80 1784

L10DH TU14 TE21 AT 1 
(C1D)

CV13
CV28

S20 886 1786

L4BN AT 2 
(E)

80 1787

L4BN AT 3 
(E)

80 1787

L4BN AT 2 
(E)

80 1788

L4BN AT 3 
(E)

80 1788

L4BN AT 2 
(E)

80 1789

L4BN AT 3 
(E)

80 1789

L21DH(+) TU14 TU34 
TCI TE21 
TM3TM5

AT 1 
(C1D)

CV13
CV28

S17 886 1790
 85% 
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1790
 60% 

85%

8 CT1 I 8 
+6.1

640J LQ0 P001 PP81 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12

1790
 60% 

8 CT1 II 8 
+6.1

LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1791  8 C9 II 8 521 LQ22 P001 IBC02 PP10 
B5

MP15 T7 TP2 
TP24

1791  8 C9 III 8 521 LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

B5 MP15 T4 TP2 
TP24

1792 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1793 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP15 T4 TP1

1794
 3% 

8 C2 II 8 591 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1796
 50% 

8 CO1 I 8 
+5.1

LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12

1796
 50% 

8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1798 8 COT
1799 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1800 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1801 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1802
 50% ,

8 CO1 II 8 
+5.1

522 LQ22 P001 IBC02 MP3 T7 TP2

1803 , 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1804 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1805 , 8 C1 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1806 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1807 8 C2 II 8 LQ23 P002 C08 B4 MP10 T3 TP33

1808 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1809 6.1 TC3 I 6.1 
+8

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

1810 8 C1 II 8 LQ22 P001 MP15 T7 TP2

1811 , 8 CT2 II 8 
+6.1

LQ23 P002 C08 B4 MP10 T3 TP33

1812 , 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 C08
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1813 , 8 C6 II 8 LQ23 P002 C08 B4 MP10 T3 TP33

1814 8 C5 II 8 LQ22 P001 C02 MP15 T7 TP2

1814 8 C5 III 8 LQ7 P001 C03
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1815 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 C02 MP19 T7 TP1

1816 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 C02 MP15 T7 TP2



9670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L10DH TU14 TE21 AT 1 
(C1D)

CV13
CV28

S17 886 1790
 60% 

85%

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(E)

CV13
CV28

86 1790
 60% 

L4BV(+) TE11 AT 2 
(E)

80 1791

L4BV(+) TE11 AT 3 
(E)

80 1791

L4BN AT 2
(E)

80 1792

L4BN AT 3 
(E)

80 1793

SCAN AT 2 
(E)

V11 VV9 80 1794
 3% 

L10BH TC6TT1 AT 1 
(E)

CV24 S20 885 1796
 50% 

L4BN AT 2 
(E)

80 1796
 50% 

1798
L4BN AT 2 

(E)
X80 1799

L4BN AT 2 
(E)

X80 1800

L4BN AT 2 
(E)

X80 1801

L4BN AT 2 
(E)

CV24 85 1802
 50% ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1803 ,

L4BN AT 2 
(E)

X80 1804

L4BN AT 3 
(E)

80 1805 ,

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1806

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1807

L4BN AT 2 
(E)

X80 1808

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 1809

L4BN AT 2 
(E)

X80 1810

SCAN AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

86 1811 ,

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1812 ,

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1813 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1814

L4BN AT 3 
(E)

80 1814

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1815

L4BN FL 2 
(E)

S2 X83 1816
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1817 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1818 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2 
TP7

1819 8 C5 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1819 8 C5 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1823 , 8 C6 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1824 , 8 C5 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1824 8 C5 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1825 8 C6 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1826 ,

 50% 

8 CO1 I 8 
+5.1

113 LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12

1826 ,

 50% 

8 C1 II 8 113 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1827 , 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1828 8 C1 I 8 LQ0 P602 MP8
MP17 T20 TP2

TP12
1829 , 8 C1 I 8 623 LQ0 P001 MP8 

MP17
T20 TP4 

TP12
TP25
TP26

1830 ,
51%

8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1831 , 8 CT1 I 8 
+6.1

LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP12

1832 , 8 C1 II 8 113 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

1833 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1834 8 C1 I 8 LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP12

1835 8 C7 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1835 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2

1836 8 C1 I 8 LQ0 P802 MP8
MP17 T10 TP2

TP12
1837 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1838 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T10 TP2

1839 8 C4 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1840 8 C1 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1841 9 M11 III 9 LQ27 P002 IBC08 
LP02 R001

B3B6 MP10 T1 TP33

1843 - O-
,

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1845 ,  (
)

9 M11  ADR

1846 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1847 ,
 30% 

8 C6 II 8 523 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1848 ,
 10%  90% 

8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1



9672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN AT 2
 (E)

X80 1817

L4BN AT 2
(E)

X80 1818

L4BN AT 2 
(E)

80 1819

L4BN AT 3 
(E)

80 1819

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1823 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1824 ,

L4BN AT 3 
(E)

80 1824

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1825

L10BH AT 1 
(E)

CV24 S20 885 1826 ,

 50% 

L4BN AT 2 
(E)

80 1826 ,

 50% 

L4BN AT 2 
(E)

X80 1827 ,

L10BH AT 1 
(E)

S20 X88 1828

L10BH TU32TE13 
TT5TM3

AT 1 
(E)

S20 X88 1829 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1830 ,
51%

L10BH AT 1 
(C1D)

CV13
CV28

S20 X886 1831 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1832 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 1833

L10BH AT 1 
(E)

S20 X88 1834

L4BN AT 2 
(E)

80 1835

L4BN AT 3 
(E)

80 1835

L10BH AT 1 
(E)

S20 X88 1836

L4BN AT 2 
(E)

X80 1837

L4BN AT 2 
(E)

X80 1838

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 1839

L4BN AT 3 
(E)

80 1840

SGAV AT 3 
(E)

VV3 90 1841

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1843 - O-
,

 ADR 1845 ,  (
)

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1846

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 1847 ,
 30% 

L4BN AT 3 
(E)

80 1848 ,
 10%  90% 
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1849 ,

30%

8 C6 II 8 523 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1851 , , , . . . 6.1 T1 II 6.1 221 
274
601

LQ17 P001 PP6 MP15

1851 , , , . . . 6.1 T1 III 6.1 221 
274
601

LQ7 P001 
LP01
R001

PP6 MP15

1854 , 4.2 S4 I 4.2 LQ0 P404 MP13 T21 TP7 
TP33

1855 ,
,

4.2 S4 I 4.2 LQ0 P404 MP13

1856 , 4.2 S2  ADR
1857 , 4.2 S2  ADR
1858

(  R 1216)
2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1859 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

1860 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1862 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP2

1863 , 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

11 TP1 
TP8

TP28
1863 ,

 (
 50°C  110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ4 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

1863 ,
 (

 50°C  110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

1863 , 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1865  n- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

B7 MP19

1866 ,  3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

11 TP1 
TP8

TP28

1866 ,  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

1866 ,  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 IBC02 
R001

PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

1866 ,  3 F1 III 3 640E LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

PP1 MP19 T2 TP1

1866 ,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(
35°C)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1



9674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 1849 ,

30%
L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
CV13
CV28

S9 S19 60 1851 , , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1851 , , , . . .

AT 0 
(B1E)

V1 S20 43 1854 ,

0
(B1E)

V1 S20 1855 ,
,

 ADR 1856 ,
 ADR 1857 ,

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1858
(  R 1216)

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 1859

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 1860 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1862

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1863 ,

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1863 ,
 (

 50°C  110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1863 ,
 (

 50°C  110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1863 ,

2
(D1E)

S2 S20 1865  n-

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1866 ,

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1866 ,  (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1866 ,  (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1866 ,

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1866 ,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(
35°C)



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1866 ,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa, 
 35°C)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1866 ,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1868 4.1 FT2 II 4.1 +6.1 LQ0 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

1869
 50% 

,

4.1 F3 III 4.1 59 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 TP33

1870 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1871 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P410 IBC04 PP40 MP11 T3 TP33

1872 5.1 OT2 III 5.1 +6.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP2 T1 TP33

1873 ,
 50% 

72% ,

5.1 OC1 I 5.1 
+8

60 LQ0 P502 PP28 MP3 T10 TP1 
TP12

1884 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1885 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1886 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1887 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1888 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2

1889 6.1 TC2 I 6.1 
+8

LQ0 P002 MP18 T6 TP33

1891 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 B8 MP15 T7 TP2

1892 6.1 T3 I 6.1 LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

1894 6.1 T3 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1895 6.1 T3 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1897 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1898 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1902 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

1903 , ,
, . . .

8 C9 I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

1903 , ,
, . . .

8 C9 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15

1903 , ,
, . . .

8 C9 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

1905 8 C2 I 8 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

1906 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12
TP28

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9675



9676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1866 ,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa, 
 35°C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1866 ,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa)

SCAN AT 2 
(E)

V11
V12

CV28 46 1868

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 1869
 50% 

,

1
 (B1E)

V1 CV23 S20 1870

SCAN AT 2 
(E)

40 1871

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24
CV28

56 1872

L4DN(+) TU3TU28 AT 1 
(B1E)

CV24 S20 558 1873 ,
 50% 

72% ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 1884

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1885

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1886

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1887

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1888

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 1889

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1891

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1892

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1894

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1895

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1897

L4BN AT 2 
(E)

80 1898

L4BN AT 3 
(E)

80 1902

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 1903 , ,
, . . .

L4BN AT 2 
(E)

80 1903 , ,
, . . .

L4BN AT 3 
(E)

80 1903 , ,
, . . .

S10AN AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 1905

L4BN AT 2 
(E)

80 1906



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9677

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1907
4%

8 C6 III 8 62 LQ24 P002 C08
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1908 8 C9 II 8 521 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2 
TP24

1908 8 C9 III 8 521 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP2 
TP24

1910 8 C6  ADR

1911 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9

1912 2 2F 2.1 228 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1913 NEON, 2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75 TP5

1914 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1915 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1916 2,2- 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1917 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1918 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1919 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1920 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

1921 , 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP2 T14 TP2

1922 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

1923
( )

4.2 S4 II 4.2 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

1928 4.3 WF1 I 4.3
+3

LQ0 P402 
PR1

MP2

1929
( )

4.2 S4 II 4.2 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

1931
( )

9 M11 III 9 LQ27 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

1932 4.2 S4 III 4.2 524 
592

LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

1935 , . . . 6.1 T4 I 6.1 274 
525

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

1935 , . . . 6.1 T4 II 6.1 274 
525

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

1935 , . . . 6.1 T4 III 6.1 274 
525

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

1938 , 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1938 , 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP15 T7 TP2

1939 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

1940 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

1941 9 M11 III 9 LQ28 P001 
LP01
R001

MP15 T11 TP2



9678 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 1907
4%

L4BV(+) TE11 AT 2 
(E)

80 1908

L4BV(+) TE11 AT 3 
(E)

80 1908

 ADR 1910

1
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 1911

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1912

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 1913 NEON, 

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1914

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1915

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 1916 2,2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 1917 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1918

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 1919 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1920

L15CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1921 ,

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 1922

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 1923
( )

L10DH TU4TU14 
TU22 TE21 

TM2

FL 0 
(B1E)

V1 CV23 S2 S20 X323 1928

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 1929
( )

SGAV AT 3 
(E)

VV3 90 1931
( )

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV4 40 1932

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 1935 , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 1935 , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 1935 , . . .

L4BN AT 2 
(E)

80 1938 ,

L4BN AT 3 
(E)

80 1938 ,

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 1939

L4BN AT 2 
(E)

80 1940

L4BN AT 3 
(E)

90 1941



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9679

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1942
0.2% ,

,

5.1 O2 III 5.1 306 
611

LQ12 P002 C08
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

1944 ,  ( ,
)

4.1 F1 III 4.1 293 LQ9 P407 R001 MP11

1945 ,  'VESTA' 4.1 F1 III 4.1 293 LQ9 P407 R001 MP11

1950 , 2 5A 2.2 190 
327
625

LQ2 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , 2 5C 2.2 
+8

190
327
625

LQ2 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , , 2 5CO 2.2 
+5.1
+8

190
327
625

LQ2 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , 2 5F 2.1 190 
327
625

LQ2 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , , 2 5FC 2.1 
+8

190
327
625

LQ2 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , 2 5O 2.2 
+5.1

190
327
625

LQ2 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , 2 5T 2.2 +6.1 190 
327
625

LQ1 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , , 2 5TC 2.2 +6.1 
+8

190
327
625

LQ1 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , , 2 5TF 2.1 +6.1 190 
327
625

LQ1 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , , , 2 5TFC 2.1 +6.1 
+8

190
327
625

LQ1 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , ,  2 5TO 2.2 +5.1 
+6.1

190
327
625

LQ1 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1950 , , , 2 5TOC 2.2 +5.1 
+6.1 +8

190
327
625

LQ1 P003 LP02 PP17 
PP87
RR6
L2

MP9

1951 , 2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75 TP5

1952

 9% 

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1953 , ,
. . .

2 1TF 2.3 +2.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)

1954 ,
. . .

2 1F 2.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)



9680 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 1942
0.2% ,

,

4
(E)

1944 ,  ( ,
)

4
(E)

1945 ,  'VESTA'

3
(E)

V14 CV9 
CV12

1950 ,

1
(E)

V14 CV9 
CV12

1950 ,

1
(E)

V14 CV9 
CV12

1950 , ,

2
(B1D)

V14 CV9 
CV12

S2 1950 ,

1
(D)

V14 CV9 
CV12

S2 1950 , ,

3
(E)

V14 CV9 
CV12

1950 ,

1
(C1D)

V14 CV9 
CV12
CV28

S7 1950 ,

1
(C1D)

V14 CV9 
CV12
CV28

S7 1950 , ,

1
(B1D)

V14 CV9 
CV12
CV28

S2S7 1950 , ,

1
(B1D)

V14 CV9 
CV12
CV28

S2S7 1950 , , ,

1
(C1D)

V14 CV9 
CV12
CV28

S7 1950 , ,

1
(C1D)

V14 CV9 
CV12
CV28

S7 1950 , , ,

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 1951 ,

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1952

 9% 

CxBH(M) TU6 FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2S7 S17 263 1953 , ,
. . .

CxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 23 1954 ,
. . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9681

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1955 , ,
. . .

2 1T 2.3 274 LQ0 P200 MP9 (M)

1956 , . . . 2 1A 2.2 274 
292
567

LQ1 P200 MP9 (M)

1957 , 2 1F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1958 1,2- -1,1,2,2-
 (

 R 114)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1959 1,1-
(  R 1132a)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1961 , 2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP5

1962 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1963 , 2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75 TP5 
TP34

1964
,

, . . .

2 1F 2.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)

1965
,

, . . .
 A, A01, A02, A1, B1, B2, B 

C

2 2F 2.1 274 
583
652

LQ0 P200 MP9 (M) T50

1966 , 2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP5 
TP23
TP34

1967 , ,
. . .

2 2T 2.3 274 LQ0 P200 MP9 (M)

1968 , . . . 2 2A 2.2 274 LQ1 P200 MP9 (M)

1969 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1970 , 2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75 TP5

1971 ,
,

2 1F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

1972 ,
,

2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP5

1973

,  49% 

(  R 502)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1974
(  R 12B1)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1975

(
)

2 2TOC 2.3 +5.1 
+8

LQ0 P200 MP9



9682 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

CxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 26 1955 , ,
. . .

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1956 , . . .

CxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 23 1957 ,

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1958 1,2- -1,1,2,2-
 (

 R 114)
PxBN(M) FL 2 

(B1D)
CV9

CV10
CV36

S2 S20 239 1959 1,1-
(  R 1132a)

RxBN TU18 FL 2 
(B1D)

V5 CV9 
CV11
CV36

S2 S17 223 1961 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1962

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 1963 ,

CxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 23 1964
,

, . . .

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1965
,

, . . .
 A, A01, A02, A1, B1, B2, B 

C

RxBN TU18 FL 2 
(B1D)

V5 CV9 
CV11
CV36

S2 S17 223 1966 ,

PxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 26 1967 , ,
. . .

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1968 , . . .

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1969

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 1970 ,

CxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 23 1971 ,
,

RxBN TU18 FL 2 
(B1D)

V5 CV9 
CV11
CV36

S2 S17 223 1972 ,
,

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1973

,  49% 

(  R 502)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1974
(  R 12B1)

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 1975

(
)
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1976
(  RC 318)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1977 , 2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75 TP5

1978 2 2F 2.1 652 LQ0 P200 MP9 (M) T50

1982  (
 R 14)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1983 1- -2,2,2-
(  R 133a)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

1984  (
 R 23)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

1986 , ,
, . . .

3 FT1 I 3 
+6.1

274 LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

1986 , ,
, . . .

3 FT1 II 3 
+6.1

274 LQ0 P001 IBC02 MP19 T11 TP2 
TP27

1986 , ,
, . . .

3 FT1 III 3 
+6.1

274 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 
TP28

1987 , . . .  (
 50°C  110kPa)

3 F1 II 3 274 
330
601

640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1987 , . . .  (
 50°C  110kPa)

3 F1 II 3 274 
330
601

640D

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1987 , . . . 3 F1 III 3 274 
330
601

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1988 , ,
, . . .

3 FT1 I 3 
+6.1

274 LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
1988 , ,

, . . .
3 FT1 II 3 

+6.1
274 LQ0 P001 IBC02 MP19 T11 TP2 

TP27
1988 , ,

, . . .
3 FT1 III 3 

+6.1
274 LQ7 P001 IBC03 

R001
MP19 T7 TP1 

TP28
1989 , . . . 3 F1 I 3 274 LQ3 P001 MP7 

MP17
T11 TP1 

TP9
TP27

1989 , . . .  (
 50°C  110kPa)

3 F1 II 3 274 
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1989 , . . . (
 50°C  110kPa)

3 F1 II 3 274 
640D

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1989 , . . . 3 F1 III 3 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1990 9 M11 III 9 LQ28 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T2 TP1

1991 , 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP6

1992 , , . . . 3 FT1 I 3 
+6.1

274 LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
1992 , , . . . 3 FT1 II 3 

+6.1
274 LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP2

1992 , , . . . 3 FT1 III 3 
+6.1

274 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 
TP28

1993 , . . . 3 F1 I 3 274 
330

LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP1 
TP9

TP27
1993 , . . .  (

 50°C 
110kPa)

3 F1 II 3 274 
330
601

640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 
TP8

TP28
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1976
(  RC 318)

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 1977 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 1978

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1982  (
 R 14)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1983 1- -2,2,2-
(  R 133a)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 1984  (
 R 23)

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1986 , ,
, . . .

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1986 , ,
, . . .

L4BH TU15 FL 3 
(E)

CV13
CV28

S2 36 1986 , ,
, . . .

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1987 , . . .  (
 50°C  110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1987 , . . .  (
 50°C  110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1987 , . . .

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1988 , ,
, . . .

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1988 , ,
, . . .

L4BH TU15 FL 3 
(E)

CV13
CV28

S2 36 1988 , ,
, . . .

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1989 , . . .

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1989 , . . .  (
 50°C  110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1989 , . . . (
 50°C  110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1989 , . . .

LGBV AT 3 
(E)

90 1990

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1991 ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1992 , , . . .

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 1992 , , . . .

L4BH TU15 FL 3 
(E)

CV13
CV28

S2 36 1992 , , . . .

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 1993 , . . .

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1993 , . . .  (
 50°C 

110kPa)
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1993 , . . .  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 274 
330
601

640D

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

1993 , . . .  3 F1 III 3 274 
330
601

640E

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1993 , . . .   (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(
35°C)

3 F1 III 3 274 
330
601

640F

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1993 , . . .   (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa, 
 35°C)

3 F1 III 3 274 
330
601

640G

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1993 , . . .   (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa)

3 F1 III 3 274 
330
601

640H

LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T4 TP1 
TP29

1994 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P601 PR3 MP2

1999 ,

,  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T3 TP3 
TP29

1999 ,

,   (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 IBC02 
R001

MP19 T3 TP3 
TP29

1999 ,

,

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T1 TP3

1999 ,

,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(
35°C)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T1 TP3

1999 ,

,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa, 
 35°C)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T1 TP3
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1993 , . . .  (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1993 , . . .

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1993 , . . .   (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(
35°C)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1993 , . . .   (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa, 
 35°C)

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1993 , . . .   (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa)

L15CH TU14TU15 
TU31TE19
TE21 TM3

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 1994

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1999 ,

,  (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 1999 ,

,   (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 1999 ,

,

L4BN FL 3 
(E)

S2 33 1999 ,

,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(
35°C)

L1.5BN FL 3 
(E)

S2 33 1999 ,

,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa, 
 35°C)
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

1999 ,

,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 IBC02 
LP01
R001

MP19 T1 TP3

2000 , ,
, , .,

4.1 F1 III 4.1 502 LQ9 P002 LP02 
R001

PP7 MP11

2001
,

4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 TP33

2002 , 4.2 S2 III 4.2 526 
592

LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

PP8 B3 MP14

2004 4.2 S4 II 4.2 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

2006 , -
BASED, ,

. . .

4.2 S2 III 4.2 274 
528

LQ0 P002 R001 MP14

2008 , 4.2 S4 I 4.2 524 
540

LQ0 P404 MP13 T21 TP7 
TP33

2008 , 4.2 S4 II 4.2 524 
540

LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

2008 , 4.2 S4 III 4.2 524 
540

LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

2009 , ,
, ,

4.2 S4 III 4.2 524 
592

LQ0 P002 LP02 
R001

MP14

2010 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

2011 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 LQ0 P403 MP2

2012 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 LQ0 P403 MP2

2013 4.3 WT2 I 4.3 +6.1 LQ0 P403 MP2

2014 ,
,

 20% 
60%
( )

5.1 OC1 II 5.1 
+8

LQ10 P504 IBC02 PP10 B5 MP15 T7 TP2 
TP6

TP24

2015 ,
,

 70% 

5.1 OC1 I 5.1 
+8

640N LQ0 P501 MP2 T9 TP2 
TP6

TP24

2015 ,
,

 60% 

70%

5.1 OC1 I 5.1 
+8

6400 LQ0 P501 MP2 T9 TP2 
TP6

TP24

2016 , ,
,

, non-
fuzed

6.1 T2 II 6.1 LQ0 P600 MP10

2017 , ,

,

6.1 TC2 II 6.1 
+8

LQ0 P600

2018 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2019 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 3 
(E)

S2 33 1999 ,

,  (
 23° 

 2.2.3.1.4) 
(  50°C 

 110kPa)

3
(E)

2000 , ,
, , .,

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 2001
,

3
(E)

V1 2002 ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 2004

3
(E)

V1 2006 , -
BASED, ,

. . .

AT 0 
(B1E)

V1 S20 43 2008 ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 2008 ,

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV4 40 2008 ,

3
(E)

V1 VV4 40 2009 , ,
, ,

1
(B1E)

V1 CV23 S20 2010

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 2011

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 2012

1
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 2013

L4BV(+) TU3TC2 
TE8TE11

TT1

AT 2 
(E)

CV24 58 2014 ,
,

 20% 
60%
( )

L4DV(+) TU3TU28 
TC2 TE8 
TE9TT1

OX 1 
(B1E)

V5 CV24 S20 559 2015 ,
,

 70% 

L4BV(+) TU3TU28 
TC2 TE7 TE8 

TE9 TT1

OX 1 
(B1E)

V5 CV24 S20 559 2015 ,
,

 60% 

70%

2
(E)

CV13
CV28

S9 S19 2016 , ,
,

, non-
fuzed

2
(E)

CV13
CV28

S9 S19 2017 , ,

,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2018 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2019 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2020 , 6.1 T2 III 6.1 205 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2021 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2022 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2023 6.1 TF1 II 6.1 
+3

279 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2024 , ,
. . .

6.1 T4 I 6.1 43 
274

LQ0 P001 MP8 
MP17

2024 , ,
. . .

6.1 T4 II 6.1 43 
274

LQ17 P001 IBC02 MP15

2024 , ,
. . .

6.1 T4 III 6.1 43 
274

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

2025 , ,
. . .

6.1 T5 I 6.1 43 
274
529
585

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

2025 , ,
. . .

6.1 T5 II 6.1 43 
274
529
585

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2025 , ,
. . .

6.1 T5 III 6.1 43 
274
529
585

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2026 ,
. . .

6.1 T3 I 6.1 43 
274

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

2026 ,
. . .

6.1 T3 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2026 ,
. . .

6.1 T3 III 6.1 43 
274

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2027 , 6.1 T5 II 6.1 43 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2028 , ,
,

8 C11 II 8 LQ0 P803

2029 , 8 CFT I 8 
+3

+6.1

LQ0 P001 MP8 
MP17

2030 , ,
 37% 

,
 60°C 

8 CT1 I 8 
+6.1

530 LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2

2030 , ,
 37% 

,
 60°C 

8 CFT I 8 
+3

+6.1

530 LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2

2030 , ,
 37% 

8 CT1 II 8 
+6.1

530 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2030 , ,
 37% 

8 CT1 III 8 
+6.1

530 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2031 ,
,  70% 

8 CO1 I 8 
+5.1

LQ0 P001 PP81 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2020 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2021 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2022

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2023

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2024 , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2024 , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2024 , ,
. . .

S10AH TU15TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2025 , ,
. . .

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2025 , ,
. . .

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2025 , ,
. . .

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2026 ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2026 ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2026 ,
. . .

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2027 ,

2
(E)

2028 , ,
,

1
(D1E)

CV13
CV28

S2 S20 2029 ,

L10BH AT 1 
(C1D)

CV13
CV28

886 2030 , ,
 37% 

,
 60°C 

L10BH FL 1 
(D1E)

CV13
CV28

S2 886 2030 , ,
 37% 

,
 60°C 

L4BN AT 2 
(E)

CV13
CV28

86 2030 , ,
 37% 

L4BN AT 3 
(E)

CV13
CV28

86 2030 , ,
 37% 

L10BH TC6TT1 AT 1 
(E)

CV24 S20 885 2031 ,
,  70% 



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2031 ,
,  70% 

8 CO1 II 8 LQ22 P001 IBC02 PP81 MP15 T8 TP2 
TP12

2032 , , 8 COT I 8 
+5.1
+6.1

LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP12

2033 8 C6 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2034
,

2 1F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2035 1,1,1-
(  R 143a)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

2036 2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

2037 , ,
 ( )

, -

2 5A 2.2 191 
303

LQ2 P003 PP17 
RR6

MP9

2037 , ,
 ( )

, -

2 5F 2.1 191 
303

LQ2 P003 PP17
 RR6

MP9

2037 , ,
 ( )

, -

2 5O 2.2 +5.1 191 
303

LQ2 P003 PP17 
RR6

MP9

2037 , ,
 ( )

, -

2 5T 2.3 303 LQ1 P003 PP17 
RR6

MP9

2037 , ,
 ( )

, -

2 5TC 2.3 
+8

303 LQ1 P003 PP17 
RR6

MP9

2037 , ,
 ( )

, -

2 5TF 2.3 +2.1 303 LQ1 P003 PP17 
RR6

MP9

2037 , ,
 ( )

, -

2 5TFC 2.3 +2.1 
+8

303 LQ1 P003 PP17 
RR6

MP9

2037 , ,
 ( )

, -

2 5TO 2.3 +5.1 303 LQ1 P003 PP17 
RR6

MP9

2037 , ,
 ( )

, -

2 5TOC 2.3 +5.1 
+8

303 LQ1 P003 PP17 
RR6

MP9

2038 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2044 2,2- 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2045
( )

3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1
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9692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN AT 2 
(E)

80 2031 ,
,  70% 

L10BH TC6TT1 AT 1 
(E)

CV13
CV24
CV28

S20 856 2032 , ,

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 2033

CxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 23 2034
,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2035 1,1,1-
(  R 143a)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 2036

3
(E)

CV9
CV12

2037 , ,
 ( )

, -

2
(B1D)

CV9
CV12

S2 2037 , ,
 ( )

, -

3
(E)

CV9
CV12

2037 , ,
 ( )

, -

1
(C1D)

CV9
CV12

S7 2037 , ,
 ( )

, -

1
(C1D)

CV9
CV12

S7 2037 , ,
 ( )

, -

1
(B1D)

CV9
CV12

S2 S7 2037 , ,
 ( )

, -

1
(B1D)

CV9
CV12

S2 S7 2037 , ,
 ( )

, -

1
(C1D)

CV9
CV12

S7 2037 , ,
 ( )

, -

1
(C1D)

CV9
CV12

S7 2037 , ,
 ( )

, -

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2038 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2044 2,2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2045
( )



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9693

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2046 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2047 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2047 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2048 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2049  3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2050 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2051 2- 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2052 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2053 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2054 8 CF1 I 8 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2

2055 , 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2056 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2057 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2057 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2058 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2059 ,

12.6% , ,
 55% 

3 D I 3 198 
531

LQ3 P001 MP7 
MP17

11 TP1 
TP8

TP27

2059 ,

12.6% , ,
 55% 

 (  50 
°C  110 kPa)

3 D II 3 198 
531

640C

LQ4 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

2059 ,

12.6% , ,
 55% 

 (  50 
°C  110 kPa)

3 D II 3 198 
531

640D

LQ4 P001 R001 MP19 T4 TP1 
TP8

2059 ,
 12.6% 

 55% 

3 D III 3 198 
531

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T2 TP1

2067 5.1 O2 III 5.1 186 
306
307

LQ12 P002 C08
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33



9694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2046

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2047

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2047

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2048

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2049

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2050 ,

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2051 2-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2052

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2053

L10BH FL 1 
(D1E)

S2 S20 883 2054

LGBF FL 3 
(E)

S2 39 2055 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2056

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2057

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2057

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2058

L4BN FL 1 
(B)

S2 S20 33 2059 ,

12.6% , ,
 55% 

L1.5BN FL 2 
(B)

S2 S20 33 2059 ,

12.6% , ,
 55% 

 (  50 
°C  110 kPa)

LGBF FL 2 
(B)

S2 S20 33 2059 ,

12.6% , ,
 55% 

 (  50 
°C  110 kPa)

LGBF FL 3 
(B)

S2 30 2059 ,
 12.6% 

 55% 

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 2067
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2071 ,

/ , /

/ /
 70% 

 0.4% /

 45% 

9 M11  ADR

2073 ,
 0.880 

15 C ,
35%  50% 

2 4A 2.2 532 LQ1 P200 MP9 (M)

2074 , 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2075 , , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2076 , 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2077 - 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2078 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2079 8 C7 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2186 , 2 3TC

2187 , 2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75 TP5

2188 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9

2189 2 2TFC 2.3 +2.1 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

2190 , 2 1TOC 2.3 +5.1 
+8

LQ0 P200 MP9

2191 2 2T 2.3 LQ0 P200 MP9 (M)

2192 2 2TF 2.3 +2.1 632 LQ0 P200 MP9 (M)

2193 ,
 (  R 

116)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

2194 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9

2195 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9

2196 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9

2197 , 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

2198 , 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9



9696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

 ADR 2071 ,

/ , /

/ /
 70% 

 0.4% /

 45% 

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10

20 2073 ,
 0.880 

15 C ,
35%  50% 

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2074 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 69 2075 , ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2076 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2077 -

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2078

L4BN AT 2 
(E)

80 2079

2186 ,

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 2187 ,

1
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 2188

PxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 2189

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 2190 ,

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 26 2191

FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 2192

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 2193 ,
 (  R 

116)

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 2194

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 2195

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 2196

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 2197 ,

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 2198 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2199 2 2TF 2.3 +2.1 632 LQ0 P200 MP9

2200 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2201 , 2 3O 2.2 +5.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP5 
TP22

2202 , 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9

2203 2 2F 2.1 632 LQ0 P200 MP9 (M)

2204 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2205 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T3 TP1

2206 , ,
. . .

, ,
. . .

6.1 T1 II 6.1 274 
551

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2206 , ,
. . .

, ,
. . .

6.1 T1 III 6.1 274 
551

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

2208
,

 10%  39% 

5.1 O2 III 5.1 313 
314

LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 B13 MP10

2209
 25% 

8 C9 III 8 533 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2210 MANEB 
MANEB  60% 

4.2 SW III 4.2 +4.3 273 LQ0 P002 IBC06 
R001

MP14 T1 TP33

2211 , 9 M3 III None 207 
633

LQ27 P002 IBC08 
R001

PP14
B3B6

MP10 T1 TP33

2212  ( )
 ( ,

)

9 M1 II 9 168 LQ25 P002 IBC08 PP37 
B4

MP10 T3 TP33

2213 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

PP12
B3

MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

2214
 0,05%

8 C4 III 8 169 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2215 , 8 C3 III 8 LQ0 T4 TP3

2215 8 C4 III 8 LQ24 P002 C08
R001

B3 MP10 T1 TP33

2216  (
),

9 M11  ADR

2217
 1.5%

 11% 

4.2 S2 III 4.2 142 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

PP20 B3B6 MP14

2218 , 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2219 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2222  3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2224 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2



9698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

1
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 2199

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 2200 ,

RxBN TU7TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 225 2201 ,

1
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 2202 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2203

PxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 2204

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2205

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2206 , ,
. . .

, ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2206 , ,
. . .

, ,
. . .

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24
CV35

50 2208
,

 10%  39% 

L4BN AT 3 
(E)

80 2209
 25% 

SCAN AT 3 
(E)

V1
V12

VV4 40 2210 MANEB 
MANEB  60% 

SCAN TE20 AT 3 
(D1E)

VV3 90 2211 ,

SGAH TU15 AT 2 
(E)

CV1
CV13
CV28

S19 90 2212  ( )
 ( ,

)

SGAV AT 3 
(E)

V13 VV1 40 2213

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 2214
 0,05%

L4BN AT 0 
(E)

80 2215 ,

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2215

 ADR 2216  (
),

3
(E)

V1 VV4 40 2217
 1.5%

 11% 

L4BN FL 2 
(E)

S2 839 2218 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2219

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2222

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2224



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9699

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2225 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2226 8 C9 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2227 N-
,

3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2232 2- 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2233 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2234 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2235 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2236 3- -4-

,

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15

2237 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2238 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2239 , 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 C08
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2240
8

C1 I
8 LQ0 P001

MP8
MP17 T10

TP2
TP12

2241 3 F1 II 3 LQ4 P001 C02
R001

MP19 T4 TP1

2242 3 F1 II 3 LQ4 P001 C02
R001

MP19 T4 TP1

2243 3 F1 III 3 LQ7 P001 C03
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2244 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2245 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2246 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 B8 MP19 T7 TP2

2247 N- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2248 -N- 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2249 , 6.1 TF1

2250 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2251 [2.2.1] TA-2,5- ,
(2,5- ,

)

3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP2

2252 1,2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2253 N,N- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2254 , 4.1 F1 III 4.1 293 LQ9 P407 R001 MP11

2256 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2257 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 IBC04 MP2 T9 TP7 
TP33

2258 1,2- 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2259 8 C7 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2260 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2261 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2262 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2263 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2264 , 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2



9700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN AT 3 
(E)

80 2225

L4BN AT 2 
(E)

80 2226

LGBF FL 3 
(E)

S2 39 2227 N-
,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2232 2-

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2233

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2234

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2235

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2236 3- -4-

,
SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
VV9 CV13 

CV28
S9 60 2237

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2238

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2239 ,

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 2240

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2241

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2242

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2243

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2244

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2245

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2246

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2247 N-

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2248 -N-

2249 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2250

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 2251 [2.2.1] TA-2,5- ,
(2,5- ,

)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2252 1,2-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2253 N,N-

4
(E)

2254 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2256

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 2257

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2258 1,2-

L4BN AT 2 
(E)

80 2259

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2260

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2261 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 2262

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2263

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2264 ,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9701

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2265 N,N- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP2

2266 -N- 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP2

2267 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2269 3,3'- 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP2

2270

50%  70% 

3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2271 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2272 N- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2273 2- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2274 N- -N- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2275 2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2276 2- 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2277 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2278 N- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2279 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2280 , 8 C8 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2281 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2282 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2283
,

3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2284 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP2

2285 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2286  3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2287 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2288 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

B8 MP19 11 TP1

2289 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2290 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP2

2291 , ,
. . .

6.1 T5 III 6.1 199 
274
535

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2293 4- -4- -2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2294 N- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2295 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2296 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2297 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2298 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2299 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2300 2- -5- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1



9702 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2265 N,N-

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2266 -N-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2267

L4BN AT 3 
(E)

80 2269 3,3'-

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2270

50%  70% 

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2271

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2272 N-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2273 2- 

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2274 N- -N-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2275 2-

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2276 2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 2277 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2278 N-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2279

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 2280 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2281

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2282

LGBF FL 3 
(E)

S2 39 2283
,

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2284

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2285

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2286

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2287

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2288

L4BN AT 3 
(E)

80 2289

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2290

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2291 , ,
. . .

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2293 4- -4- -2-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2294 N-

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2295

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2296

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2297

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2298

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2299

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2300 2- -5-
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2301 2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2302 5- -2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2303 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2304 , 4.1 F2 III 4.1 536 LQ0 T1 TP3

2305 8 C4 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2306 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2307 3- -4- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP10 T7 TP2

2308 , 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

2309 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2310 -2,4- 3 FT1 III 3 
+6.1

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2311 6.1 T1 III 6.1 279 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2312 , 6.1 T1 II 6.1 LQ0 T7 TP3

2313 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1

2315 , 9 M2 II 9 305 LQ26 P906 IBC02 MP15 T4 TP1

2316 , 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2317 6.1 T4 I 6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2318
 25% 

4.2 S4 II 4.2 504 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

2319 ,
. . .

3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

2320 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2321 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2322 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2323 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2324  3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1

2325 1,3,5- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2326 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2327 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2328 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP2

2329 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2330 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2331 , 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2332 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1

2333 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2334 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P602 MP8 
MP17

T14 TP2

2335 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2336 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2



9704 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2301 2-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2302 5- -2-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2303

LGBV TU27TE4 
TE6

AT 3 
(E)

44 2304 ,

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 2305

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2306 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2307 3- -4-

L4BN AT 2 
(E)

X80 2308 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2309

L4BH TU15 FL 3 
(E)

CV13
CV28

S2 36 2310 -2,4-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2311

L4BH TU15 TE19 AT 0 
(E)

CV13 S9 S19 60 2312 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2313

L4BH TU15 AT 0 
(D1E)

VV15 CV1 
CV13
CV28

S19 90 2315 ,

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2316 ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2317

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 2318
 25% 

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2319 ,
. . .

L4BN AT 3 
(E)

80 2320

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2321 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2322

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2323

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2324

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2325 1,3,5-

L4BN AT 3 
(E)

80 2326

L4BN AT 3 
(E)

80 2327

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2328

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2329

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2330

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2331 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2332

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2333

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2334

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2335

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2336
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2337 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2338 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2339 2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2340 2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2341 1- -3- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2342 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2343 2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2344 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2344 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2345 3- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2346 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2347 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2348 , 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2350 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2351 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2351 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2352 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2353 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T8 TP2 
TP12

2354 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2356 2- 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

2357 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2358 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2359 3 FTC II 3 
+6.1
+8

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2360 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2361 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2362 1,1- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2363 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

2364 N- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2366  3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2367 - 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2368 - 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2370 1- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2371 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

2372 1,2- -( ) 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2373 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2374 3,3- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2375 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1



9706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2337

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2338

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2339 2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2340 2-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2341 1- -3-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2342

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2343 2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2344

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2344

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2345 3-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2346

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2347

LGBF FL 3 
(E)

S2 39 2348 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2350

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2351

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2351

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 2352 ,

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2353

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2354

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 2356 2-

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2357

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2358

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 338 2359

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2360

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2361

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2362 1,1-

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 2363

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2364 N-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2366

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2367 -

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2368 -

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2370 1-

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 2371

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2372 1,2- -( )

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2373

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2374 3,3-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2375



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2376 2,3- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2377 1,1- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

2378 2- 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2379 1,3- 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2380 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2381 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2382 , 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2383 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2384 -N- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2385 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2386 1- 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2387 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2388 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2389 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T12 TP2

2390 2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2391 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2392 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2393 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2394 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2395 3 FC II 3 +8 LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP2

2396 , 3 FT1 II 3 +6.1 LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2397 3- -2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2398 - 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

2399 1- 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2400 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2401 8 CF1 I 8 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2

2402 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2403 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2404 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2405 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2406 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2407 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P602 MP8 
MP17

2409 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2410 1,2,3,6- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2411 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2412  3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1
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9708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2376 2,3-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2377 1,1-

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2378 2-

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2379 1,3-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2380

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2381

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2382 ,

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2383

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2384 -N-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2385

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2386 1-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2387

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2388

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 2389

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2390 2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2391

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2392

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2393

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2394

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2395

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2396 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2397 3- -2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2398 -

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2399 1-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2400

L10BH FL 1 
(D1E)

S2 S20 883 2401

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2402

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2403

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2404

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2405

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2406

1
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 2407

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2409

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2410 1,2,3,6-

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2411

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2412
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2413 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1

2414 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2416 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

2417 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

2418 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9

2419 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2420 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

2421 2 2TOC
2422 -2-

(  R 1318)
2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

2424
(  R 218)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

2426 , , ,
,

 80% 
 93%

5.1 O1 5.1 252 644 LQ0 T7 TP1 
TP16
TP17

2427 5.1 O1 II 5.1 LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

2427 5.1 O1 III 5.1 LQ13 P504 IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

2428 5.1 O1 II 5.1 LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

2428 5.1 O1 III 5.1 LQ13 P504 IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

2429 5.1 O1 II 5.1 LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

2429 5.1 O1 III 5.1 LQ13 P504 IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

2430 , ,
. . . (  C2-

C12 )

8 C4 I 8 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

2430 , ,
. . . (  C2-

C12 )

8 C4 II 8 274 LQ23 P002 C08 B4 MP10 T3 TP33

2430 , ,
. . . (  C2-

C12 )

8 C4 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2431 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2432 N,N- 6.1 T1 III 6.1 279 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2433 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2434 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2435 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2436 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2437 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2438 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2



9710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2413

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2414

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2416

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 2417

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 2418

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2419

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 2420

2421
PxBN(M) AT 3 

(E)
CV9

CV10
CV36

20 2422 -2-
(  R 1318)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 2424
(  R 218)

L4BV(+) TU3TU12 
TU29 TC3 
TE9TE10

TA1

AT 0 
(E)

59 2426 , , ,
,

 80% 
 93%

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 2427

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 2427

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 2428

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 2428

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 2429

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 2429

S10AN L10BH AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 2430 , ,
. . . (  C2-

C12 )
SCAN L4BN AT 2 

(E)
V11 80 2430 , ,

. . . (  C2-
C12 )

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 2430 , ,
. . . (  C2-

C12 )
L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
CV13
CV28

S9 60 2431

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2432 N,N-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2433 ,

L4BN AT 2 
(E)

X80 2434

L4BN AT 2 
(E)

X80 2435

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2436

L4BN AT 2 
(E)

X80 2437

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2438
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2439 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2440 , 8 C2 III 8 LQ24 P002 C08
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2441 ,

,

4.2 SC4 I 4.2 
+8

537 LQ0 P404 MP13

2442 8 C3 II 8 LQ22 P001 MP15 T7 TP2

2443 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2444 8 C1 I 8 LQ0 P802 MP8 
MP17

T10 TP2

2446 CRESOLS, 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2447 , , 4.2 ST3 I 4.2 +6.1 LQ0 T21 TP3
TP7

TP26
2448 , 4.1 F3 III 4.1 538 LQ0 T1 TP3

2451 2 2O 2.2 +5.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2452 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2453  (
 R 161)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2454  (
 R 41)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2455 2 2A

2456 2- 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

2457 2,3- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

2458 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2459 2- -1- 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

2460 2- -2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 B8 MP19 T7 TP1

2461 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2463 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

2464  5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

2465 , 5.1 O2 II 5.1 135 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2466 5.1 O2 I 5.1 LQ0 P503 IBC06 MP2

2468 , 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2469 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2470 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2471 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 PP30 MP18 T6 TP33

2473 6.1 T3 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2474 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 MP15 T7 TP2

2475 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 2439

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2440 ,

0
(B1E)

V1 S20 2441 ,

,

L4BN AT 2 
(E)

X80 2442

L4BN AT 2 
(E)

80 2443

L10BH AT 1 
(E)

S20 X88 2444

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2446 CRESOLS,

L10DH(+) TU14TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0 
(B1E)

S20 446 2447 , ,

LGBV(+) TU27TE4 
TE6

AT 3 
(E)

44 2448 ,

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

25 2451

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 239 2452 ,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2453  (
 R 161)

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2454  (
 R 41)

2455

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 2456 2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2457 2,3-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2458

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 2459 2- -1-

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2460 2- -2-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2461

1
(B1E)

V1 CV23 S20 2463

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 
CV28

56 2464

SCAN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 2465 ,

1
(B1E)

V10
V12

CV24 S20 2466

SCAN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 2468 ,

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 2469

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2470 ,

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2471

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2473

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2474

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2475
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2477 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2478 , ,
, . . .
, , ,

. . .

3 FT1 II 3 
+6.1

274
539

LQ0 P001 IBC02 MP19 T11 TP2 
TP27

2478 , ,
, . . .
, , ,

. . .

3 FT1 III 3 
+6.1

274 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 
TP28

2480 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P601 PR5 MP2

2481 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P601 PR5 MP2 T14 TP2

2482  N- 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2483 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2

2484 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2485  N- 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2486 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 MP19 T8 TP2

2487 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2488 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2490 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2491 , 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2493 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2495 5.1 OTC I 5.1 
+6.1
+8

LQ0 P200 MP2

2496 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2498 1,2,3,6- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2501 -(1-
)

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2501 -(1-
)

6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2502 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2503 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2504 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2505 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2506 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2507 , 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2508 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2509 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2511 2- , 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP2

2512  (O-, M-, P-) 6.1 T2 III 6.1 279 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2513 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2477

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2478 , ,
, . . .
, , ,

. . .

L4BH TU15 FL 3 
(E)

CV13
CV28

S2 36 2478 , ,
, . . .
, , ,

. . .

1
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 2480

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2481

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2482  N-

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2483

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2484

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2485  N-

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2486

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2487

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2488

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2490

L4BN AT 3 
(E)

80 2491 ,

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2493

L10DH TU3 AT 1 
(B1E)

CV24
CV28

S20 568 2495

L4BN AT 3 
(E)

80 2496

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2498 1,2,3,6-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2501 -(1-
)

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2501 -(1-
)

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2502

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2503

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2504

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2505

SGAV AT 2 
(E)

V11 VV9 80 2506

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2507 ,

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2508

SGAV AT 2 
(E)

V11 VV9 80 2509

L4BN AT 3 
(E)

80 2511 2- ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2512  (O-, M-, P-)

L4BN AT 2 
(E)

X80 2513
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2514 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2515 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2516 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2517 1- -1,1-
(  R 142b)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

2518 1,5,9- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2520 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2521 , 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2522 2- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2524 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2525 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2526 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2527 , 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2528 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2529 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2531 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 
LP01

MP15 T7 TP2
TP18
TP30

2533 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2534 2 2TFC 2.3 +2.1 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

2535 4-  ( -
)

3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2536 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2538 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2541 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2542 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2545 , 4.2 S4 I 4.2 540 LQ0 P404 MP13

2545 , 4.2 S4 II 4.2 540 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

2545 , 4.2 S4 III 4.2 540 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

2546 , 4.2 S4 I 4.2 540 LQ0 P404 MP13

2546 , 4.2 S4 II 4.2 540 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

2546 , 4.2 S4 III 4.2 540 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

2547 5.1 O2 I 5.1 LQ0 P503 IBC06 MP2

2548 2 2TOC 2.3 +5.1 
+8

LQ0 P200 MP9

2552
,

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2554 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2555  (
 25% , )

4.1 D II 4.1 541 LQ0 P406 MP2
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2514

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2515

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2516

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2517 1- -1,1-
(  R 142b)

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2518 1,5,9-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2520

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2521 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 69 2522 2-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2524

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2525

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2526

LGBF FL 3 
(E)

S2 39 2527 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2528

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2529

L4BN AT 2 
(E)

89 2531

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2533

FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 2534

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2535 4-  ( -
)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2536

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 2538

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2541

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2542

0
(B1E)

V1 S20 2545 ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 2545 ,

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV4 40 2545 ,

0
(B1E)

V1 S20 2546 ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 2546 ,

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV4 40 2546 ,

1
(B1E)

V10
V12

CV24 S20 2547

1
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 2548

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2552
,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2554

2
(B)

S17 2555  (
 25% , )
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2556
(  25% ,

,  12.6%, 
)

4.1 D II 4.1 541 LQ0 P406 MP2

2557 ,  (
 12.6% , ,

,
)

4.1 D II 4.1 241 
541

LQ0 P406 MP2

2558 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2560 2-  -2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2561 3- -1- 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

2564 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2564 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2565 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2567 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2570 6.1 T5 I 6.1 274 
596

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2570 6.1 T5 II 6.1 274 
596

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2570 6.1 T5 III 6.1 274 
596

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2571 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12
TP28

2572 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2573 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

2574
 3% 

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2576 , 8 C1 II 8 LQ0 T7 TP3

2577 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2578 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2579 8 C8 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2580 8 C1 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2581 8 C1 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2582 8 C1 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2583 ,

,
5%

8 C2 II 8 274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2584 ,

,  5% 

8 C1 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

2585 ,

,
5%

8 C4 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2586 ,

,  5% 

8 C3 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2587 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

2
(B)

S17 2556
(  25% ,

,  12.6%, 
)

2
(B)

S17 2557 ,  (
 12.6% , ,

,
)

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2558

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2560 2-  -2-

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 2561 3- -1-

L4BN AT 2 
(E)

80 2564

L4BN AT 3 
(E)

80 2564

L4BN AT 3 
(E)

80 2565

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2567

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2570

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2570

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2570

L4BN AT 2 
(E)

80 2571

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2572

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24
CV28

56 2573

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2574
 3% 

L4BN AT 2 
(E)

80 2576 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 2577

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2578

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 2579

L4BN AT 3 
(E)

80 2580

L4BN AT 3 
(E)

80 2581

L4BN AT 3 
(E)

80 2582

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 2583 ,

,
5%

L4BN AT 2 
(E)

80 2584 ,

,  5% 

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2585 ,

,
5%

L4BN AT 3 
(E)

80 2586 ,

,  5% 

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2587
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2588 ,
, . . .

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC02 MP18 T6 TP9 
TP33

2588 ,
, . . .

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2588 ,
, . . .

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2589 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2590  ( ,
, , )

9 M1 III 9 168 
542

LQ27 P002 IBC08 
R001

PP37
B4

MP10 T1 TP33

2591 , 2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75 TP5

2599

 60% 
   (

 R 503)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M)

2601 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

2602
,

 74% 
 (

 R 503)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

2603 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2604 8 CF1 I 8 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2

2605 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2

2606 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2607 , 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2608 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2609 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

2610 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2611 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2612 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 B8 MP19 T7 TP2

2614 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2615 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2616 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2616 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2617 , 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2618 , 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2619 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2620 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2621 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2622 3 FT1 II 3 
+6.1

LQ0 P001 IBC02 B8 MP19 T7 TP1

2623 , 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 LP02 
R001

PP15 MP11

2624 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33



9720 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2588 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2588 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2588 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2589

SGAH TU15 AT 3 
(E)

CV13
CV28

90 2590  ( ,
, , )

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 2591 ,

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 2599

 60% 
   (

 R 503)

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 2601

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 2602
,

 74% 
 (

 R 503)

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2603

L10BH FL 1 
(D1E)

S2 S20 883 2604

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2605

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2606

LGBF FL 3 
(E)

S2 39 2607 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2608

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2609

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2610

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2611

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2612

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2614

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2615

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2616

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2616

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2617 ,

LGBF FL 3 
(E)

S2 39 2618 ,

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2619

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2620

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2621

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2622

4
(E)

2623 ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 2624
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2626 ,
 10% 

5.1 O1 II 5.1 613 LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

2627 ,
. . .

5.1 O2 II 5.1 103 
274

LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2628 6.1 T2 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2629 6.1 T2 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2630 6.1 T5 I 6.1 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2642 6.1 T2 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2643 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2644 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2645 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2646 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

2647 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2648 1,2- -3- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15

2649 1,3- 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2650 1,1- -1- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2651 4,4'- 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2653 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2655 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2656 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2657 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2659 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2660  ( ) 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2661 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2664 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2667 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2668 6.1 TF1 II 6.1 
+3

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2669 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2669 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2

2670 8 C4 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2671  (O-, M-, P-) 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2672 ,
 0.880  0.957 

 15 C
 10% 

35%

8 C5 III 8 543 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1

2673 2- -4- 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33



9722 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 2626 ,
 10% 

SCAN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 2627 ,
. . .

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2628

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2629

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2630

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2642

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2643

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2644

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2645

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2646

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2647

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2648 1,2- -3-

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2649 1,3-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2650 1,1- -1-

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2651 4,4'-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2653

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2655

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2656

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2657

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2659

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2660  ( )

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2661

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2664

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2667

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2668

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2669 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2669 ,

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 2670

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2671  (O-, M-, P-)

L4BN AT 3 
(E)

80 2672 ,
 0.880  0.957 

 15 C
 10% 

35%

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2673 2- -4-



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2674 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2676 2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9

2677 8 C5 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2677 8 C5 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2678 8 C6 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2679 8 C5 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2679 8 C5 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP2

2680 8 C6 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2681 8 C5 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2681 8 C5 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2682 8 C6 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2683  8 CFT II 8 
+3

+6.1

LQ22 P001 IBC01 MP15 T7 TP2

2684 3- 3 FC III 3 
+8

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2685 N,N- 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2686 2- 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2687 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 TP33

2688 1- -3- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2689 - - 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2690 N,N- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2691 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2692 8 C1 I 8 LQ0 P602 MP8
MP17 T20 TP2

TP12
2693 ,

. . .
8 C1 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP1 

TP28
2698

0,05%

8 C4 III 8 169 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

PP14 B3 MP10 T1 TP33

2699
8

C3 I
8 LQ0 P001

MP8
MP17 T10

TP2
TP12

2705 1- 8 C9 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2707 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2707 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2709 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2710 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2713 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2714 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC06 
R001

MP11 T1 TP33

2715 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC06 
R001

MP11 T1 TP33

2716 1,4- 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2717 , 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2719 5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9723



9724 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2674

1
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 2676

L4BN AT 2 
(E)

80 2677

L4BN AT 3 
(E)

80 2677

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 2678

L4BN AT 2 
(E)

80 2679

L4BN AT 3 
(E)

80 2679

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 2680

L4BN AT 2 
(E)

80 2681

L4BN AT 3 
(E)

80 2681

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 2682

L4BN FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 86 2683  

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2684 3-

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2685 N,N-

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2686 2-

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 2687

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2688 1- -3-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2689 - -

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2690 N,N-

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 2691

L10BH AT 1 
(E)

S20 X88 2692

L4BN AT 3 
(E)

80 2693 ,
. . .

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 2698

0,05%

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 2699

L4BN AT 2 
(E)

80 2705 1-

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 2707

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2707

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2709

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2710

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2713

SGAV AT 3 
(E)

V12 VV1 40 2714

SGAV AT 3 
(E)

V12 VV1 40 2715

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2716 1,4-

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 2717 ,

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 
CV28

56 2719
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2720 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2721 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

2722 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2723 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

2724 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2725 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2726 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2727 6.1 TO2 II 6.1 +5.1 LQ18 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

2728 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2729 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2730 , 6.1 T1 III 6.1 279 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2732 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2733 , ,
, . . .
, ,
, . . .

3 FC I 3 
+8

274
544

LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP1 
TP9

TP27

2733 , ,
, . . .
, ,
, . . .

3 FC II 3 
+8

274
544

LQ4 P001 IBC02 MP19 T11 TP1 
TP27

2733 , ,
, . . .
, ,
, . . .

3 FC III 3 
+8

274
544

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 
TP28

2734 , , ,
, . . .

, ,
, , . . .

8 CF1 I 8 
+3

274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2734 , , ,
, . . .

, ,
, , . . .

8 CF1 II 8 
+3

274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2735 , , ,
. . . , ,

, . . .

8 C7 I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2735 , , ,
. . . , ,

, . . .

8 C7 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP1 
TP27

2735 , , ,
. . . , ,

, . . .

8 C7 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

2738 N- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2739 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2740 N- 6.1 TFC I 6.1 
+3
+8

LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2

2741
 22% 

5.1 OT2 II 5.1 +6.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

2742 , ,
, , . . .

6.1 TFC II 6.1 
+3
+8

274
561

LQ17 P001 IBC01 MP15
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 2720

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 2721

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 2722

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 2723

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 2724

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 2725

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 2726

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11
V12

CV13
CV28

S9 S19 65 2727

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 2728

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2729

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2730 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2732 ,

L10CH TU14 TE21 FL 1 
(C1E)

S2 S20 338 2733 , ,
, . . .
, ,
, . . .

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2733 , ,
, . . .
, ,
, . . .

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2733 , ,
, . . .
, ,
, . . .

L10BH FL 1 
(D1E)

S2 S20 883 2734 , , ,
, . . .

, ,
, , . . .

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2734 , , ,
, . . .

, ,
, , . . .

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 2735 , , ,
. . . , ,

, . . .

L4BN AT 2 
(E)

80 2735 , , ,
. . . , ,

, . . .

L4BN AT 3 
(E)

80 2735 , , ,
. . . , ,

, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2738 N-

L4BN AT 3 
(E)

80 2739

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 668 2740 N-

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 
CV28

56 2741
 22% 

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 2742 , ,
, , . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2743 N- 6.1 TFC II 6.1 
+3
+8

LQ17 P001 MP15 T20 TP2

2744 6.1 TFC II 6.1 
+3
+8

LQ17 P001 IBC01 MP15 T7 TP2

2745 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2746 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2747 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2748  2- 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2749
3

F1 I
3 LQ3 P001

MP7
MP17 T14 TP2

2750 1,3- -2 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2751 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2752 1,2- -3- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2753 N-
,

6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1

2753 N- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2754 ,
,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2757 ,
,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2757 ,
,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2758 ,
, ,  (

 23 °C)

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2758 ,
, , ,

 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2759 ,
,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2759 ,
,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2759 ,
,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2760 ,
, , ,

 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2760 ,
, ,

 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2761
, ,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2761
, ,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33



9728 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 2743 N-

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 2744

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2745

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2746

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2747

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2748  2-

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 2749

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2750 1,3- -2

L4BN AT 2 
(E)

80 2751

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2752 1,2- -3-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2753 N-
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2753 N-

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2754 ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2757 ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2757 ,
,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2758 ,
, ,  (

 23 °C)

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2758 ,
, , ,

 23 °C

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2759 ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2759 ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2759 ,
,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2760 ,
, , ,

 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2760 ,
, ,

 23 °C

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2761
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2761
, ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2761
, ,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2762
, ,

, ,
 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2762
, ,

, ,
 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2763 ,
,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2763 ,
,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2763 ,
,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
R001

B3 MP10 T1 TP33

2764 ,
, , ,

 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2764 ,
, , ,

 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2771
, ,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2771
, ,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2771
, ,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2772
, ,

, ,
 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2772
, ,

, ,
 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2775
, ,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2775
, ,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2775
, ,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2776
, , ,
,

 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2776
, , ,
,

 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2777
, ,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2777
, ,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2777
, ,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33



9730 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2761
, ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2762
, ,

, ,
 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2762
, ,

, ,
 23 °C

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2763 ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2763 ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2763 ,
,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2764 ,
, , ,

 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2764 ,
, , ,

 23 °C

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2771
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2771
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2771
, ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2772
, ,

, ,
 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2772
, ,

, ,
 23 °C

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2775
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2775
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2775
, ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2776
, , ,
,

 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2776
, , ,
,

 23 °C

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2777
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2777
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2777
, ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2778
, , ,

 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2778
, , ,

 (
 23 °C)

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2779

, ,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2779

, ,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2779

, ,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2780

, ,
, ,

 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2780

, ,
, ,

 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2781 ,
,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2781 ,
,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2781 ,
,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2782 ,
, , ,

 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2782 ,
, , ,

 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2783
, ,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2783
, ,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2783
, ,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2784
, ,

,
 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2784
, ,

,
 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2785 4- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1



9732 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2778
, , ,

 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2778
, , ,

 (
 23 °C)

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2779

, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2779

, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2779

, ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2780

, ,
, ,

 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2780

, ,
, ,

 23 °C

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2781 ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2781 ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2781 ,
,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2782 ,
, , ,

 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2782 ,
, , ,

 23 °C

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2783
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2783
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2783
, ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2784
, ,

,
 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2784
, ,

,
 23 °C

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2785 4-
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2786
, ,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

2786
, ,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2786
, ,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2787
, ,

,
 23 °C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2787
, ,

,
 23 °C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

2788 ,
, . . .

6.1 T3 I 6.1 43 
274

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2788 ,

, . . .
6.1 T3 II 6.1 43 

274
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

2788 ,
, . . .

6.1 T3 III 6.1 43 
274

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

2789 ,
, ,

 80% ,

8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2790 , ,
 50% 

 80% ,

8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2790 ,
 10% 

50% ,

8 C3 III 8 597 
647

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2793 ,
,

4.2 S4 III 4.2 592 LQ0 P003 IBC08 
LP02 R001

PP20
B3B6

MP14

2794 , ,
,

8 C11 8 295 
598

LQ0 P801 P801a

2795 , ,
,

8 C11 8 295 
598

LQ0 P801 P801a

2796 ,
51% ,

8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

2797 , 8 C5 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2 
TP28

2798 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2799 8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2800 , , , 8 C11 8 238 
295
598

LQ0 P003 P801a PP16

2801 , , ,
. . . ,

, , . . .

8 C9 I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
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436

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2786
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2786
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2786
, ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2787
, ,

,
 23 °C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2787
, ,

,
 23 °C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2788 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2788 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2788 ,
, . . .

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2789 ,
, ,

 80% ,

L4BN AT 2 
(E)

80 2790 , ,
 50% 

 80% ,

L4BN AT 3 
(E)

80 2790 ,
 10% 

50% ,

3
(E)

V1 VV4 40 2793 ,
,

3
(E)

VV14 80 2794 , ,
,

3
(E)

VV14 80 2795 , ,
,

L4BN AT 2 
(E)

80 2796 ,
51% ,

L4BN AT 2 
(E)

80 2797 ,

L4BN AT 2 
(E)

80 2798

L4BN AT 2 
(E)

80 2799

3
(E)

VV14 80 2800 , , ,

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 2801 , , ,
. . . ,

, , . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2801 , , ,
. . . ,

, , . . .

8 C9 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2801 , , ,
. . . ,

, , . . .

8 C9 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

2802 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2803 8 C10 III 8 LQ24 P800 PP41 MP10 T1 TP33

2805 , 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC04 PP40 MP14 T3 TP33

2806 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 IBC04 MP2

2807 9 M11  ADR

2809 8 C9 III 8 599 LQ19 P800 MP15

2810 , , . . . 6.1 T1 I 6.1 274 
315
614

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2810 , , . . . 6.1 T1 II 6.1 274 

614
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
2810 , , . . . 6.1 T1 III 6.1 274 

614
LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP1 

TP28
2811 , ,

. . .
6.1 T2 I 6.1 274 

614
LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 

TP33

2811 , ,
. . .

6.1 T2 II 6.1 274 
614

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2811 , ,
. . .

6.1 T2 III 6.1 274 
614

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2812 , 8 C6  ADR
2813 , ,

. . .
4.3 W2 I 4.3 274 LQ0 P403 IBC99 PP83 MP2

2813 , ,
. . .

4.3 W2 II 4.3 274 LQ11 P410 IBC07 PP83 MP14 T3 TP33

2813 , ,
. . .

4.3 W2 III 4.3 274 LQ12 P410 IBC08 
R001

PP83 B4 MP14 T1 TP33

2814 6.2 I1 6.2 318 LQ0 P620 MP5

2814
,

6.2 I1 6.2 +2.2 318 LQ0 P620 MP5

2814
, (

)

6.2 I1 6.2 318 LQ0 P099 P620 MP5 BK1 BK2

2815 N- 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2817 8 CT1 II 8 
+6.1

LQ22 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP12

2817 8 CT1 III 8 
+6.1

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T4 TP1 
TP12

2818 8 CT1 II 8 
+6.1

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2818 8 CT1 III 8 
+6.1

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T4 TP1

2819 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2820 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2821  6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2821  6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN AT 2 
(E)

80 2801 , , ,
. . . ,

, , . . .

L4BN AT 3 
(E)

80 2801 , , ,
. . . ,

, , . . .

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2802

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 2803

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 CV23 423 2805 ,

1
(B1E)

V1 CV23 S20 2806

 ADR 2807

L4BN AT 3 
(E)

80 2809

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2810 , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2810 , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2810 , , . . .

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2811 , ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2811 , ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2811 , ,
. . .

 ADR 2812 ,
0

(B1E)
V1 CV23 S20 2813 , ,

. . .

SCAN AT 0 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 2813 , ,
. . .

SCAN AT 0 
(E)

V1 VV5 CV23 423 2813 , ,
. . .

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 2814

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 2814
,

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 606 2814
, (

)

L4BN AT 3 
(E)

80 2815 N-

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(E)

CV13
CV28

86 2817

L4DH TU14 TE21 AT 3 
(E)

CV13
CV28

86 2817

L4BN AT 2 
(E)

CV13
CV28

86 2818

L4BN AT 3 
(E)

CV13
CV28

86 2818

L4BN AT 3 
(E)

80 2819

L4BN AT 3 
(E)

80 2820

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2821

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2821
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2822 2- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2823 , 8 C4 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

MP10 T1 TP33

2826 8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 MP15 T7 TP2

2829 8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2830 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

2831 1,1,1- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2834 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2835 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 IBC04 MP14 T3 TP33

2837 , 8 C1 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2837 , 8 C1 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2838 , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2839 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2840 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2841 -N- 3 FT1 III 3 +6.1 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2842 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2844 4.3 W2 III 4.3 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

2845 , ,
. . .

4.2 S1 I 4.2 274 LQ0 P400 PR1 MP2 T22 TP2 
TP7
TP9

2846 , ,
. . .

4.2 S2 I 4.2 274 LQ0 P404 MP13

2849 3-  -1 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2850 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2851 , 8 C1 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2852 ,
 10% ,

4.1 D I 4.1 545 LQ0 P406 PP24 MP2

2853 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2854 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2855 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2856 , . . . 6.1 T5 III 6.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2857 ,
- , -

 (UN 2672)

2 6A 2.2 119 LQ0 P003 PP32 MP9

2858 , , ,
,

(  254 
 18 )

4.1 F3 III 4.1 546 LQ9 P002 LP02 
R001

MP11

2859 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2861 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2862 , 6.1 T5 III 6.1 600 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2863 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2864 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2822 2-

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 2823 ,

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2826

L4BN AT 3 
(E)

80 2829

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 2830

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2831 1,1,1-

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2834

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 CV23 423 2835

L4BN AT 2 
(E)

80 2837 ,

L4BN AT 3 
(E)

80 2837 ,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 2838 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2839

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2840

L4BH TU15 FL 3 
(E)

CV13
CV28

S2 36 2841 -N-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2842

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 VV7 CV23 423 2844

L21DH TU14TC1 
TE21 TM1

AT 0 
(B1E)

V1 S20 333 2845 , ,
. . .

0
(B1E)

V1 S20 2846 , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2849 3-  -1

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2850

L4BN AT 2 
(E)

80 2851 ,

1
(B)

S17 2852 ,
 10% ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2853

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2854

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2855

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2856 , . . .

3
(E)

CV9 2857 ,
- , -

 (UN 2672)

3
(E)

VV1 40 2858 , , ,
,

(  254 
 18 )

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2859

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2861

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2862 ,

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2863

SGAH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2864



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2865 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2869 ,  8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2869 ,  8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2870 4.2 SW I 4.2 +4.3 LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP7 
TP33

2870 4.2 SW I 4.2 +4.3 LQ0 P002 PP13 MP2

2871 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2872 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 C02 MP15 T7 TP2

2872 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2873 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2874 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2875 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2876 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2878 , 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 TP33

2879 8 CT1 I 8 +6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

T10 TP2 
TP12

2880 ,

 5.5% 
 16% 

5.1 O2 II 5.1 313 
314
322

LQ11 P002 IBC08 B4 B13 MP10

2880 ,

 5.5% 
 16% 

5.1 O2 III 5.1 313 
314

LQ12 P002 IBC08 
R001

B4 MP10

2881 , 4.2 S4 I 4.2 274 LQ0 P404 MP13 T21 TP7 
TP33

2881 , 4.2 S4 II 4.2 274 LQ0 P410 C06 MP14 T3 TP33

2881 , 4.2 S4 III 4.2 274 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

2900 , 6.2 I2 6.2 318 LQ0 P620 MP5

2900 ,
,

6.2 I2 6.2 +2.2 318 LQ0 P620 MP5

2900 ,

(
)

6.2 I2 6.2 318 LQ0 P099 P620 MP5 BK1 BK2

2901 2 2TOC 2.3 +5.1 
+8

LQ0 P200 MP9 (M)

2902 , ,
. . .

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2902 , ,

. . .
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 C02 MP15 11 TP2 

TP27

2902 , ,
. . .

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9739



9740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2865

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 2869 ,

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2869 ,

L21DH TU14TC1 
TE21 TM1

AT 0 
(B1E)

V1 S20 X333 2870

0
(B1E)

V1 S20 2870

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2871

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2872

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2872

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2873

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2874

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2875

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 2876

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 2878 ,

L10BH AT 1 
(C1D)

CV13
CV28

S20 X886 2879

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 
CV35

50 2880 ,

 5.5% 
 16% 

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 
CV35

50 2880 ,

 5.5% 
 16% 

AT 0 
(B1E)

V1 S20 43 2881 ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 2881 ,

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV4 40 2881 ,

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 2900 ,

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 2900 ,
,

0
(E)

CV13
CV25
CV26
CV28

S3 S9 S15 606 2900 ,

(
)

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 265 2901

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2902 , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2902 , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2902 , ,
. . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9741

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2903 , ,
, . .

 23  °C

6.1 TF2 I 6.1 +3 61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2903 , ,
, . . .

 23  °C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2903 , ,
, . . .

 23  °C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2

2904 ,
,

8 C9 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

2905 ,
,

8 C10 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2907
 60% ,

,

4.1 D II 4.1 127 LQ8 P406 IBC06 PP26 PP80 B12 MP2

2908 ,
-

7 290 LQ0 . 2.2.7 . 4.1.9.1.3

2909 ,
 - 

7 290 LQ0 . 2.2.7 . 4.1.9.1.3

2910 ,
 - 

7 290 LQ0 . 2.2.7 . 4.1.9.1.3

2911 ,
 - 

7 290 LQ0 . 2.2.7 . 4.1.9.1.3

2912 ,
  (LSA-I), 

7 7X 172 
317
325

LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3 T5 TP4

2913 ,
 (SCO-

I  SCO-II), 

7 7X 172 
317

LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

2915 ,
, - ,

7 7X 172 
317
325

LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

2916 ,
(U),

7 7X 172 
317

LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

2917 ,
(M),

7 7X 172 
317

LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913

2919 ,
META

7 7X 172 
317

LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913

2920 , ,
. . .

8 CF1 I 8 
+3

274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2920 , ,
. . .

8 CF1 II 8 
+3

274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27



9742 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2903 , ,
, . .

 23  °C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2903 , ,
, . . .

 23  °C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 2903 , ,
, . . .

 23  °C

L4BN AT 3 
(E)

80 2904 ,
,

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 2905 ,
,

2
(B)

V11
V12

S17 2907
 60% ,

,

4
(E)

CV33 S5 S13 S21 2908 ,
-

4
(E)

CV33 S5 S13 S21 2909 ,
 - 

4
(E)

CV33 S5 S13 S21 2910 ,
 - 

4
(E)

CV33 S5 S13 S21 2911 ,
 - 

S2.65AN(+)
L2.65CN(+)

TU36TT7
TM7

AT 0 
(E)

VV16 CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2912 ,
  (LSA-I), 

0
(E)

VV16 CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2913 ,
 (SCO-

I  SCO-II), 

0
(E)

CV33 S6 S11 S12 
S13 S21

70 2915 ,
, - ,

0
(E)

CV33 S6 S11 S12 
S13 S21

70 2916 ,
(U),

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2917 ,
(M),

0
(-)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2919 ,
META

L10BH FL 1 
(D1E)

S2 S20 883 2920 , ,
. . .

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 2920 , ,
. . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9743

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2921 , ,
. . .

8 CF2 I 8 
+4.1

274 LQ0 P002 IBC05 MP18 T6 TP9 
TP33

2921 , ,
. . .

8 CF2 II 8 
+4.1

274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2922 , , . . . 8 CT1 I 8 
+6.1

274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2922 , , . . . 8 CT1 II 8 
+6.1

274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2922 , , . . . 8 CT1 III 8 
+6.1

274 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP1 
TP28

2923 , ,
. . .

8 CT2 I 8 
+6.1

274 LQ0 P002 IBC05 MP18 T6 TP9 
TP33

2923 , ,
. . .

8 CT2 II 8 
+6.1

274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2923 , ,
. . .

8 CT2 III 8 
+6.1

274 LQ24 P002 IBC08 
R001

B3 MP10 T1 TP33

2924 , ,
. . .

3 FC I 3 
+8

274 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

2924 , ,
. . .

3 FC II 3 
+8

274 LQ4 P001 IBC02 MP19 T11 TP2 
TP27

2924 , ,
. . .

3 FC III 3 
+8

274 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 
TP28

2925 , ,
, . . .

4.1 FC1 II 4.1 
+8

274 LQ0 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

2925 , ,
, . . .

4.1 FC1 III 4.1 
+8

274 LQ0 P002 IBC06 
R001

MP10 T1 TP33

2926 , ,
, . . .

4.1 FT1 II 4.1 +6.1 274 LQ0 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

2926 , ,
, . . .

4.1 FT1 III 4.1 +6.1 274 LQ0 P002 IBC06 
R001

MP10 T1 TP33

2927 , ,
, . . .

6.1 TC1 I 6.1 
+8

274 315 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2927 , ,

, . . .
6.1 TC1 II 6.1 

+8
274 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
2928 , ,

, . . .
6.1 TC2 I 6.1 

+8
274 LQ0 P002 IBC05 MP18 T6 TP9 

TP33

2928 , ,
, . . .

6.1 TC2 II 6.1 
+8

274 LQ18 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

2929 , ,
, . . .

6.1 TF1 I 6.1 
+3

274 315 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2929 , ,

, . . .
6.1 TF1 II 6.1 

+3
274 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
2930 , ,

, . . .
6.1 TF3 I 6.1 

+4.1
274 LQ0 P002 IBC05 MP18 T6 TP9 

TP33

2930 , ,
, . . .

6.1 TF3 II 6.1 
+4.1

274 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2931 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

2933 2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2934 2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2935 2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2936 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2937 - , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2940 9-
( )

4.2 S2 II 4.2 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33



9744 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

S10AN L10BH AT 1 
(E)

S20 884 2921 , ,
. . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 84 2921 , ,
. . .

L10BH AT 1 
(C1D)

CV13
CV28

S20 886 2922 , , . . .

L4BN AT 2 
(E)

CV13
CV28

86 2922 , , . . .

L4BN AT 3 
(E)

CV13
CV28

86 2922 , , . . .

S10AN L10BH AT 1 
(E)

CV13
CV28

S20 886 2923 , ,
. . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

86 2923 , ,
. . .

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 CV13 
CV28

86 2923 , ,
. . .

L10CH TU14 TE21 FL 1 
(C1E)

S2 S20 338 2924 , ,
. . .

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2924 , ,
. . .

L4BN FL 3 
(E)

S2 38 2924 , ,
. . .

SCAN AT 2 
(E)

V11
V12

48 2925 , ,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V12 48 2925 , ,
, . . .

SCAN AT 2 
(E)

V11
V12

CV28 46 2926 , ,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V12 CV28 46 2926 , ,
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 2927 , ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 2927 , ,
, . . .

S10AH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 2928 , ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11
V12

CV13
CV28

S9 S19 68 2928 , ,
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2929 , ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2929 , ,
, . . .

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 664 2930 , ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 64 2930 , ,
, . . .

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2931

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2933 2-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2934 2-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2935 2-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2936

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2937 - ,

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 2940 9-
( )



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9745

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2941 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2942 2- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

2943 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2945 N- 3 FC II 3 
+8

LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP1

2946 2- -5- 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

2947 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

2948 3- 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2949 ,
,

25%

8 C6 II 8 523 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T7 TP2

2950 ,

 149 m

4.3 W2 III 4.3 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 
BK2

TP33

2956 5- - -2,4,6-
-m-

( )

4.1 SR1 III 4.1 638 LQ0 P409 MP2

2965 4.3 WFC I 4.3 
+3
+8

LQ0 P401 MP2 T10 TP2 
TP7

2966 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

2967 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

2968 MANEB, 
 MANEB, 

4.3 W2 III 4.3 547 LQ12 P002 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

2969 9 M11 II 9 141 LQ25 P002 IBC08 PP34 B4 MP10 T3 
BK1
BK2

TP33

2977 ,
,

7 7X +7E 
+8

172 LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913

2978 ,
,

7 7X 
+8

172
317

LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913

2983
,

 30% 

3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP7

2984

 8%  20% 

(
)

5.1 O1 III 5.1 65 LQ13 P504 IBC02 
R001

PP10 B5 MP15 T4 TP1 
TP6

TP24

2985 , ,
, . . .

3 FC II 3 
+8

274
548

LQ4 P001 IBC02 MP19 T11 TP2 
TP27

2986 , ,
, . . .

8 CF1 II 8 
+3

274
548

LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2987 , ,
. . .

8 C3 II 8 274 
548

LQ22 P001 IBC02 MP15 T14 TP2 
TP27

2988 ,
, , ,

. . .

4.3 WFC I 4.3 
+3
+8

274
549

LQ0 P401 
PR2

MP2 T10 TP2 
TP7
TP9

2989 , 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P002 IBC08 B4 MP11 T3 TP33

2989 , 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 TP33



9746 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2941

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2942 2-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2943

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 2945 N-

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2946 2- -5-

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 2947

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2948 3-

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 2949 ,
,

25%
SCAN AT 3 

(E)
V1 VV5 CV23 423 2950 ,

 149 m

3
(D)

CV14 S14 2956 5- - -2,4,6-
-m-

( )
L10DH TU4TU14 

TU22 TE21 
TM2

FL 0 
(B1E)

V1 CV23 S2 S20 382 2965

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2966

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 2967

SCAN AT 0 
(E)

V1 VV5 CV23 423 2968 MANEB, 
 MANEB, 

SGAV AT 2 
(E)

VV3 90 2969

0
(C)

CV33 S6 S11 S13 
S21

78 2977 ,
,

0
(C)

CV33 S6 S11 S13 
S21

78 2978 ,
,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 2983
,

 30% 

LGBV TU3TC2 
TE8TE11

TT1

AT 3 
(E)

CV24 50 2984

 8%  20% 

(
)

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 X338 2985 , ,
, . . .

L4BN FL 2 
(E)

S2 X83 2986 , ,
, . . .

L4BN AT 2 
(E)

X80 2987 , ,
. . .

L10DH TU14 TU26 
TE21 TM2 

TM3

FL 0 
(B1E)

V1 CV23 S2 S20 X338 2988 ,
, , ,

. . .
SCAN AT 2 

(E)
V11 40 2989 ,

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 2989 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2990 , 9 M5 9 296 
635

LQ0 P905

2991 ,
,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2991 ,
,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2991 ,
,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

2992 ,
,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2992 ,

,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

2992 ,
,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

2993 ,
, ,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2993 ,
, ,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2993 ,
, ,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

2994 ,
,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2994 ,

,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
2994 ,

,
6.1 T6 III 6.1 61 

648
LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP2 

TP28
2995

, , ,
,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

2995
, , ,

,
 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2995
, , ,

,
 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

2996
, ,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2996

, ,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

2996
, ,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28



9748 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

3
(E)

2990 ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2991 ,
,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2S9 S19 63 2991 ,
,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2S9 63 2991 ,
,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2992 ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2992 ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2992 ,
,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2993 ,
, ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2993 ,
, ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 2993 ,
, ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2994 ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2994 ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2994 ,
,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2995
, , ,

,
 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2995
, , ,

,
 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 2995
, , ,

,
 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2996
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2996
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2996
, ,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9749

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

2997 ,
, ,

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2997 ,

, ,
 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

2997 ,
, ,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

2998 ,
,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
2998 ,

,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
2998 ,

,
6.1 T6 III 6.1 61 

648
LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP2 

TP28
3005

, , ,

 23°C 

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

3005
, , ,

 23°C 

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3005
, , ,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3006
, ,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

3006
, ,

6.1 T6 II 6.1 61 
648

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3006
, ,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3009
, , ,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3009
, , ,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3009
, , ,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3010
, ,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3010

, ,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

3010
, ,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3011
, , ,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27



9750 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 2997 ,
, ,

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 2997 ,
, ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 2997 ,
, ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 2998 ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 2998 ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 2998 ,
,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3005
, , ,

 23°C 

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3005
, , ,

 23°C 

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3005
, , ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3006
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3006
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3006
, ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3009
, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3009
, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3009
, , ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3010
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3010
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3010
, ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3011
, , ,

 23°C
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3011
, , ,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3011
, , ,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3012
, ,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3012
, ,

6.1 T6 II 6.1 61 
648

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3012
, ,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3013

, , ,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3013

, , ,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3013

, , ,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3014

, ,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3014

, ,

6.1 T6 II 6.1 61 
648

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3014

, ,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3015 ,
, ,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3015 ,
, ,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3015 ,
, ,

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3016 ,
,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3016 ,

,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
3016 ,

,
6.1 T6 III 6.1 61 

648
LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP2 

TP28



9752 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3011
, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3011
, , ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3012
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3012
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3012
, ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3013

, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3013

, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3013

, , ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3014

, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3014

, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3014

, ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3015 ,
, ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3015 ,
, ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3015 ,
, ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3016 ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3016 ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3016 ,
,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9753

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3017
, , ,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3017
, , ,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3017
, , ,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3018
, ,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3018

, ,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

3018
, ,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3019
, ,

,
 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3019
, ,

,

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3019
, ,

,
 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3020
, ,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3020

, ,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

3020
, ,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3021 , ,
, , . . .

 23°C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3021 , ,
, , . . .

 23°C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

3022 1,2- , 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

3023 2- -2- 6.1 TF1 I 6.1 
+3

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

3024
, , ,

 23°C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27



9754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3017
, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3017
, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3017
, , ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3018
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3018
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3018
, ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3019
, ,

,
 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2S9 S19 63 3019
, ,

,

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3019
, ,

,
 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3020
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3020
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3020
, ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3021 , ,
, , . . .

 23°C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3021 , ,
, , . . .

 23°C

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 339 3022 1,2- ,

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3023 2- -2-

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3024
, , ,

 23°C



457

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3024
, , ,

 23°C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

3025
, , ,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3025
, , ,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3025
, , ,

 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3026
, ,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3026

, ,
6.1 T6 II 6.1 61 

648
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

3026
, ,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3027
, ,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

3027
, ,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3027
, ,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3028 , ,

,

8 C11 8 295 
304
598

LQ0 P801 P801a

3048 6.1 T7 I 6.1 61 
153
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

3054 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

3055 2-(2- ) 8 C7 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

3056 N- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

3057 T 2 2TC 2.3 
+8

LQ0 P200 MP9 T50 TP21

3064 ,
 1% 

 5% 

3 D II 3 LQ0 P300 MP2

3065 ,
 70% '

3 F1 II 3 LQ5 P001 IBC02 
R001

PP2 MP19 T4 TP1

3065 ,
 24% 
 70% '

3 F1 III 3 144 
145
247

LQ7 P001 IBC03 
R001

PP2 MP19 T2 TP1

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9755



9756 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3024
, , ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3025
, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3025
, , ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3025
, , ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3026
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3026
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3026
, ,

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3027
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3027
, ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3027
, ,

3
(E)

VV14 80 3028 , ,

,

S10AH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 642 3048

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 3054

L4BN AT 3 
(E)

80 3055 2-(2- )

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 3056 N-

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 3057 T

2
(B)

S2 S19 3064 ,
 1% 

 5% 

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 3065 ,
 70% '

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 3065 ,
 24% 
 70% '
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59

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3066  (
, , , stain, 
, , ,

)
 (

)

8 C9 II 8 163 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2 
TP28

3066  (
, , , ,
, ,

)

(

)

8 C9 III 8 163 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T4 TP1 
TP29

3070

12.5%

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3071 , ,
, , . . .

, , ,
, . . .

6.1 TF1 II 6.1 
+3

274 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3072 9 M5 9 296 
635

LQ0 P905

3073 , 6.1 TFC II 6.1 
+3
+8

LQ17 P001 IBC01 MP15 T7 TP2

3077
, , . . .

9 M7 III 9 274 
601

LQ27 P002 IBC08 
LP02 R001

PP12 B3 MP10 T1 TP33

3078 , 4.3 W2 II 4.3 550 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

3079 , 3 FT1 I 3 
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2

3080 , ,
, . . .

, ,
, . . .

6.1 TF1 II 6.1 
+3

274
 551

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3082
, , . . .

9 M6 III 9 274 
601

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1 
TP29

3083 2 2TO 2.3 +5.1 LQ0 P200 MP9 (M)

3084 ,
, . . .

8 CO2 I 8 
+5.1

274 LQ0 P002 MP18 T6 TP9 
TP33

3084 ,
, . . .

8 CO2 II 8 
+5.1

274 LQ23 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3085 ,
, . . .

5.1 OC2 I 5.1 
+8

274 LQ0 P503 MP2

3085 ,
, . . .

5.1 OC2 II 5.1 
+8

274 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

3085 ,
, . . .

5.1 OC2 III 5.1 
+8

274 LQ12 P002 IBC08 
R001

B3 MP2 T1 TP33



9758 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN AT 2 
(E)

80 3066  (
, , , stain, 
, , ,

)
 (

)

L4BN AT 3 
(E)

80 3066  (
, , , ,
, ,

)

(

)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3070

12.5%
L4BH TU15 TE19 FL 2 

(D1E)
CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3071 , ,
, , . . .

, , ,
, . . .

3
(E)

3072

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 3073 ,

SGAV LGBV AT 3 
(E)

V13 VV3 CV13 90 3077
, , . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 3078 ,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3079 ,

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3080 , ,
, . . .

, ,
, . . .

LGBV AT 3 
(E)

CV13 90 3082
, , . . .

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 265 3083

S10AN L10BH AT 1 
(E)

CV24 S20 885 3084 ,
, . . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 85 3084 ,
, . . .

1
(B1E)

CV24 S20 3085 ,
, . . .

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24 58 3085 ,
, . . .

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24 58 3085 ,
, . . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9759

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3086 , ,
. . .

6.1 TO2 I 6.1 +5.1 274 LQ0 P002 MP18 T6 TP9 
TP33

3086 , ,
. . .

6.1 TO2 II 6.1 +5.1 274 LQ18 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3087 , ,
. . .

5.1 OT2 I 5.1 +6.1 274 LQ0 P503 MP2

3087 , ,
. . .

5.1 OT2 II 5.1 +6.1 274 LQ11 P002 IBC06 MP2 T3 TP33

3087 , ,
. . .

5.1 OT2 III 5.1 +6.1 274 LQ12 P002 IBC08 
R001

B3 MP2 T1 TP33

3088 ,
, . . .

4.2 S2 II 4.2 274 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

3088 ,
, . . .

4.2 S2 III 4.2 274 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

3089 , ,
. . .

4.1 F3 II 4.1 274 
552

LQ8 P002 IBC08 B4 MP11 T3 TP33

3089 , ,
. . .

4.1 F3 III 4.1 274 
552

LQ9 P002 IBC06 
R001

MP11 T1 TP33

3090 9 M4 II 9 188 
230
310
636

LQ0 P903 P903a) 
P903b)

3091 9 M4 II 9 188 
230
636

LQ0 P903 P903a) 
P903b)

3092 1- -2- 3 F1 III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T2 TP1

3093 , ,
. . .

8 CO1 I 8  
+5.1

274 LQ0 P001 MP8 
MP17

3093 , ,
. . .

8 CO1 II 8 
+5.1

274 LQ22 P001 IBC02 MP15

3094 ,
, . . .

8 CW1 I 8  
+4.3

274 LQ0 P001 MP8 
MP17

3094 ,
, . . .

8 CW1 II 8 
+4.3

274 LQ22 P001 MP15

3095 ,
, . . .

8 CS2 I 8 
+4.2

274 LQ0 P002 MP18 T6 TP9 
TP33

3095 ,
, . . .

8 CS2 II 8 
+4.2

274 LQ23 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3096 ,
, . . .

8 CW2 I 8 
+4.3

274 LQ0 P002 MP18 T6 TP9 
TP33

3096 ,
, . . .

8 CW2 II 8 
+4.3

274 LQ23 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3097 , ,
. . .

4.1 FO

3098 , ,
. . .

5.1 OC1 I 5.1 
+8

274 LQ0 P502 MP2

3098 , ,
. . .

5.1 OC1 II 5.1 
+8

274 LQ10 P504 IBC01 MP2

3098 , ,
. . .

5.1 OC1 III 5.1 
+8

274 LQ13 P504 IBC02 
R001

MP2

3099 , , . . . 5.1 OT1 I 5.1 
+6.1

274 LQ0 P502 MP2

3099 , , . . . 5.1 OT1 II 5.1 
+6.1

274 LQ10 P504 IBC01 MP2

3099 , , . . . 5.1 OT1 III 5.1 
+6.1

274 LQ13 P504 IBC02 
R001

MP2



9760 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 665 3086 , ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11
V12

CV13
CV28

S9 S19 65 3086 , ,
. . .

1
(B1E)

CV24
CV28

S20 3087 , ,
. . .

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11
V12

CV24
CV28

56 3087 , ,
. . .

SCAN TU3 AT 3 
(E)

CV24
CV28

56 3087 , ,
. . .

SGAV AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 3088 ,
, . . .

SGAV AT 3 
(E)

V1 40 3088 ,
, . . .

SCAN AT 2 
(E)

V11 40 3089 , ,
. . .

SGAV AT 3 
(E)

V12 VV1 40 3089 , ,
. . .

2
(E)

3090

2
(E)

3091

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 3092 1- -2-

L10BH AT 1 
(E)

CV24 S20 885 3093 , ,
. . .

L4BN AT 2 
(E)

CV24 85 3093 , ,
. . .

L10BH AT 1 
(D1E)

S20 823 3094 ,
, . . .

L4BN AT 2 
(E)

823 3094 ,
, . . .

S10AN AT 1 
(E)

S20 884 3095 ,
, . . .

SCAN AT 2 
(E)

V11
V12

84 3095 ,
, . . .

S10AN L10BH AT 1 
(E)

S20 842 3096 ,
, . . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11
V12

842 3096 ,
, . . .

3097 , ,
. . .

1
(B1E)

CV24 S20 3098 , ,
. . .

2
(E)

CV24 3098 , ,
. . .

3
(E)

CV24 3098 , ,
. . .

1
(B1E)

CV24
CV28

S20 3099 , , . . .

2
(E)

CV24
CV28

3099 , , . . .

3
(E)

CV24
CV28

3099 , , . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3100 ,
, . . .

5.1 OS

3101
,

5.2 P1 5.2 
+1

122
181
274

LQ14 P520 MP4

3102
,

5.2 P1 5.2 
+1

122
181
274

LQ15 P520 MP4

3103
C,

5.2 P1 5.2 122 
274

LQ14 P520 MP4

3104
C,

5.2 P1 5.2 122 
274

LQ15 P520 MP4

3105
D,

5.2 P1 5.2 122 
274

LQ16 P520 MP4

3106
D,

5.2 P1 5.2 122 
274

LQ11 P520 MP4

3107
E,

5.2 P1 5.2 122 
274

LQ16 P520 MP4

3108
E,

5.2 P1 5.2 122 
274

LQ11 P520 MP4

3109 ,
F,

5.2 P1 5.2 122 
274

LQ16 P520 
IBC520

MP4 T23

3110 ,
F,

5.2 P1 5.2 122 
274

LQ11 P520 
IBC520

MP4 T23 TP33

3111 ,
B, ,

5.2 P2 5.2 
+1

122
181
274

LQ0 P520 MP4

3112 ,
B, ,

5.2 P2 5.2 
+1

122
181
274

LQ0 P520 MP4

3113 ,
C, ,

5.2 P2 5.2 122 
274

LQ0 P520 MP4

3114 ,
C, ,

5.2 P2 5.2 122 
274

LQ0 P520 MP4

3115 ,
D, ,

5.2 P2 5.2 122 
274

LQ0 P520 MP4

3116 ,
D, ,

5.2 P2 5.2 122 
274

LQ0 P520 MP4

3117 ,
, ,

5.2 P2 5.2 122 
274

LQ0 P520 MP4

3118 ,
, ,

5.2 P2 5.2 122 
274

LQ0 P520 MP4

3119 ,
F, ,

5.2 P2 5.2 122 
274

LQ0 P520 
IBC520

MP4 T23



9762 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

3100 ,
, . . .

1
(B)

V1
V5

CV15
CV20
CV22
CV24

S9 S17 3101
,

1
(B)

V1
V5

CV15
CV20
CV22
CV24

S9 S17 3102
,

1
(D)

V1 CV15 
CV20
CV22
CV24

S8 S18 3103
C,

1
(D)

V1 CV15 
CV20
CV22
CV24

S8 S18 3104
C,

2
(D)

V1 CV15 
CV22
CV24

S19 3105
D,

2
(D)

V1 CV15 
CV22
CV24

S19 3106
D,

2
(D)

V1 CV15 
CV22
CV24

3107
E,

2
(D)

V1 CV15 
CV22
CV24

3108
E,

L4BN(+) TU3TU13 
TU30 TE12 

TA2TM4

AT 2 
(D)

V1 CV15 
CV22
CV24

539 3109 ,
F,

S4AN(+) TU3TU13 
TU30 TE12 

TA2TM4

AT 2 
(D)

V1 CV15 
CV22
CV24

539 3110 ,
F,

1
(B)

V8 CV15 
CV20
CV21
CV22
CV24

S4 S9 S16 3111 ,
B, ,

1
(B)

V8 CV15 
CV20
CV21
CV22
CV24

S4S9S16 3112 ,
B, ,

1
(D)

V8 CV15 
CV20
CV21
CV22
CV24

S4 S8 S17 3113 ,
C, ,

1
(D)

V8 CV15 
CV20
CV21
CV22
CV24

S4 S8 S17 3114 ,
C, ,

1
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22
CV24

S4 S18 3115 ,
D, ,

1
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22
CV24

S4 S18 3116 ,
D, ,

1
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22
CV24

S4 S19 3117 ,
, ,

1
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22
CV24

S4 S19 3118 ,
, ,

L4BN(+) TU3TU13 
TU30 TE12 

TA2TM4

AT 1 
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22
CV24

S4 539 3119 ,
F, ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3120 ,
F, ,

5.2 P2 5.2 122 
274

LQ0 P520 
IBC520

MP4 T23 TP33

3121 ,
, . . .

5.1 OW

3122 , , . . . 6.1 TO1 I 6.1 
+5.1

274
315

LQ0 P001 MP8 
MP17

3122 , , . . . 6.1 TO1 II 6.1 
+5.1

274 LQ17 P001 IBC02 MP15

3123 ,
, . . .

6.1 TW1 I 6.1 +4.3 274 
315

LQ0 P099 MP8 
MP17

3123 ,
, . . .

6.1 TW1 II 6.1 +4.3 274 LQ17 P001 IBC02 MP15

3124 ,
, . . .

6.1 TS I 6.1 +4.2 274 LQ0 P002 MP18 T6 TP9 
TP33

3124 ,
, . . .

6.1 TS II 6.1 +4.2 274 LQ18 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3125 ,
, . . .

6.1 TW2 I 6.1 +4.3 274 LQ0 P099 MP18 T6 TP9 
TP33

3125 ,
, . . .

6.1 TW2 II 6.1 +4.3 274 LQ18 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3126 ,
, , . . .

4.2 SC2 II 4.2 
+8

274 LQ0 P410 IBC05 MP14 T3 TP33

3126 ,
, , . . .

4.2 SC2 III 4.2 
+8

274 LQ0 P002 IBC08 
R001

B3 MP14 T1 TP33

3127 ,
, . . .

4.2 SO

3128 ,
, , . . .

4.2 ST2 II 4.2 +6.1 274 LQ0 P410 IBC05 MP14 T3 TP33

3128 ,
, , . . .

4.2 ST2 III 4.2 +6.1 274 LQ0 P002 IBC08 
R001

B3 MP14 T1 TP33

3129 ,
, . . .

4.3 WC1 I 4.3 
+8

274 LQ0 P402 
PR1

MP2

3129 ,
, . . .

4.3 WC1 II 4.3 
+8

274 LQ10 P402 IBC01 
PR1

MP15

3129 ,
, . . .

4.3 WC1 III 4.3 
+8

274 LQ13 P001 IBC02 
R001

MP15

3130 ,
, . . .

4.3 WT1 I 4.3 
+6.1

274 LQ0 P402 
PR1

RR4 MP2

3130 ,
, . . .

4.3 WT1 II 4.3 
+6.1

274 LQ10 P402 IBC01 
PR1

RR4 BB1 MP15

3130 ,
, . . .

4.3 WT1 III 4.3 +6.1 274 LQ13 P001 IBC02 
R001

MP15

3131 ,
, . . .

4.3 WC2 I 4.3 
+8

274 LQ0 P403 MP2

3131 ,
, . . .

4.3 WC2 II 4.3 
+8

274 LQ11 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

3131 ,
, . . .

4.3 WC2 III 4.3 
+8

274 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

3132 ,
, . . .

4.3 WF2

3133 ,
, . . .

4.3 WO

3134 ,
, . . .

4.3 WT2 I 4.3 +6.1 274 LQ0 P403 MP2

3134 ,
, . . .

4.3 WT2 II 4.3 +6.1 274 LQ11 P410 IBC05 MP14 T3 TP33
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

S4AN(+) TU3TU13 
TU30 TE12 

TA2TM4

AT 1 
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22
CV24

S4 539 3120 ,
F, ,

3121 ,
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 665 3122 , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 65 3122 , , . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 623 3123 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(D1E)

CV13
CV28

S9 S19 623 3123 ,
, . . .

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 664 3124 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11
V12

CV13
CV28

S9 S19 64 3124 ,
, . . .

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 642 3125 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11
V12

CV13
CV28

S9 S19 642 3125 ,
, . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 48 3126 ,
, , . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 48 3126 ,
, , . . .

3127 ,
, . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 CV28 46 3128 ,
, , . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 CV28 46 3128 ,
, , . . .

L10DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(B1E)

V1 CV23 S20 X382 3129 ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(D1E)

V1 CV23 382 3129 ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(E)

V1 CV23 382 3129 ,
, . . .

L10DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 X362 3130 ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(D1E)

V1 CV23 
CV28

362 3130 ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(E)

V1 CV23 
CV28

362 3130 ,
, . . .

0
(B1E)

V1 CV23 S20 3131 ,
, . . .

SCAN AT 0 
(D1E)

V1
V12

CV23 482 3131 ,
, . . .

SCAN AT 0 
(E)

V1 CV23 482 3131 ,
, . . .

3132 ,
, . . .

3133 ,
, . . .

0
(B1E)

V1 CV23 
CV28

S20 3134 ,
, . . .

SCAN AT 0 
(D1E)

V1 CV23 
CV28

462 3134 ,
, . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3134 ,
, . . .

4.3 WT2 III 4.3 +6.1 274 LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

3135 ,
, . . .

4.3 WS

3136 , 2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75 TP5

3137 , ,
. . .

5.1 OF

3138 ,
,

 71.5% 
 22.5% 

 6% 

2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP5

3139 , . . . 5.1 O1 I 5.1 274 LQ0 P502 MP2

3139 , . . . 5.1 O1 II 5.1 274 LQ10 P504 IBC02 MP2

3139 , . . . 5.1 O1 III 5.1 274 LQ13 P504 IBC02 
R001

MP2

3140 , , . . .
, ,

. . .

6.1 T1 I 6.1 43 
274

LQ0 P001 MP8 
MP17

3140 , , . . .
, ,

. . .

6.1 T1 II 6.1 43 
274

LQ17 P001 IBC02 MP15

3140 , , . . .
, ,

. . .

6.1 T1 III 6.1 43 
274

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

3141 ,
, , . . .

6.1 T4 III 6.1 45 
274
512

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

3142 , , ,
. . .

6.1 T1 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

3142 , , ,
. . .

6.1 T1 II 6.1 274 LQ17 P001 IBC02 MP15

3142 , , ,
. . .

6.1 T1 III 6.1 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

3143 , , , . . .
, ,

, . . .

6.1 T2 I 6.1 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3143 , , , . . .
, ,

, . . .

6.1 T2 II 6.1 274 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3143 , , , . . .
, ,

, . . .

6.1 T2 III 6.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3144 ,
,

, . . .

6.1 T1 I 6.1 43 
274

LQ0 P001 MP8 
MP17

3144 ,
,

, . . .

6.1 T1 II 6.1 43 
274

LQ17 P001 IBC02 MP15

3144 ,
,

, . . .

6.1 T1 III 6.1 43 
274

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

3145 , , . . .
(  C2-C12 

)

8 C3 I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

3145 , , . . .
(  C2-C12 

)

8 C3 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3145 , , . . .
(  C2-C12 

)

8 C3 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3146 ,
, . . .

6.1 T3 I 6.1 43 
274

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SCAN AT 0 
(E)

V1 CV23 
CV28

462 3134 ,
, . . .

3135 ,
, . . .

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 3136 ,

3137 , ,
. . .

RxBN TU18 FL 2 
(B1D)

V5 CV9 
CV11
CV36

S2 S17 223 3138 ,
,

 71.5% 
 22.5% 

 6% 

1
(B1E)

CV24 S20 3139 , . . .

2
(E)

CV24 3139 , . . .

3
(E)

CV24 3139 , . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3140 , , . . .
, ,

. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3140 , , . . .
, ,

. . .
L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
CV13
CV28

S9 60 3140 , , . . .
, ,

. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3141 ,
, , . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3142 , , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3142 , , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3142 , , ,
. . .

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3143 , , , . . .
, ,

, . . .
SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
V11 CV13 

CV28
S9 S19 60 3143 , , , . . .

, ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3143 , , , . . .
, ,

, . . .
L10CH TU14TU15 

TE19TE21
AT 1 

(E)
CV1

CV13
CV28

S9 S17 66 3144 ,
,

, . . .
L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
CV13
CV28

S9 S19 60 3144 ,
,

, . . .
L4BH TU15 TE19 AT 2 

(E)
CV13
CV28

S9 60 3144 ,
,

, . . .
L10BH AT 1 

(E)
S20 88 3145 , , . . .

(  C2-C12 
)

L4BN AT 2 
(E)

80 3145 , , . . .
(  C2-C12 

)

L4BN AT 3 
(E)

80 3145 , , . . .
(  C2-C12 

)
S10AH L10CH TU14TU15 

TE19TE21
AT 1 

(E)
V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3146 ,
, . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3146 ,
, . . .

6.1 T3 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3146 ,
, . . .

6.1 T3 III 6.1 43 
274

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3147 , , ,
. . . ,

, , . . .

8 C10 I 8 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3147 , , ,
. . . ,

, , . . .

8 C10 II 8 274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3147 , , ,
. . . ,

, , . . .

8 C10 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3148 , . . . 4.3 W1 I 4.3 274 LQ0 P402 
PR1

MP2

3148 , . . . 4.3 W1 II 4.3 274 LQ10 P402 IBC01 
PR1

MP15

3148 , . . . 4.3 W1 III 4.3 274 LQ13 P001 IBC02 
R001

MP15

3149

( ),
5% ,

5.1 OC1 II 5.1 
+8

196
553

LQ10 P504 IBC02 PP10 B5 MP15 T7 TP2 
TP6

TP24

3150 , , 2 6F 2.1 LQ0 P206 MP9

3151
,

,

9 M2 II 9 203 
305

LQ26 P906 IBC02 MP15

3152
,

,

9 M2 II 9 203 
305

LQ25 P906 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3153
( )

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M) T50

3154
( )

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

3155 6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3156 ,
, . . .

2 1O 2.2 +5.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)

3157 ,
, . . .

2 2O 2.2 +5.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)

3158 , ,
. . .

2 3A 2.2 274 
593

LQ1 P203 MP9 T75 TP5

3159 1,1,1,2-
(
R 134a)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3160 , ,
, . . .

2 2TF 2.3 +2.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)

3161 ,
, . . .

2 2F 2.1 274 LQ0 P200 MP9 (M) T50
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3146 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3146 ,
, . . .

S10AN L10BH AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 3147 , , ,
. . . ,

, , . . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3147 , , ,
. . . ,

, , . . .

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 3147 , , ,
. . . ,

, , . . .

L10DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(B1E)

V1 CV23 S20 X323 3148 , . . .

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(D1E)

V1 CV23 323 3148 , . . .

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(E)

V1 CV23 323 3148 , . . .

L4BV(+) TU3TC2 
TE8TE11

TT1

AT 2 
(E)

CV24 58 3149

( ),
5% ,

2
(B1D)

CV9 S2 3150 , ,

L4BH TU15 AT 0 
(D1E)

VV15 CV1 
CV13
CV28

S19 90 3151
,

,

S4AH L4BH TU15 AT 0 
(D1E)

VV15 CV1 
CV13
CV28

S19 90 3152
,

,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3153
( )

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3154
( )

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3155

CxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

25 3156 ,
, . . .

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

25 3157 ,
, . . .

RxBN TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 22 3158 , ,
. . .

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3159 1,1,1,2-
(
R 134a)

PxBH(M) TU6 FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 3160 , ,
, . . .

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3161 ,
, . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3162 , ,
. . .

2 2T 2.3 274 LQ0 P200 MP9 (M)

3163 , . . . 2 2A 2.2 274 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3164 , ,
 (

- )

2 6A 2.2 283 
594

LQ0 P003 MP9

3165

 (
)

(  M86)

3 FTC I 3 
+6.1
+8

LQ0 P301 MP7

3166 , ,
,

9 M11  ADR

3167 , -
, , . . .,

-

2 7F 2.1 274 LQ0 P201 MP9

3168 ,
, , ,

. . , -

2 7TF 2.3 +2.1 274 LQ0 P201 MP9

3169 ,
, , . . , -

2 7T 2.3 274 LQ0 P201 MP9

3170 4.3 W2 II 4.3 244 LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 
BK1
BK2

TP33

3170 4.3 W2 III 4.3 244 LQ12 P002 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 
BK1
BK2

TP33

3171 9 M11  ADR

3172 ,
, . . .

6.1 T1 I 6.1 210 
274

LQ0 P001 MP8 
MP17

3172 ,
, . . .

6.1 T1 II 6.1 210 
274

LQ17 P001 IBC02 MP15

3172 ,
, . . .

6.1 T1 III 6.1 210 
274

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15

3174 4.2 S4 III 4.2 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

3175  (
)

. . .
  60°C

4.1 F1 II 4.1 216 
274

LQ8 P002 IBC06 
R001

PP9 MP11 T3 
BK1
BK2

TP33

3176 , ,
, . . .

4.1 F2 II 4.1 274 LQ0 T3 TP3 
TP26

3176 , ,
, . . .

4.1 F2 III 4.1 274 LQ0 T1 TP3 
TP26

3178 , ,
. . .

4.1 F3 II 4.1 274 LQ8 P002 IBC08 B4 MP11 T3 TP33

3178 , ,
. . .

4.1 F3 III 4.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 TP33

3179 , ,
, . . .

4.1 FT2 II 4.1 +6.1 274 LQ0 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3179 , ,
, . . .

4.1 FT2 III 4.1 +6.1 274 LQ0 P002 IBC06 
R001

MP10 T1 TP33

3180 , ,
, . . .

4.1 FC2 II 4.1 
+8

274 LQ0 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3180 , ,
, . . .

4.1 FC2 III 4.1 
+8

274 LQ0 P002 IBC06 
R001

MP10 T1 TP33
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

PxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 26 3162 , ,
. . .

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3163 , . . .

3
(E)

CV9 3164 , ,
 (

- )

1
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 3165

 (
)

(  M86)

 ADR 3166 , ,
,

2
(B1D)

CV9 S2 3167 , -
, , . . .,

-
1

(B1D)
CV9 S2 S7 3168 ,

, , ,
. . , -

1
(C1D)

CV9 S7 3169 ,
, , . . , -

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

VV3 CV23 423 3170

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV1
VV5

CV23 423 3170

 ADR 3171

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3172 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3172 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3172 ,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 40 3174

2
(E)

V11
V12

VV3 40 3175  (
)

. . .
  60°C

LGBV TU27TE4 
TE6

AT 2 
(E)

44 3176 , ,
, . . .

LGBV TU27TE4 
TE6

AT 3 
(E)

44 3176 , ,
, . . .

SCAN AT 2 
(E)

V11 40 3178 , ,
. . .

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 3178 , ,
. . .

SCAN AT 2 
(E)

V11
V12

CV28 46 3179 , ,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V12 CV28 46 3179 , ,
, . . .

SCAN AT 2 
(E)

V11
V12

48 3180 , ,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V12 48 3180 , ,
, . . .



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3181
, , . . .

4.1 F3 II 4.1 274 LQ8 P002 IBC08 B4 MP11 T3 TP33

3181
, , . . .

4.1 F3 III 4.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP11 T1 TP33

3182 , ,
. . .

4.1 F3 II 4.1 274 
554

LQ8 P410 IBC04 PP40 MP11 T3 TP33

3182 , ,
. . .

4.1 F3 III 4.1 274 
554

LQ9 P002 IBC04 
R001

MP11 T1 TP33

3183 ,
, . . .

4.2 S1 II 4.2 274 LQ0 P001 IBC02 MP15

3183 ,
, . . .

4.2 S1 III 4.2 274 LQ0 P001 IBC02 
R001

MP15

3184 ,
, , . . .

4.2 ST1 II 4.2 +6.1 274 LQ0 P402 IBC02 MP15

3184 ,
, , . . .

4.2 ST1 III 4.2 +6.1 274 LQ0 P001 IBC02 
R001

MP15

3185 ,
, , . . .

4.2 SC1 II 4.2 
+8

274 LQ0 P402 IBC02 MP15

3185 ,
, , . . .

4.2 SC1 III 4.2 
+8

274 LQ0 P001 IBC02 
R001

MP15

3186 ,
, . . .

4.2 S3 II 4.2 274 LQ0 P001 IBC02 MP15

3186 ,
, . . .

4.2 S3 III 4.2 274 LQ0 P001 IBC02 
R001

MP15

3187 ,
, , . . .

4.2 ST3 II 4.2 
+6.1

274 LQ0 P402 IBC02 MP15

3187 ,
, , . . .

4.2 ST3 III 4.2 
+6.1

274 LQ0 P001 IBC02 
R001

MP15

3188 ,
, , . . .

4.2 SC3 II 4.2 
+8

274 LQ0 P402 IBC02 MP15

3188 ,
, , . . .

4.2 SC3 III 4.2 
+8

274 LQ0 P001 IBC02 
R001

MP15

3189 ,
, . . .

4.2 S4 II 4.2 274 
555

LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

3189 ,
, . . .

4.2 S4 III 4.2 274 
555

LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

3190 ,
, . . .

4.2 S4 II 4.2 274 LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

3190 ,
, . . .

4.2 S4 III 4.2 274 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

3191 ,
, , . . .

4.2 ST4 II 4.2 
+6.1

274 LQ0 P410 IBC05 MP14 T3 TP33

3191 ,
, , . . .

4.2 ST4 III 4.2 
+6.1

274 LQ0 P002 IBC08 
R001

B3 MP14 T1 TP33

3192 ,
, , . . .

4.2 SC4 II 4.2 
+8

274 LQ0 P410 IBC08 MP14 T3 TP33

3192 ,
, , . . .

4.2 SC4 III 4.2 
+8

274 LQ0 P002 IBC08 
R001

B3 MP14 T1 TP33

3194 , ,
. . .

4.2 S3 I 4.2 274 LQ0 P400 
PR1

MP2

3200 , ,
. . .

4.2 S4 I 4.2 274 LQ0 P404 MP13 T21 TP7 
TP9

TP33

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9771



9772 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SCAN AT 2 
(E)

V11 40 3181
, , . . .

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 3181
, , . . .

SCAN AT 2 
(E)

40 3182 , ,
. . .

SGAV AT 3 
(E)

VV1 40 3182 , ,
. . .

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(D1E)

V1 30 3183 ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 AT 3 
(E)

V1 30 3183 ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(D1E)

V1 CV28 36 3184 ,
, , . . .

L4DH TU14 TE21 AT 3 
(E)

V1 CV28 36 3184 ,
, , . . .

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(D1E)

V1 38 3185 ,
, , . . .

L4DH TU14 TE21 AT 3 
(E)

V1 38 3185 ,
, , . . .

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(D1E)

V1 30 3186 ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 AT 3 
(E)

V1 30 3186 ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(D1E)

V1 CV28 36 3187 ,
, , . . .

L4DH TU14 TE21 AT 3 
(E)

V1 CV28 36 3187 ,
, , . . .

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(D1E)

V1 38 3188 ,
, , . . .

L4DH TU14 TE21 AT 3 
(E)

V1 38 3188 ,
, , . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 3189 ,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV4 40 3189 ,
, . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 3190 ,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV4 40 3190 ,
, . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 CV28 46 3191 ,
, , . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 CV28 46 3191 ,
, , . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 48 3192 ,
, , . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 48 3192 ,
, , . . .

L21DH TU14TC1 
TE21 TM1

AT 0 
(B1E)

V1 S20 333 3194 , ,
. . .

AT 0 
(B1E)

V1 S20 43 3200 , ,
. . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9773

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3205

, . . .

4.2 S4 II 4.2 183 
274

LQ0 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

3205

, . . .

4.2 S4 III 4.2 183 
274

LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

3206
,

,
, . . .

4.2 SC4 II 4.2 
+8

182
274

LQ0 P410 IBC08 MP14 T3 TP33

3206
,

,
, . . .

4.2 SC4 III 4.2 
+8

182
274

LQ0 P002 IBC08 
R001

B3 MP14 T1 TP33

3208 ,
, . . .

4.3 W2 I 4.3 274 
557

LQ0 P403 IBC99 MP2

3208 ,
, . . .

4.3 W2 II 4.3 274 
557

LQ11 P410 IBC07 MP14 T3 TP33

3208 ,
, . . .

4.3 W2 III 4.3 274 
557

LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

3209 ,
, ,

. . .

4.3 WS I 4.3 +4.2 274 
558

LQ0 P403 MP2

3209 ,
, ,

. . .

4.3 WS II 4.3 +4.2 274 
558

LQ11 P410 IBC05 MP14 T3 TP33

3209 ,
, ,

. . .

4.3 WS III 4.3 +4.2 274 
558

LQ12 P410 IBC08 
R001

B4 MP14 T1 TP33

3210
, . . .

5.1 O1 II 5.1 274 
605

LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3210
, . . .

5.1 O1 III 5.1 274 
605

LQ13 P504 IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

3211
,

, . . .

5.1 O1 II 5.1 274 LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3211
,

, . . .

5.1 O1 III 5.1 274 LQ13 P504 IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

3212 ,
, . . .

5.1 O2 II 5.1 274 
559

LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3213
, , . . .

5.1 O1 II 5.1 274 
604

LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3213
, , . . .

5.1 O1 III 5.1 274 
604

LQ13 P504 IBC02 
R001

MP15 T4 TP1

3214
,

, . . .

5.1 O1 II 5.1 274 
608

LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3215 , ,
. . .

5.1 O2 III 5.1 274 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3216
,

, . . .

5.1 O1 III 5.1 274 LQ13 P504 IBC02 
R001

MP15 T4 TP1 
TP29

3218
, , . . .

5.1 O1 II 5.1 270 
274
511

LQ10 P504 IBC02 MP15 T4 TP1



9774 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 3205

, . . .
SCAN AT 3 

(E)
V1 40 3205

, . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 48 3206
,

,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 48 3206
,

,
, . . .

1
(B1E)

V1 CV23 S20 3208 ,
, . . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1
V12

CV23 423 3208 ,
, . . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 CV23 423 3208 ,
, . . .

1
(B1E)

V1 CV23 S20 3209 ,
, ,

. . .

SCAN AT 2 
(D1E)

V1 CV23 423 3209 ,
, ,

. . .

SCAN AT 3 
(E)

V1 VV5 CV23 423 3209 ,
, ,

. . .

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 3210
, . . .

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 3210
, . . .

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 3211
,

, . . .

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 3211
,

, . . .

SCAN TU3 AT 2 
(E)

V11 CV24 50 3212 ,
, . . .

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 3213
, , . . .

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 3213
, , . . .

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 3214
,

, . . .

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 3215 , ,
. . .

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 3216
,

, . . .

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 3218
, , . . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9775

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3218
, , . . .

5.1 O1 III 5.1 270 
274
511

LQ13 P504 IBC02 
R001

MP15 T4 TP1

3219
, , . . .

5.1 O1 II 5.1 103 
274

LQ10 P504 IBC01 MP15 T4 TP1

3219
, , . . .

5.1 O1 III 5.1 103 
274

LQ13 P504 IBC02 
R001

MP15 T4 TP1

3220
(  R 125)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3221 4.1 SR1 4.1 
+1

181
194
274

LQ14 P520 PP21 MP2

3222 4.1 SR1 4.1 
+1

181
194
274

LQ15 P520 PP21 MP2

3223  C 4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ14 P520 PP21 MP2

3224  C 4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ15 P520 PP21 MP2

3225  D 4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ16 P520 MP2

3226  D 4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ11 P520 MP2

3227  E 4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ16 P520 MP2

3228  E 4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ11 P520 MP2

3229  F 4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ16 P520 IBC99 MP2 T23

3230  F 4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ11 P520 IBC99 MP2 T23

3231 , 4.1 SR2 4.1 
+1

181
194
274

LQ0 P520 PP21 MP2

3232 , 4.1 SR2 4.1 
+1

181
194
274

LQ0 P520 PP21 MP2

3233  C, 4.1 SR2 4.1 194 
274

LQ0 P520 PP21 MP2

3234  C, 4.1 SR2 4.1 194 
274

LQ0 P520 PP21 MP2

3235  D, 4.1 SR2 4.1 194 
274

LQ0 P520 MP2

3236  D, 4.1 SR2 4.1 194 
274

LQ0 P520 MP2

3237  E, 4.1 SR2 4.1 194 
274

LQ0 P520 MP2

3238  E, 4.1 SR2 4.1 194 
274

LQ0 P520 MP2



9776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 3218
, , . . .

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 3219
, , . . .

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 3219
, , . . .

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3220
(  R 125)

1
(B)

V1 CV15 
CV20
CV22

S9 S17 3221

1
(B)

V1 CV15 
CV20
CV22

S9 S17 3222

1
(D)

V1 CV15 
CV20
CV22

S8 S18 3223  C

1
(D)

V1 CV15 
CV20
CV22

S8 S18 3224  C

2
(D)

V1 CV15 
CV22

S19 3225  D

2
(D)

V1 CV15 
CV22

S19 3226  D

2
(D)

V1 CV15 
CV22

3227  E

2
(D)

V1 CV15 
CV22

3228  E

AT 2 
(D)

V1 CV15 
CV22

40 3229  F

AT 2 
(D)

V1 CV15 
CV22

40 3230  F

1
(B)

V8 CV15 
CV20
CV21
CV22

S4 S9 S16 3231 ,

1
(B)

V8 CV15 
CV20
CV21
CV22

S4 S9 S16 3232 ,

1
(D)

V8 CV15 
CV20
CV21
CV22

S4 S8 S17 3233  C, 

1
(D)

V8 CV15 
CV20
CV21
CV22

S4 S8 S17 3234  C, 

1
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22

S4 S18 3235  D, 

1
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22

S4 S18 3236  D, 

1
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22

S4 S19 3237  E, 

1
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22

S4 S19 3238  E, 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9777

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3239  F, 4.1 SR2 4.1 194 
274

LQ0 P520 MP2 T23

3240  F, 4.1 SR2 4.1 194 
274

LQ0 P520 MP2 T23

3241 2- -2- -1,3- 4.1 SR1 III 4.1 638 LQ0 P520 IBC08 PP22 B3 MP2

3242 AZO I 4.1 SR1 II 4.1 215 
638

LQ0 P409 MP2 T3 TP33

3243
, . . .

6.1 T9 II 6.1 217 
274

LQ18 P002 IBC02 PP9 MP10 T3 
BK1
BK2

TP33

3244
, . . .

8 C10 II 8 218 
274

LQ23 P002 IBC05 PP9 MP10 T3 
BK1
BK2

TP33

3245 9 M8 9 219 
637

LQ0 P904 IBC08 MP6

3245 9 M8 9 
+2.2

219
637

LQ0 P904 IBC08 MP6

3246 6.1 TC1 I 6.1 
+8

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP12

3247 , 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP2 T3 TP33

3248 , , ,
, . . .

3 FT1 II 3 
+6.1

220
221
274
601

LQ0 P001 PP6 MP19

3248 , , ,
, . . .

3 FT1 III 3 
+6.1

220
221
274
601

LQ7 P001 R001 PP6 MP19

3249 , , ,
. . .

6.1 T2 II 6.1 221 
274
601

LQ18 P002 PP6 MP10 T3 TP33

3249 , , ,
. . .

6.1 T2 III 6.1 221 
274
601

LQ9 P002 LP02 
R001

PP6 MP10 T1 TP33

3250 , 6.1 TC1 II 6.1 
+8

LQ0 T7 TP3 
TP28

3251 -5-MONONIT 4.1 SR1 III 4.1 226 
638

LQ0 P409 MP2

3252  (
 R 32)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

3253  8 C6 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3254 4.2 S1 I 4.2 LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2 
TP7

3255 4.2 SC1

3256 ,
, . . .

 60°C,

3 F2 III 3 274 
560

LQ0 P099 IBC99 MP2 T3 TP3 
TP29



9778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

AT 1 
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22

S4 40 3239  F, 

AT 1 
(D)

V8 CV15 
CV21
CV22

S4 40 3240  F, 

3
(D)

CV14 S14 3241 2- -2- -1,3-

AT 2 
(D)

CV14 S14 40 3242 AZO I

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

VV10 CV13 
CV28

S9 S19 60 3243
, . . .

SGAV AT 2 
(E)

VV10 80 3244
, . . .

2
(E)

CV1
CV13
CV26
CV27
CV28

S17 3245

2
(E)

CV1
CV13
CV26
CV27
CV28

S17 3245

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 3246

SCAN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 3247 ,

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3248 , , ,
, . . .

L4BH TU15 FL 3 
(E)

CV13
CV28

S2 36 3248 , , ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3249 , , ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3249 , , ,
. . .

L4BH TU15TC4 
TE19

AT 0 
(E)

CV13 S9 S19 68 3250 ,

3
(D)

CV14 S14 3251 -5-MONONIT

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3252  (
 R 32)

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 3253

AT 0 
(B1E)

V1 S20 333 3254

3255

LGAV TU35 TE24 FL 3 
(D1E)

S2 30 3256 ,
, . . .

 60°C,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3257 ,
. . .

100°C

(
, .)

 190 °C

9 M9 III 9 274 
580
643

LQ0 P099 IBC99 T3 TP3 
TP29

3257 ,
. . .

100°C

(
, .)

 190 °C

9 M9 III 9 274 
580
643

LQ0 P099 IBC99 T3 TP3 
TP29

3258 ,
. . .,  240°C 

9 M10 III 9 274 
580
643

LQ0 P099 IBC99

3259 , , ,
. . . , ,

, . . .

8 C8 I 8 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3259 , , ,
. . . , ,

, . . .

8 C8 II 8 274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3259 , , ,
. . . , ,

, . . .

8 C8 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3260 , ,
, . . .

8 C2 I 8 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3260 , ,
, . . .

8 C2 II 8 274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3260 , ,
, . . .

8 C2 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3261 , ,
, . . .

8 C4 I 8 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3261 , ,
, . . .

8 C4 II 8 274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3261 , ,
, . . .

8 C4 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3262 , ,
, . . .

8 C6 I 8 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3262 , ,
, . . .

8 C6 II 8 274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3262 , ,
, . . .

8 C6 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3263 , ,
, . . .

8 C8 I 8 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3263 , ,
, . . .

8 C8 II 8 274 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3263 , ,
, . . .

8 C8 III 8 274 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3264 , ,
, . . .

8 Cl I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3264 , ,
, . . .

8 Cl II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3264 , ,
, . . .

8 Cl III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3265 , ,
, . . .

8 C3 I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGAV TU35 TC7 
TE6 TE14 
TE18TE24

AT 3 
(D)

VV12 99 3257 ,
. . .

100°C

(
, .)

 190 °C

LGAV TU35 TC7 
TE6 TEH 

TE24

AT 3 
(D)

VV12 99 3257 ,
. . .

100°C

(
, .)

 190 °C

3
(D)

VV13 99 3258 ,
. . .,  240°C 

S10AN L10BH AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 3259 , , ,
. . . , ,

, . . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3259 , , ,
. . . , ,

, . . .

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 3259 , , ,
. . . , ,

, . . .

S10AN AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 3260 , ,
, . . .

SCAN AT 2 
(E)

V11 80 3260 , ,
, . . .

SGAV AT 3 
(E)

VV9 80 3260 , ,
, . . .

S10AN L10BH AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 3261 , ,
, . . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3261 , ,
, . . .

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 3261 , ,
, . . .

S10AN L10BH AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 3262 , ,
, . . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3262 , ,
, . . .

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 3262 , ,
, . . .

S10AN L10BH AT 1 
(E)

V10
V12

S20 88 3263 , ,
, . . .

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3263 , ,
, . . .

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 3263 , ,
, . . .

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 3264 , ,
, . . .

L4BN AT 2 
(E)

80 3264 , ,
, . . .

L4BN AT 3 
(E)

80 3264 , ,
, . . .

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 3265 , ,
, . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3265 , ,
, . . .

8 C3 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3265 , ,
, . . .

8 C3 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3266 , ,
, . . .

8 C5 I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3266 , ,

, . . .
8 C5 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

3266 , ,
, . . .

8 C5 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3267 , ,
, . . .

8 C7 I 8 274 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3267 , ,

, . . .
8 C7 II 8 274 LQ22 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
3267 , ,

, . . .
8 C7 III 8 274 LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP1 

TP28

3268
,
,

9 M5 III 9 280 
289

LQ0 P902 LP902

3269 KIT 3 Fl II 3 236 LQ6 P302 R001

3269 KIT 3 Fl III 3 236 LQ7 P302 R001

3270
,

 12.6% 
,

4.1 Fl II 4.1 237 
286

LQ8 P411 MP11

3271 , . . . 3 Fl II 3 274 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28
3271 , . . . 3 Fl III 3 274 LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP19 T4 TP1 

TP29

3272 , . . . 3 Fl II 3 274 
601

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28
3272 , . . . 3 Fl III 3 274 

601
LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP19 T4 TP1 

TP29

3273 , , ,
. . .

3 FT1 I 3 
+6.1

274 LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3273 , , ,

. . .
3 FT1 II 3 

+6.1
274 LQ0 P001 IBC02 MP19 T11 TP2 

TP27
3274

, . . .
3 FC II 3 

+8
274 LQ4 P001 IBC02 MP19

3275 , , ,
. . .

6.1 TF1 I 6.1 
+3

274
315

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3275 , , ,

. . .
6.1 TF1 II 6.1 

+3
274 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
3276 , , , . . . 6.1 Tl I 6.1 274 

315
LQ0 P001 MP8 

MP17
T14 TP2 

TP9
TP27

3276 , , , . . . 6.1 Tl II 6.1 274 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3276 , , , . . . 6.1 Tl III 6.1 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3277 , ,
, . . .

6.1 TCI II 6.1 
+8

274
561

LQ17 P001 IBC02 MP15 T8 TP2 
TP28

3278 ,
, , . . .

6.1 Tl I 6.1 43 
274
315

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3278 ,

, , . . .
6.1 Tl II 6.1 43 

274
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN AT 2 
(E)

80 3265 , ,
, . . .

L4BN AT 3 
(E)

80 3265 , ,
, . . .

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 3266 , ,
, . . .

L4BN AT 2 
(E)

80 3266 , ,
, . . .

L4BN AT 3 
(E)

80 3266 , ,
, . . .

L10BH AT 1 
(E)

S20 88 3267 , ,
, . . .

L4BN AT 2 
(E)

80 3267 , ,
, . . .

L4BN AT 3 
(E)

80 3267 , ,
, . . .

4
(E)

3268
,
,

2
(D1E)

S2 S20 3269 KIT 

3
(E)

S2 3269 KIT 

2
(E)

3270
,

 12.6% 
,

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 3271 , . . .

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 3271 , . . .

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 3272 , . . .

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 3272 , . . .

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3273 , , ,
. . .

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3273 , , ,
. . .

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 3274
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3275 , , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 63 3275 , , ,
. . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3276 , , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3276 , , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3276 , , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 3277 , ,
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3278 ,
, , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3278 ,
, , . . .
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485

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3278 ,
, , . . .

6.1 Tl III 6.1 43 
274

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3279 ,
, , . . .

6.1 TF1 I 6.1 
+3

43
274
315

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3279 ,

, , . . .
6.1 TF1 II 6.1 

+3
43

274
LQ17 P001 MP15 T11 TP2 

TP27

3280 ,
, . . .

6.1 T3 I 6.1 274 
315

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3280 ,

, . . .
6.1 T3 II 6.1 274 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
3280 ,

, . . .
6.1 T3 III 6.1 274 LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP1 

TP28

3281 , ,
. . .

6.1 T3 I 6.1 274 
315
562

LQ0 P601 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3281 , ,

. . .
6.1 T3 II 6.1 274 

562
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27
3281 , ,

. . .
6.1 T3 III 6.1 274 

562
LQ7 P001 IBC03 

LP01 R001
MP15 T7 TP1 

TP28

3282 ,
,  , . . .

6.1 T3 I 6.1 274 
562

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3282 ,

,  , . . .
6.1 T3 II 6.1 274 

562
LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

3282 ,
,  , . . .

6.1 T3 III 6.1 274 
562

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3283 , . . . 6.1 T5 I 6.1 274 
563

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9
TP33

3283 , . . . 6.1 T5 II 6.1 274 
563

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3283 , . . . 6.1 T5 III 6.1 274 
563

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3284 , . . . 6.1 T5 I 6.1 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9
TP33

3284 , . . . 6.1 T5 II 6.1 274 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3284 , . . . 6.1 T5 III 6.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3285 , . . . 6.1 T5 I 6.1 274
 564

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3285 , . . . 6.1 T5 II 6.1 274 
564

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3285 , . . . 6.1 T5 III 6.1 274 
564

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3286 , ,
, . . .

3 FTC I 3 
+6.1
+8

274 LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3286 , ,
, . . .

3 FTC II 3 
+6.1
+8

274 LQ0 P001 IBC02 MP19 T11 TP2 
TP27

3287 , , . . . 6.1 T4 I 6.1 274 
315

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3287 , , . . . 6.1 T4 II 6.1 274 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

3287 , , . . . 6.1 T4 III 6.1 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP1 
TP28
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,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3278 ,
, , . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3279 ,
, , . . .

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2S9 S19 63 3279 ,
, , . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3280 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3280 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3280 ,
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3281 , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3281 , ,
. . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3281 , ,
. . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3282 ,
,  , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3282 ,
,  , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3282 ,
,  , . . .

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3283 , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3283 , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3283 , . . .

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3284 , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3284 , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3284 , . . .

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3285 , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3285 , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3285 , . . .

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 368 3286 , ,
, . . .

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 368 3286 , ,
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3287 , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3287 , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3287 , , . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3288 , ,
. . .

6.1 T5 I 6.1 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3288 , ,
. . .

6.1 T5 II 6.1 274 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3288 , ,
. . .

6.1 T5 III 6.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3289 , ,
, . . .

6.1 TC3 I 6.1 
+8

274
315

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27
3289 , ,

, . . .
6.1 TC3 II 6.1 

+8
274 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 

TP27

3290 , ,
, . . .

6.1 TC4 I 6.1 
+8

274 LQ0 P002 IBC05 MP18 T6 TP9
TP33

3290 , ,
, . . .

6.1 TC4 II 6.1 
+8

274 LQ18 P002 IBC06 MP10 T3 TP33

3291 ,
, . . .  (BIO) 

,
. . .  REGULATED 

,
. . .

6.2 13 II 6.2 565 LQ0 P621 
IBC620
LP621

MP6 BK2

3291 ,
, . . .  (BIO) 

,
. . .  REGULATED 

,
. . .

6.2 13 II 6.2 +2.2 565 LQ0 P621 
IBC620
LP621

MP6

3292 ,
, ,

4.3 W3 II 4.3 239 
295

LQ0 P408

3293 , ,
 37% ,

6.1 T4 III 6.1 566 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

3294 ,

45%

6.1 TF1 I 6.1 
+3

610 LQ0 P601 
PR3

MP8
MP17

T14 TP2

3295 , ,
. . .

3 Fl I 3 649 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP1 
TP8
TP9

TP28
3295 , ,

. . . (  50°C 
 110kPa)

3 Fl II 3 640C 
649

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

3295 , ,
. . . (  50°C 

 110kPa)

3 Fl II 3 640D 
649

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

3295 , ,
. . .

3 Fl III 3 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

3296
(  R 227)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3297

 8.8% 

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3298

 7.9% 

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50



9786 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3288 , ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3288 , ,
. . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3288 , ,
. . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 3289 , ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 3289 , ,
, . . .

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 3290 , ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11
V12

CV13
CV28

S9 S19 68 3290 , ,
, . . .

S4AH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(-)

V1 VV11 CV13 
CV25
CV28

S3 606 3291 ,
, . . .  (BIO) 

,
. . .  REGULATED 

,
. . .

2
(-)

V1 CV13 
CV25
CV28

S3 3291 ,
, . . .  (BIO) 

,
. . .  REGULATED 

,
. . .

2
(D1E)

V1 CV23 3292 ,
, ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3293 , ,
 37% ,

L15DH(+) TU14TU15 
TE19TE21

FL 0 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3294 ,

45%

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 3295 , ,
. . .

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 3295 , ,
. . . (  50°C 

 110kPa)

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 3295 , ,
. . . (  50°C 

 110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 3295 , ,
. . .

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3296
(  R 227)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3297

 8.8% 

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3298

 7.9% 



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3299

 7.9% 

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3300

 7.9% 

2 2TF 2.3 +2.1 LQ0 P200 MP9 (M)

3301 ,
, . . .

8 CS1 I 8 
+4.2

274 LQ0 P001 MP8 
MP17

3301 ,
, . . .

8 CS1 II 8 
+4.2

274 LQ22 P001 MP15

3302   2- 6.1 Tl II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3303 , ,
, . . .

2 1TO 2.3 +5.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)

3304 , ,
, . . .

2 1TC 2.3 
+8

274 LQ0 P200 MP9 (M)

3305 , ,
, , . . .

2 1TFC 2.3 +2.1 
+8

274 LQ0 P200 MP9 (M)

3306 , ,
, , . . .

2 1TOC 2.3 +5.1 
+8

274 LQ0 P200 MP9 (M)

3307 , ,
, . . .

2 2TO 2.3 +5.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)

3308 , ,
, . . .

2 2TC 2.3 
+8

274 LQ0 P200 MP9 (M)

3309 , ,
, , . . .

2 2TFC 2.3 +2.1 
+8

274 LQ0 P200 MP9 (M)

3310 , ,
, , . . .

2 2TOC 2.3 +5.1 
+8

274 LQ0 P200 MP9 (M)

3311 , ,
, . . .

2 3O 2.2 +5.1 274 LQ0 P203 MP9 T75 TP5 
TP22

3312 , ,
, . . .

2 3F 2.1 274 LQ0 P203 MP9 T75 TP5

3313 , 4.2 S2 II 4.2 LQ0 P002 IBC08 B4 MP14 T3 TP33

3313 , 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9787



9788 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

490

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3299

 7.9% 

PxBH(M) FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2S7 S17 263 3300

 7.9% 

L10BH AT 1 
(E)

S20 884 3301 ,
, . . .

L4BN AT 2 
(E)

84 3301 ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3302   2-

CxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 265 3303 , ,
, . . .

CxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 3304 , ,
, . . .

CxBH(M) TU6 FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 3305 , ,
, , . . .

CxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 265 3306 , ,
, , . . .

PxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 265 3307 , ,
, . . .

PxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 268 3308 , ,
, . . .

PxBH(M) TU6 FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 3309 , ,
, , . . .

PxBH(M) TU6 AT 1 
(C1D)

CV9
CV10
CV36

S7 S17 265 3310 , ,
, , . . .

RxBN TU7TU19 AT 3 
(E)

V5 CV9 
CV11
CV36

S20 225 3311 , ,
, . . .

RxBN TU18 FL 2 
(B1D)

V5 CV9 
CV11
CV36

S2 S17 223 3312 , ,
, . . .

SGAV AT 2 
(D1E)

V1 40 3313 ,

SGAV AT 3 
(E)

V1 40 3313 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3314
,

9 M3 III None 207 
633

LQ27 P002 IBC08 
R001

PP14 B3B6 MP10

3315 , 6.1 T8 I 6.1 250 LQ0 P099 MP8 
MP17

3316 9 M11 II 9 251 LQ0 P901

3316 9 M11 III 9 251 LQ0 P901

3317 2-AMINO-4,6- ,
 20% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

3318 ,
 0,880 

 15°C ,
 50% 

2 4TC 2.3 
+8

23 LQ0 P200 MP9 (M) T50

3319 ,
,

, . . .
2%  10% 

,

4.1 D II 4.1 272 
274

LQ0 P099 IBC99 MP2

3320

,
12%

 40% 

8 C5 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3320

,
12%

 40% 

8 C5 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP2

3321 ,
,

 (LSA-II), 

7 7X 172 
317
325

LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3 T5 TP4

3322 ,
,

 (LSA-III), 

7 7X 172 
317
325

LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913 T5 TP4

3323 ,
 C, 

7 7X 172 
317

LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913



9790 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

3
(D1E)

VV3 90 3314
,

1
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 3315 ,

2
(E)

3316

3
(E)

3316

1
(B)

S17 3317 2-AMINO-4,6- ,
 20% ,

PxBH(M) AT 1 
(C1D)

CV9
CV10

S7 268 3318 ,
 0,880 

 15°C ,
 50% 

2
(B)

S17 3319 ,
,

, . . .
2%  10% 

,

L4BN AT 2 
(E)

80 3320

,
12%

 40% 

L4BN AT 3 
(E)

80 3320

,
12%

 40% 

S2.65AN(+)
L2.65CN(+)

TU36TT7
TM7

AT 0 
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3321 ,
,

 (LSA-II), 

S2.65AN(+)
L2.65CN(+)

TU36TT7
TM7

AT 0 
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3322 ,
,

 (LSA-III), 

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3323 ,
 C, 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9791

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3324 ,
 (LSA-II), 

7 7X +7E 172 
326

LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

3325 ,
 (LSA-

III),

7 7X +7E 172 
326

LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

3326 ,

 (SCO-I  SCO-II), 

7 7X +7E 172 LQ0 . 2.2.7 
4 1 9

. 41913

3327 ,
, ,

7 7X +7E 172 
326

LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913

3328 ,
 B(U), 

7 7X +7E 172 LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913

3329 ,
 B(M), 

7 7X +7E 172 LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

3330 ,
 C, 

7 7X +7E 172 LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

3332 ,
, ,

7 7X +7E 172 LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

3332 ,
, ,

7 7X 172 
317

LQ0 . 2.2.7 
4. 1.9

. 4.1.9.1.3

3333 ,
, ,

7 7X +7E 172 LQ0 . 2.2.7 
41 9

. 41913

3334 ,
. . .

9 M11  ADR

3335 ,
. . .

9 M11  ADR

3336 , , ,
. . .

, , . . .

3 F1 I 3 274 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2

3336 , , ,
. . .

, , . . . (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 274 
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 
TP8

TP28



9792 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3324 ,
 (LSA-II), 

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3325 ,
 (LSA-

III),

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3326 ,

 (SCO-I  SCO-II), 

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3327 ,
, ,

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3328 ,
 B(U), 

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3329 ,
 B(M), 

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3330 ,
 C, 

0
(-)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3332 ,
, ,

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3332 ,
, ,

0
(E)

CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3333 ,
, ,

 ADR 3334 ,
. . .

 ADR 3335 ,
. . .

L4BN FL 1 
(D1E)

S2 S20 33 3336 , , ,
. . .

, , . . .

L1.5BN FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 3336 , , ,
. . .

, , . . . (
 50°C 

110kPa)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9793

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3336 , , ,
. . .

, , . . .  (
 50°C 

110kPa)

3 F1 II 3 274 
640D

LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8

TP28

3336 , , ,
. . .

, , . . .

3 F1 III 3 274 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP19 T4 TP1 
TP29

3337  R 404A 
( , 1,1,1-

 1,1,1,2-

44%
 52% 1,1,1-

)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3338  R 407A 
( , ,

 1,1,12-
 20% 

 40% 
)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3339  R 407A 
( , ,

 1,1,12-
 10% 

 70% 
)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3340  R 407A 
( , ,

 1,1,12-
 23% 

 25% 
)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 (M) T50

3341 4.2 S2 II 4.2 LQ0 P002 IBC06 MP14 T3 TP33

3341 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

3342 4.2 S2 II 4.2 LQ0 P002 IBC06 MP14 T3 TP33

3342 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP14 T1 TP33

3343 ,
, ,

, . . .
30%

3 D 3 274 
278

LQ0 P099 MP2



9794 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 3336 , , ,
. . .

, , . . .  (
 50°C 

110kPa)

LGBF FL 3 
(E)

S2 30 3336 , , ,
. . .

, , . . .

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3337  R 404A 
( , 1,1,1-

 1,1,1,2-

44%
 52% 1,1,1-

)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3338  R 407A 
( , ,

 1,1,12-
 20% 

 40% 
)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3339  R 407A 
( , ,

 1,1,12-
 10% 

 70% 
)

PxBN(M) AT 3 
(E)

CV9
CV10
CV36

20 3340  R 407A 
( , ,

 1,1,12-
 23% 

 25% 
)

SGAV AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 3341

SGAV AT 3 
(E)

V1 40 3341

SGAV AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 3342

SGAV AT 3 
(E)

V1 40 3342

0
(B)

S2S17 3343 ,
, ,

, . . .
30%
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3344
,

,
, . . .

10%  20% 
,

4.1 D II 4.1 272 
274

LQ0 P099 MP2

3345
,

,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3345
,

,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3345
,

,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3346
,

, ,

23°C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3346
,

, ,
 23°C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

3347
,

, ,
 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3347
,

, ,
 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3347
,

, ,
 23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3348
,

,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3348
,

,

6.1 T6 II 6.1 61 
648

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27



9796 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

2
(B)

S17 3344
,

,
, . . .

10%  20% 
,

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3345
,

,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3345
,

,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3345
,

,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3346
,

, ,

23°C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3346
,

, ,
 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3347
,

, ,
 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2S9 S19 63 3347
,

, ,
 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2S9 63 3347
,

, ,
 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3348
,

,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3348
,

,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9797

499

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3348
,

,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3349 PYRETHROID ,
,

6.1 T7 I 6.1 61 
648

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

3349 PYRETHROID ,
,

6.1 T7 II 6.1 61 
648

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3349 PYRETHROID ,
,

6.1 T7 III 6.1 61 
648

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3350 PYRETHROID  ,
, ,

 23°C

3 FT2 I 3 
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3350 PYRETHROID ,
, ,

 23°C

3 FT2 II 3 
+6.1

61 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 
TP27

3351 PYRETHROID ,
, ,

 23°C

6.1 TF2 I 6.1 
+3

61 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3351 PYRETHROID ,
, ,

 23°C

6.1 TF2 II 6.1 
+3

61 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3351 PYRETHROID ,
, ,

23°C

6.1 TF2 III 6.1 
+3

61 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3352 PYRETHROID ,
,

6.1 T6 I 6.1 61 
648

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3352 PYRETHROID ,
,

6.1 T6 II 6.1 61 
648

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3352 PYRETHROID ,
,

6.1 T6 III 6.1 61 
648

LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3354 ,
, . . .

2 2F 2.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)



9798 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3348
,

,

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3349 PYRETHROID ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3349 PYRETHROID ,
,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3349 PYRETHROID ,
,

L10CH TU14TU15 
TE21

FL 1 
(C1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3350 PYRETHROID  ,
, ,

 23°C

L4BH TU15 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S19 336 3350 PYRETHROID ,
, ,

 23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(D1E)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3351 PYRETHROID ,
, ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2S9 S19 63 3351 PYRETHROID ,
, ,

 23°C

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(E)

CV13
CV28

S2 S9 63 3351 PYRETHROID ,
, ,

23°C

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3352 PYRETHROID ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3352 PYRETHROID ,
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3352 PYRETHROID ,
,

PxBN(M) FL 2 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 23 3354 ,
, . . .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9799

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3355 , ,
, . . .

2 2TF 2.3 +2.1 274 LQ0 P200 MP9 (M)

3356 ,  5.1 O3 II 5.1 284 LQ0 P500 MP2

3357 ,
, ,

. . .  30% 
,

3 D II 3 274 
288

LQ4 P099 MP2

3358
, - ,

2 6F 2.1 291 LQ0 P003 PP32 MP9

3359 9 M11 302

3360 , , 4.1 F1  ADR

3361 , ,
, . . .

6.1 TC1 II 6.1 
+8

274 LQ0 P001 IBC01 MP15 T11 TP2 
TP27

3362 , ,
, , . . .

6.1 TFC II 6.1 
+3
+8

274 LQ0 P001 IBC01 MP15 T11 TP2 
TP27

3363 9 M11  ADR [  1.1.3.1(b0]

3364  (
)  10% 
,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3365
( ), ,

 10% 

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3366  ( ), ,
 10% ,

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3367 , ,
 10% 

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3368 , ,
 10% 

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3369 - - ,
,  10% ,

4.1 DT I 4.1 +6.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3370 , ,
 10% 

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP78 MP2



9800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

PxBH(M) TU6 FL 1 
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S7 S17 263 3355 , ,
, . . .

2
(E)

CV24 3356 ,

2
(B)

S2 S17 3357 ,
, ,

. . .  30% 
,

2
(B1D)

CV9 S2 3358
, - ,

(-) 3359

 ADR 3360 , ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 68 3361 , ,
, . . .

L4BH TU15 TE19 FL 2 
(D1E)

CV13
CV28

S2 S9 S19 638 3362 , ,
, , . . .

 ADR [  1.1.3.1(b0] 3363

1
(B)

S17 3364  (
)  10% 
,

1
(B)

S17 3365
( ), ,

 10% 

1
(B)

S17 3366  ( ), ,
 10% ,

1
(B)

S17 3367 , ,
 10% 

1
(B)

S17 3368 , ,
 10% 

1
(B)

CV13
CV28

S17 3369 - - ,
,  10% ,

1
(B)

S17 3370 , ,
 10% 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9801

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3371 2- 3 F1 II 3 LQ4 P001 IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

3373 6.2 I4 6.2 319 LQ0 P650 T1 TP1

3374 , 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

3375
,

,

5.1 O1 II 5.1 309 LQ0 P099 IBC99 MP2 T1 TP1 
TP9

TP17
TP32

3375
,

,

5.1 O2 II 5.1 309 LQ0 P099 IBC99 MP2 T1 TP1 
TP9

TP17
TP32

3376 4- ,
 30% 

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

3377 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

3378 - 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 IBC08 B4 MP10 T3 
BK1
BK2

TP33

3378 - 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 
BK1
BK2

TP33

3379
, . . .

3 D I 3 274 311 LQ0 P099 MP2

3380
, . . .

4.1 D I 4.1 274 311 LQ0 P099 MP2

3381 K ,
. . .,

 200ml/m3

 500 LC50

6.1 T1 oder 
T4

I 6.1 274 LQ0 P601 MP8 
MP17

T22 TP2 
TP9

3382 K ,
. . .,

 1000ml/m3

 10 LC50

6.1 T1 oder 
T4

I 6.1 274 LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP9

3383 K ,
EY EKTO, . . .,

200ml/m3

 500 LC50

6.1 TF1 I 6.1 
+ 3

274 LQ0 P601 MP8 
MP17

T22 TP2 
TP9

3384 K ,
EY EKTO, . . .,

1000ml/m3

 10 LC50

6.1 TF1 I 6.1 
+ 3

274 LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP9



9802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

LGBF FL 2 
(D1E)

S2 S20 33 3371 2-

L4BH TU15TU37 
TE19

AT (-) S3 606 3373

2
(B1D)

CV9
CV10
CV36

S2 S20 3374 ,

LGAV(+) TU3TU12 
TU39TE10
TE23 TA1 

TA3

AT 2 
(E)

CV24 S9 S14 50 3375
,

,

SGAV(+) TU3TU12 
TU39TE10
TE23 TA1 

TA3

AT 2 
(E)

CV24 S9 S14 50 3375
,

,

1
(B)

V1 S17 3376 4- ,
 30% 

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 3377

SGAV TU3 AT 2 
(E)

V11 VV8 CV24 50 3378 -

SGAV TU3 AT 3 
(E)

VV8 CV24 50 3378 -

1
(B)

S2 S20 3379
, . . .

1
(B)

S17 3380
, . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3381 K ,
. . .,

 200ml/m3

 500 LC50

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3382 K ,
. . .,

 1000ml/m3

 10 LC50

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3383 K ,
EY EKTO, . . .,

200ml/m3

 500 LC50

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

FL 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S2 S9 S17 663 3384 K ,
EY EKTO, . . .,

1000ml/m3

 10 LC50



3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3385 K ,
, . . .,

 200ml/m3

 500 LC50

6.1 TW1 I 6.1 
+ 4.3

274 LQ0 P601 MP8 
MP17

T22 TP2 
TP9

3386 K ,
, . . .,

 1000ml/m3

 10 LC50

6.1 TW1 I 6.1 
+ 4.3

274 LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP9

3387 K ,
, . . .,

200ml/m3

 500 LC50

6.1 TO1 I 6.1 
+ 5.1

274 LQ0 P601 MP8 
MP17

T22 TP2 
TP9

3388 K ,
, . . .,

1000ml/m3

 10 LC50

6.1 TO1 I 6.1 
+ 5.1

274 LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP9

3389 K ,
, . . .,

200ml/m3

 500 LC50

6.1 TC1 
TC3

I 6.1 
+ 8

274 LQ0 P601 MP8 
MP17

T22 TP2 
TP9

3390 K ,
, . . .,

1000ml/m3

 10 LC50

6.1 TC1 
TC3

I 6.1 
+ 8

274 LQ0 P602 MP8 
MP17

T20 TP2 
TP9

3391 ,
,

4.2 S5 I 4.2 274 LQ0 P404 PP86 MP2 T21 TP7 
TP33

3392 ,
,

4.2 S5 I 4.2 274 LQ0 P400 PP86 MP2 T21 TP2 
TP7

3393 ,
, ,

4.2 SW I 4.2 + 4.3 274 LQ0 P404 PP86 MP2 T21 TP7 
TP33

3394 ,
, ,

4.2 SW I 4.2 + 4.3 274 LQ0 P400 PR1 PP86 MP2 T21 TP2 
TP7

3395 ,
,

4.3 W2 I 4.3 274 LQ0 P403 MP2 T9 TP7 
TP33

3395 ,
,

4.3 W2 II 4.3 274 LQ11 P410 IBC04 MP14 T3 TP33

3395 ,
,

4.3 W2 III 4.3 274 LQ12 P410 IBC06 MP14 T1 TP33

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9803



9804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 623 3385 K ,
, . . .,

 200ml/m3

 500 LC50

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 623 3386 K ,
, . . .,

 1000ml/m3

 10 LC50

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 665 3387 K ,
, . . .,

200ml/m3

 500 LC50

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 665 3388 K ,
, . . .,

1000ml/m3

 10 LC50

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 3389 K ,
, . . .,

200ml/m3

 500 LC50

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(C1D)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 668 3390 K ,
, . . .,

1000ml/m3

 10 LC50

L21DH TU4TU14 
TU22 TCI 
TE21 TM1

AT 0 
(B1E)

V1 S20 333 3391 ,
,

L21DH TU4TU14 
TU22 TCI 
TE21 TM1

AT 0 
(B1E)

V1 S20 333 3392 ,
,

L21DH TU4TU14 
TU22 TCI 
TE21 TM1

AT 0 
(B1E)

V1 S20 X333 3393 ,
, ,

L21DH TU4TU14 
TU22 TCI 
TE21 TM1

AT 0 
(B1E)

V1 S20 X333 3394 ,
, ,

S10AN L10DH TU4TU14 
TU22 TE21 

TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 3395 ,
,

SCAN L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 2 
(D1E)

V1 CV23 423 3395 ,
,

SCAN L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 3 
(E)

V1 CV23 423 3395 ,
,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9805

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3396 ,
, ,

4.3 WF2 I 4.3 + 4.1 274 LQ0 P403 MP2 T9 TP7 
TP33

3396 ,
, ,

4.3 WF2 II 4.3 + 4.1 274 LQ11 P410 IBC04 MP14 T3 TP33

3396 ,
, ,

4.3 WF2 III 4.3 + 4.1 274 LQ12 P410 IBC06 MP14 T1 TP33

3397 ,
, ,

4.3 WS I 4.3 + 4.2 274 LQ0 P403 MP2 T9 TP7 
TP33

3397 ,
, ,

4.3 WS II 4.3 + 4.2 274 LQ11 P410 IBC04 MP14 T3 TP33

3397 ,
, ,

4.3 WS III 4.3 + 4.2 274 LQ12 P410 IBC06 MP14 T1 TP33

3398 ,
,

4.3 W1 I 4.3 274 LQ0 P402 MP2 T13 TP2 
TP7

3398 ,
,

4.3 W1 II 4.3 274 LQ10 P001 IBC01 MP15 T7 TP2 
TP7

3398 ,
,

4.3 W1 III 4.3 274 LQ13 P001 IBC02 MP15 T7 TP2 
TP7

3399 ,
, ,

4.3 WF1 I 4.3
+3

274 LQ0 P402 MP2 T13 TP2 
TP7

3399 ,
, ,

4.3 WF1 II 4.3
+3

274 LQ10 P001 IBC01 MP15 T7 TP2 
TP7

3399 ,
, ,

4.3 WF1 III 4.3
+3

274 LQ13 P001 IBC02 
R001

MP15 T7 TP2 
TP7

3400 ,
,

4.2 S5 II 4.2 274 LQ18 P410 IBC06 MP14 T3 TP33

3400 ,
,

4.2 S5 III 4.2 274 LQ11 P002 IBC08 MP14 T1 TP33

3401 , 4.3 W2 I 4.3 182 
274

LQ0 P403 MP2 T9 TP7 
TP33

3402
,

4.3 W2 I 4.3 183 
274
506

LQ0 P403 MP2 T9 TP7 
TP33

3403 , 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2 T9 TP7 
TP33

3404 , , 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2 T9 TP7 
TP33



9806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

S10AN L10DH TU4TU14 
TU22 TE21 

TM2

AT 0 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 3396 ,
, ,

SCAN L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(D1E)

V1 CV23 423 3396 ,
, ,

SCAN L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(E)

V1 CV23 423 3396 ,
, ,

S10AN L10DH TU14 TE21 
TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 3397 ,
, ,

SCAN L4DH AT 2 
(D1E)

V1 CV23 423 3397 ,
, ,

SCAN L4DH AT 3 
(E)

V1 CV23 423 3397 ,
, ,

L10DH TU4TU14 
TU22 TE21 

TM2

AT 0 
(B1E)

V1 CV23 S20 X323 3398 ,
,

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(D1E)

V1 CV23 323 3398 ,
,

L4DH TU14 TE21 
TM2

AT 0 
(E)

V1 CV23 323 3398 ,
,

L10DH TU4TU14 
TU22 TE21 

TM2

FL 0 
(B1E)

V1 CV23 S2 S20 X323 3399 ,
, ,

L4DH TU4TU14 
TU22 TE21 

TM2

FL 0 
(D1E)

V1 CV23 S2 323 3399 ,
, ,

L4DH TU14 TE21 
TM2

FL 0 
(E)

V1 CV23 S2 323 3399 ,
, ,

SCAN L4BN AT 2 
(D1E)

V1
V12

40 3400 ,
,

SCAN L4BN AT 3 
(E)

V1 40 3400 ,
,

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 3401 ,

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 3402
,

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 3403 ,

L10BN(+) TU1TE5 
TT3TM2

AT 1 
(B1E)

V1 CV23 S20 X423 3404 , ,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9807

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3405 , 5.1 OT1 II 5.1
+6.1

LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3405 , 5.1 OT1 III 5.1
+6.1

LQ13 P001 IBC02 MP2 T4 TP1

3406 , 5.1 OT1 II 5.1
+6.1

LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3406 , 5.1 OT1 III 5.1
+6.1

LQ13 P001 IBC02 MP2 T4 TP1

3407
,

5.1 O1 II 5.1 LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3407
,

5.1 O1 III 5.1 LQ13 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3408 , 5.1 OT1 II 5.1
+6.1

LQ10 P504 IBC02 MP2 T4 TP1

3408 , 5.1 OT1 III 5.1
+6.1

LQ13 P001 IBC02 MP2 T4 TP1

3409 , 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3410 4- - -
,

6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T4 TP1

3411 - 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3411 - 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3412
 10% 

85%

8 C3 II 8 LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3412
 5%  10% 

8 C3 III 8 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

3413 6.1 T4 I 6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

3413 6.1 T4 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3413 6.1 T4 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28

3414 6.1 T4 I 6.1 LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2

3414 6.1 T4 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3414 6.1 T4 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T7 TP2 
TP28



9808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24
CV28

56 3405 ,

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24
CV28

56 3405 ,

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24
CV28

56 3406 ,

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24
CV28

56 3406 ,

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24 50 3407
,

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24 50 3407
,

L4BN TU3 AT 2 
(E)

CV24
CV28

56 3408 ,

LGBV TU3 AT 3 
(E)

CV24
CV28

56 3408 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3409 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3410 4- - -
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3411 -

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3411 -

L4BN AT 2 
(E)

80 3412
 10% 

85%

L4BN AT 3 
(E)

80 3412
 5%  10% 

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3413

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3413

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3413

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3414

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3414

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3414



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9809

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3415 6.1 T4 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

3416 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3417 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3418 2,4 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

3419
,

8 C4 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3420
,

8 C4 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3421 8 CT1 II 8
+6.1

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3421 8 CT1 III 8
+6.1

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T4 TP1

3422 6.1 T4 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

3423
,

8 C8 II 8 LQ24 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3424 - -
,

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3424 - -
,

6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3425 , 8 C4 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3426 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

3427 , 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3428 3- -4-

,

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3429 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1

3430 , 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3431 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3432 , 9 M2 II 9 305 LQ25 P906 IBC08 MP10 T3 TP33

3434 , 6.1 T1 III 6.1 LQ7 P001 IBC03 
LP01 R001

MP15 T4 TP1



9810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3415

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3416 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3417 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3418 2,4 

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3419
,

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3420
,

L4DH TU14 TE21 AT 2 
(E)

CV13
CV28

86 3421

L4DH TU14 TE21 AT 3 
(E)

CV13
CV28

86 3421

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3422

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3423
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3424 - -
,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3424 - -
,

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 80 3425 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3426

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3427 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3428 3- -4-

,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3429 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3430 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3431 ,

S4AH L4BH TU15 AT 0 
(D1E)

VV15 CV1 
CV13
CV28

S19 90 3432 ,

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3434 ,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9811

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3436 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3437 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3438 - , 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3439 , , , . . . 6.1 T2 I 6.1 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3439 , , , . . . 6.1 T2 II 6.1 274 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3439 , , , . . . 6.1 T2 III 6.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3440 , , . . . 6.1 T4 I 6.1 274 
563

LQ0 P001 MP8 
MP17

T14 TP2 
TP9

TP27

3440 , , . . . 6.1 T4 II 6.1 274 
563

LQ17 P001 IBC02 MP15 T11 TP2 
TP27

3440 , , . . . 6.1 T4 III 6.1 274 
563

LQ7 P001 IBC03 
R001

MP15 T7 TP1 
TP28

3441 , 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3442 , 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3443 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3444 , 6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3445 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3446 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3447 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3448 ,
, . . .

6.1 T2 I 6.1 274 LQ0 P002 MP18 T6 TP9 
TP33

3448 ,
, . . .

6.1 T2 II 6.1 274 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3449
,

6.1 T2 I 6.1 138 LQ0 P002 MP18 T6 TP33

3450 , 6.1 T3 I 6.1 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP33

3451 , 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33



9812 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3436 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3437 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3438 - ,

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3439 , , , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3439 , , , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3439 , , , . . .

L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3440 , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3440 , , . . .

L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 60 3440 , , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3441 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3442 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3443 ,

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

CV13
CV28

S9 S19 60 3444 ,

SGAH TU15TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3445 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3446 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3447 ,

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3448 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3448 ,
, . . .

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3449
,

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3450 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3451 ,
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3452 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3453 , 8 C2 III 8 LQ24 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3454 , 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3455 , 6.1 TC2 II 6.1 
+8

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3456 , 8 C2 II 8 LQ23 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3457 , 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3458 , 6.1 T2 III 6.1 279 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3459 , 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3460 - , 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3462 ,
, , . . .

6.1 T2 I 6.1 210 
274

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3462 ,
, , . . .

6.1 T2 II 6.1 210 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3462 ,
, , . . .

6.1 T2 III 6.1 210 
274

LQ9 P002 IBC08 
R001

B3 MP10 T1 TP33

3463 ,
 90% 

8 CF1 II 8 
+3

LQ22 P001 IBC02 MP15 T7 TP2

3464 ,
, . . .

6.1 T2 I 6.1 43 
274

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3464 ,
, . . .

6.1 T2 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3464 ,
, . . .

6.1 T2 III 6.1 43 
274

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3465 ,
, . . .

6.1 T3 I 6.1 274 LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3465 ,
, . . .

6.1 T3 II 6.1 274 LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3465 ,
, . . .

6.1 T3 III 6.1 274 LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33



9814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

,

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6
8.6

7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

(

)

. UN
.

ADR

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3452 ,

SGAV L4BN AT 3 
(E)

VV9 80 3453 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3454 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 68 3455 ,

SCAN L4BN AT 2 
(E)

V11 X80 3456 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3457 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3458 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3459 ,

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3460 - ,

S10AH L10CH TU15 TE19 AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3462 ,
, , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3462 ,
, , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3462 ,
, , . . .

L4BN FL 2 
(E)

S2 83 3463 ,
 90% 

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3464 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3464 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3464 ,
, . . .

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3465 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3465 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3465 ,
, . . .
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3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2
7.3.2

4.2.5.3

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

UN
.

-
-

-

3466 ,
, . . .

6.1 T3 I 6.1 274 
562

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3466 ,
, . . .

6.1 T3 II 6.1 274 
562

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3466 ,
, . . .

6.1 T3 III 6.1 274 
562

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3467 ,
, , . . .

6.1 T3 I 6.1 274 
562

LQ0 P002 IBC07 MP18 T6 TP9 
TP33

3467 ,
, , . . .

6.1 T3 II 6.1 274 
562

LQ18 P002 IBC08 B4 MP10 T3 TP33

3467 ,
, , . . .

6.1 T3 III 6.1 274 
562

LQ9 P002 IBC08 
LP02 R001

B3 MP10 T1 TP33

3468 2 1F 2.1 321 LQ0 P099 MP9

3469 , ,
 (

( ,
, , , ,

, ,
)

,
,

(
)

3 FC I 3 
+8

163 LQ3 P001 MP7 
MP17

T11 TP2 
TP27

3469 , ,
 (

( ,
, , , ,

, ,
)

,
,

(
)

3 FC II 3        
+8

163 LQ4 P001 IBC02 MP19 T7 TP2  
TP8

TP28

3469 , ,
 (

( ,
, , , ,

, ,
)

,
,

(
)

3 FC III 3
+8

163 LQ7 P001 MP19 T4 TP1
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S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
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S9 S17 66 3466 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3466 ,
, . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3466 ,
, . . .

S10AH L10CH TU14TU15 
TE19TE21

AT 1 
(E)

V10
V12

CV1
CV13
CV28

S9 S17 66 3467 ,
, , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3467 ,
, , . . .

SGAH L4BH TU15 TE19 AT 2 
(E)

VV9 CV13 
CV28

S9 60 3467 ,
, , . . .

2
(B1D)

CV9
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CV36

S2 3468

L10CH TU14 TE21 FL 1 
(C1E)
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( ,
, , , ,

, ,
)

,
,

(
)

L4BH FL 2 
(D1E)

S2 S20 338 3469 , ,
 (

( ,
, , , ,

, ,
)

,
,

(
)
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(E)

S2 38 3469 , ,
 (

( ,
, , , ,

, ,
)

,
,

(
)
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LQ22 P001 MP15 T7 TP2
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, . . .

8 CT1 III 8
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LQ7 P001 MP15 T4 TP1

3472 , 8 C3 III 8 LQ7 P001 MP15 T4 TP1

3473 , 3 F1 3 328 LQ13 P003 PP88
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8.6
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(

)

. UN
.
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L4BN FL 2
(E)

S2 83 3470 , ,
 (

( ,
, , , ,

, ,
)

,
,

(
)

L4DH TU14 TE21 AT 2
(E)

CV13 86 3471 KA ,
, . . .

L4DH TU14 TE21 AT 3
(E)

CV13 86 3471 ,
, . . .

3
(E)

3472 ,

3
(E)

3473 ,

3.2.2  Πίνακας Β: Αλφαβητικός κατάλογος των ουσιών 
και των ειδών της Συμφωνίας ADR

Ο κατάλογος αυτός είναι μία αλφαβητική λίστα των 
ουσιών και των ειδών που αναφέρονται σε αριθμητική 
σειρά UN στον Πίνακα Α της 3.2.1. Δεν αποτελεί ακέραιο 
μέρος της παρούσας Συμφωνίας ADR. Δεν έχει υποβλη−
θεί ούτε στην Ομάδα Εργασίας για τη Μεταφορά Επι−
κίνδυνων Εμπορευμάτων της Επιτροπής Μεταφορών 
για  έλεγχο και έγκριση, ούτα και στα Συμβαλλόμενα 
Μέρη της παρούσας Συμφωνίας για επίσημη αποδοχή. 
Έχει ετοιμαστεί, με όλη την απαραίτητη φροντίδα της 
Γραμματείας της Οικονομικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τα Ηνωμένα Έθνη, προκειμένου να διαυκολύνεται 
η χρήση των παραρτημάτων Α και Β, αλλά δεν μπορεί 
να κανείς να βασιστεί σε αυτόν και να θεωρηθεί υπο−
κατάσταση όταν πρόεκιται για προσεκτική μελέτηκαι 
παρατήρηση των πραγματικών διατάξεων των παραρ−
τημάτων αυτών, τα οποία σε περίπτωση διαφοράς, θε−
ωρούνται επίσημα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Για λόγους ορισμού της αλφαβητικής 
σειράς οι ακόλουθες πληροφορίες έχουν αγνοηθεί ακό−
μα και αν αποτελούν τμήμα της κατάλληλης ονομασί−
ας αποστολής : ελληνικά γράμματα, οι συντομεύσεις 

“sec” και “τριτ” και τα γράμματα “N” (άζωτο), “n” (κανο−
νικός), “o” ορθο, “m” (μετα), “p” (παρα) και “ε.α.ο” (εκτός 
αν άλλως ορίζεται)..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Το όνομα της ουσίας ή του είδους σε 
κεφαλαία γράμματα υποδεικνύει κατάλληλή ονομασία 
αποστολής (βλέπε 3.1.2.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 : Το όνομα μιας ουσία ή είδους σε κεφα−
λαία γράμματ ακολουθούμενο από τη λέξη βλέπε  υπο−
δεικνύει μια διαφορετική κατάλληλη ονομασία αποστο−
λής ή μέρος της κατάλληλης ονομασίας αποστολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 : Μία καταχώρηση με μικρά γράμματα 
ακολουθούμενη από τη λέξη βλεέπ υποδεικνύει ότι η 
καταχώρηση δεν αποτελεί κατάλληλη ονομασία απο−
στολής, είναι συνώνυμη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 : Όταν μία καταχώρηση είναι εν μέρει με 
κεφαλαία γράμματα και εν μέρει με μικρά, το τελευταίο 
μέρος δεν θεωρείται ότι είναι μέρος της κατάλληλης 
ονομασίας αποστολής (βλέπε 3.1.2.1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6 : Μία κατάλληλη ονομασία αποστολής 
μπορεί να χρησιμοποιείται στον ενικό ή στον πληθυντι−
κό, κατάλληλα για λόγους τεκμηρίωσης και σήμανσης 
συσκευασίας (βλέπε 3.1.2.3)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7:  Για τον ακριβή ορισμό της κατάλληλης 
ονομασίας αποστολής,  βλέπε 3.1.2.
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2661 6.1  

2729 6.1  

2279 6.1  

2646 6.1  

 2875 6.1  

 (EXOTOL),  

15%  , 

0118 1  

 0393 1  

 1784 8  

 2558 6.1  

(

, .
,

)

1139 3  

(

, .
,

)

1139 3  
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 UN -

(

, .
,

)
(

 23°C 

2.2.3.1.4) (
 110kPa 

 50°C 

35°C)

1139 3  

(

, .
,

)
(

 23°C 

2.2.3.1.4) (
 110kPa 

 50°C) 

1139 3  

(

, .
,

)
(

 23°C 

2.2.3.1.4) (
 35°C) 

1139 3  

(

, .
,

)(
 110kPa 

50°C)

1139 3  

 UN -

(

, .
,

)(
 110kPa 

 50°C) 

1139 3  

3363 9 

 ADR

 2023 6.1  

, 1339 4.1  

 1206 3  

(  R 227) 
3296 2  

, . . . 3272 3  

, . . . 3272 3  

,
, . . .

3178 4.1  

,
, . . .

3178 4.1  

,
, ,

. . .

3180 4.1  

,
, ,

. . .

3180 4.1  

,
, ,

. . .

2925 4.1  

,
, ,

. . .

2925 4.1  

,
, . . .

1325 4.1  

,
, . . .

1325 4.1  

,
, ,

. . .

3176 4.1  

,
, ,

. . .

3176 4.1  

, ,
, . . .

3179 4.1  
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 UN -

, ,
, . . .

3179 4.1  

, ,
, . . .

2926 4.1  

, ,
, . . .

2926 4.1  

,
, . . .

2924 3  

,
, . . .

2924 3  

,
, . . .

2924 3  

, ,
, . . .

3286 3  

, ,
, . . .

3286 3  

, ,
. . .

1992 3  

, ,
. . .

1992 3  

, ,
. . .

1992 3  

,
, . . .

3097 4.1 

, . . .  1993 3  

, . . .   1993 3  

, . . .   (
 110kPa 

 50°C) 

1993 3  

, . . .  (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
 35°C) 

1993 3  

, . . .  (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
110kPa   50°C) 

1993 3  

, . . .  (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
 110 kPa   50°C, 

 35°C) 

1993 3  

, . . .  (

110kPa  50°C) 

1993 3  

 UN -

1932 4.2  

,
 25% 

1358 4.1  

,  2008 4.2  

,  2008 4.2  

,  2008 4.2  

, ,
, ,

2009 4.2  

, ,
,

,  (  254 
 18 

)

2858 4.1  

 1201 3  

 1201 3  

,  1963 2  

,  1046 2  

, 0204 1  

,  1658 6.1  

,  1658 6.1  

,  3445 6.1  

 2865 8  

 2931 6.1  

 1906 8  

,  1831 8  

,
  51% 

,

2796 8  

,
 51% 

1830 8  

, 1832 8  

 1594 6.1  

 1595 6.1  

 3% 
1794 8  

 1645 6.1  

 1350 4.1  

,  2448 4.1  

 2936 6.1  

 2966 6.1  

 1940 8  
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 UN -

2799 8  

1646 6.1  

1836 8  

2436 3  

,
,

 30% 

1382 4.2  

,

 30% 

1847 8  

,
,

 30% 

1385 4.2  

,

 30% 

1849 8  

2414 3  

1080 2  

2474 6.1  

1837 8  

1828 8  

1833 8  

, , , 0447 1  

, , , 0446 1  

, , , 0055 1  

, , , 0379 1  

,

,

0099 1  

,
. . .

1353 4.1  

, ,
. . ., 

1373 4.2  

, , 3360 4.1 

ADR

2400 3  

1969 2  

( )
1212 3  

 UN -

 1214 3  

 1055 2  

( )
2045 3  

 2529 3  

2385 3  

 2531 8  

2528 3  

2406 3  

 2284 3  

 2395 3  

 2288 3  

 2287 3  

, 1545 6.1  

2477 6.1  

,
, , . . .

,
, , . . .

2478 3  

,
, , . . .

,
, , . . .

2478 3  

, ,
. . .

,
, . . .

2206 6.1  

, ,
. . .

,
, . . .

2206 6.1  

, ,
, . . .

, ,
, . . .

3080 6.1  

2285 6.1  

 N- 2485 6.1  

 N- 2482 6.1  

 2481 3  

2250 6.1  
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 UN -

2486 3  

2483 3  

2488 6.1  

2605 3  

2480 6.1  

2484 6.1  

2487 6.1  

2050 3  

 1216 3  

 2371 3  

, 1218 3  

( )
1219 3  

 2303 3  

 1221 3  

2407 6.1  

 1918 3  

-5-
MONONIT

3251 4.1  

 2289 8  

 1723 3  

 1638 6.1  

 2391 3  

 2392 3  

 1407 4.3  

 1688 6.1  

( )
1572 6.1  

 2257 4.3  

,  2717 4.1  

 1130 3  

,

1345 4.1  

 2829 8  

 UN -

, ,
2757 6.1  

, ,
2757 6.1  

, ,
,  (

 23 °C) 

2758 3  

, ,
,  (

 23 °C) 

2758 3  

, ,
2992 6.1  

, ,
2992 6.1  

, ,
2992 6.1  

, ,

 23°C 

2991 6.1  

, ,

 23°C 

2991 6.1  

, ,

 23°C 

2991 6.1  

 1394 4.3  

 1402 4.3  

 1402 4.3  

,
. . ., 

3281 6.1  

,
. . ., 

3281 6.1  

,
. . ., 

3281 6.1  

 1259 6.1  

 2204 2  

, 2417 2  



9844 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 UN -

, 1378 4.2  

, 2881 4.2  

, 2881 4.2  

, 2881 4.2  

, 1863 3  

, 1863 3  

,
 (

 110kPa
 50°C) 

1863 3  

,
 (

110kPa  50°C) 

1863 3  

EN 590:1993 
( )

EN 590:1993 

1202 3  

,
. . .

1719 8  

,
. . .

1719 8  

, , . . . 1224 3  

, , . . .(

 110kPa  50°C) 

1224 3  

, , . . .(

110kPa  50°C) 

1224 3  

, 0286 1  

, 0287 1  

, 0369 1  

, 0370 1  

, 0371 1  

 UN -

, 0221 1  

 1223 3  

 0280 1  

 0281 1  

  0186 1  

0250 1  

, 0395 1  

, 0396 1  

 2656 6.1  

,
1136 3  

,
1136 3  

,
. . .

, . . .

1268 3  

,
. . .

, . . .

1268 3  

,
. . .

, . . . (
 110kPa 

 50°C) 

1268 3  

,
. . .

, . . . (

110kPa  50°C) 

1268 3  

 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
 110kPa   50°C) 

1133 3  

 (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
 110 kPa   35°C) 

1133 3  

1133 3  
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 UN -

 (

23°C
 2.2.3.1.4) (

 < 35°C) 

1133 3  

 (  > 110kPa 
 50°C) 

1133 3  

 (  < 110kPa 
 50°C) 

1133 3  

1133 3  

 (
)

1363 4.2  

, , 0070 1  

 ( ), 0290 1  

, 0289 1  

 2046 3  

,  1856 4.2 

ADR

,
. . .

1393 4.3  

, 1854 4.2  

, , 3404 4.3  

1420 4.3  

1422 4.3  

,  3455 6.1  

,  2076 6.1  

, 1143 6.1  

 2823 8  

 1862 3  

 1144 3  

 2022 6.1  

,  1056 2  

 UN -

, 1970 2  

,  3472 8  

 0.1% 
1403 4.3  

, ,
, . . .

1588 6.1  

, ,
, . . .

1588 6.1  

, ,
, . . .

1588 6.1  

 1575 6.1  

 1684 6.1  

 1565 6.1  

,
3449 6.1  

,
1694 6.1  

3413 6.1  

3413 6.1  

3413 6.1  

3414 6.1  

3414 6.1  

3414 6.1  

 1653 6.1  

 1636 6.1  

, 1541 6.1  

,
. . .

1935 6.1  

,
. . .

1935 6.1  

,
. . .

1935 6.1  

 1680 6.1  

,  1689 6.1  

 1620 6.1  

 1587 6.1  

 1026 2  

, 1589 2  
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 UN -

 2670 8  

 1713 6.1  

TET AME -
TET A-NIT  (HMX, 

),

0484 1  

TRI T
MIN  ( ,

, RDX), 

0483 1  

 2601 2  

 1145 3  

 1915 3  

 2256 3  

1762 8  

 2357 8  

 3054 3  

1763 8  

 2241 3  

 2603 3  

 2242 3  

 2520 3  

 2358 3  

 1146 3  

 2244 3  

 2245 3  

 2246 3  

 1027 2  

-
 (HMX, 

),
 15%  , 

0226 1  

 ( ,
, RDX), 

 15% 
,

0072 1  

( )
1286 3  

( )
1286 3  

( )  (
 110kPa 

 50°C) 

1286 3  

 UN -

( ) (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
 110 kPa   50°C) 

1286 3  

( ) (

 23°C 
 2.2.3.1.4) 

(
 110 kPa   50°C) 

1286 3  

( ) ( )
1286 3  

( ) (

110kPa  50°C) 

1286 3  

 1272 3  

 0305 1  

( , ,
, )

2590 9  

 1415 4.3  

1043 2  

,
/ , /

/ /      

70%
 0.4% 

/

 45% 

2071 9 

 A
D

R
 

,  A1 
2067 5.1  

50% ,

1869 4.1  

,

149 m

2950 4.3  

1418 4.3  
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 UN -

1418 4.3  

1418 4.3  

2807 9 
-

ADR

2215 8  

, 2215 8  

, , 1387 4.2 
-

ADR

 ( ), 0027 1  

 ( ), 

 ( ),

0028 1  

, 2396 3  

2533 6.1  

,
2277 3  

,
2283 3  

, 3079 3  

2614 3  

,  H 
,

1971 2  

, 1972 2  

1230 3  

3246 6.1  

1234 3  

2554 3  

, 1061 2  

- - , . 1251 6.1  

1242 4.3  

1431 4.2  

- -  1245 3 

 UN -

- -
,

1246 3  

 2644 6.1  

 1062 2  

2053 3  

 2296 3  

, 2617 3  

 2297 3  

 2298 3  

 1064 2  

 2461 3  

 2612 3  

2536 3  

- 2398 3  

2437 8  

 (
 R 41) 

2454 2  

- -  1249 3  

 1250 3  

 1244 6.1  

- - 1239 6.1  

,
, . . .

1964 2  

,
, . . .

 A, A01, A02, A1, B1, 
B2, B  C 

1965 2  

9%

1952 2  

 87% 

3300 2  

 9% 
87%

1041 2  
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 UN -

 7,9% 

3298 2  

 30% 

2983 3  

 5,6% 

3299 2  

 8.8% 

3297 2  

1458 5.1  

1458 5.1  

,

1574 6.1  

 60 C

1649 6.1  

 60 C

1649 6.1  

,

 P1  P2 

1060 2  

,
, , ,

. . . ,
, , ,

. . .

3071 6.1  

1487 5.1  

1499 5.1  

,
,

, . . .
  2% 

 10% 
,

3319 4.1  

 UN -

,
,

, . . .
 30% ,

3357 3  

,
,

, , . . .
 30% 

,

3343 3 

50%

1796 8  

50%

1796 8  

,

 50% 

1826 8  

,

 50% 

1826 8  

 '
,

,
, . . .

 10% 
 20% PETN, 

3344 4.1  

1612 2  

2869 8  

2869 8  

,
2034 2  

1786 8  

,
 5% ,

3149 5.1  

,
 10% 

 39% 

2208 5.1  
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 UN -

1459 5.1  

1459 5.1  

,  49% 

(  R 502) 

1973 2  

 12,5% 

3070 2  

,

1647 6.1  

 2% 

1581 2  

1912 2  

1582 2  

,
. . .

1583 6.1  

,
. . .

1583 6.1  

,
. . .

1583 6.1  

,

 RELATED 
MATERIAL (

),  (

23°C
 2.2.3.1.4) (

35°C)

1210 3  

 UN -

,

 RELATED 
MATERIAL (

),  (

110kPa  50°C) 

1210 3  

,

 RELATED 
MATERIAL (

),

1210 3  

,

 RELATED 
MATERIAL (

),

1210 3  

,

 RELATED 
MATERIAL (

),  (

110kPa  50°C) 

1210 3  

,

 RELATED 
MATERIAL (

),  (

23°C
 2.2.3.1.4) (

 110kPa 
  50°C) 

1210 3  

,

 RELATED 
MATERIAL (

),  (

23°C
 2.2.3.1.4) (

35°C)

1210 3  

 ( )
,

1324 4.1  
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 UN -

, ,
, , . . .

,
, , ,

. . .

1228 3  

, ,
, , . . .

,
, , ,

. . .

1228 3  

, ,
, . . .

,
, . . .

3336 3  

, ,
, . . .

,
, . . .

3336 3  

, ,
, . . .

,
, . . . ( 

110 kPa  50°C) 

3336 3  

, ,
, . . .

,
, . . . (

 110 
kPa  50°C) 

3336 3  

 1229 3  

 2859 6.1  

 2864 6.1  

 1332 4.1  

,
, . . .

3181 4.1  

,
, . . .

3181 4.1  

,
, . . .

3466 6.1  

,
, . . .

3466 6.1  

,
, . . .

3466 6.1  

,
3403 4.3  

,
,

,
. . .

3209 4.3  

 UN -

,
,

,
. . .

3209 4.3  

,
,

,
. . .

3209 4.3  

,
, . . .

3208 4.3  

,
, . . .

3208 4.3  

,
, . . .

3208 4.3  

1392 4.3  

 2647 6.1  

,
,

3358 2  

, ,

,

3166 9 
-

 ADR

, 0296 1  

, 0374 1  

, 0375 1  

,
0373 1  

,

,

0248 1  

,

,

0249 1  

 60% , ,

2907 4.1  



 UN -

TRI -
TRINIT
( , ,
RDX)

ET
 (HMX; 

),
 15% ,

 10% 

0391 1  

 (

)

1975 2  

 (TNT) 

 (TNT) 

0388 1  

 (TNT) 

 (TNT) 

0389 1  

, 2900 6.2  

,
,

2900 6.2  

, 2814 6.2  

,
,

( )

2814 6.2  

,
,

2814 6.2  

,

(
)

2900 6.2  

3359 9  

3377 5.1  

1171 3  

1188 3  

, 2055 3  

 UN -

,

1247 3  

, 1016 2  

 2033 8  

 1825 8  

,  1751 6.1  

 1792 8  

 2659 6.1  

, 3250 6.1  

1181 6.1  

2589 6.1  

2947 3  

2295 6.1  

 2054 8  

 3090 9  

3091 9  

, ,
,

2800 8  

, ,
,

2795 8  

, ,
,

2794 8  

, ,

,

3028 8  

,
, ,

3292 4.3  

( )
 (
)

2212 9  

 10% 
 85% 

3412 8  
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 UN -

 5% 
 10% 

3412 8  

,
 85% 

1779 8  

 1109 3  

1281 3  

 1190 3  

2336 3  

2393 3  

1243 3  

, 2264 8  

-
,

3460 6.1  

 0136 1  

 0137 1  

 0138 1  

 0294 1  

 1428 4.3  

 1203 3  

,  2304 4.1  

, 1334 4.1  

,
2001 4.1  

 1651 6.1  

 1652 6.1  

,  1065 2  

 1654 6.1  

R STARCH, 
 20%  , 

0146 1  

,
 20% ,

1337 4.1  

,  2730 6.1  

 4% 
1907 8  

 UN -

, ,
. . .

1477 5.1  

, ,
. . .

1477 5.1  

 1467 5.1  

, ,
 10% 

3370 4.1  

,
 20% ,

1357 4.1  

,
 20% 

 , 

0220 1  

1466 5.1  

 1438 5.1  

,
,

3375 5.1  

,
,

3375 5.1  

0.2%
,

,

1942 5.1  

 0.2% 
,

,

0222 1  

, ,
(

)

2426 5.1  

 1112 3  

 1454 5.1  

 1446 5.1  

  2464 5.1  

 1465 5.1  

 2728 5.1  

 2727 6.1 

 1451 5.1 

 1486 5.1 

 2722 5.1 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9853

 UN -

 1474 5.1 

 2724 5.1 

 1498 5.1 

 2725 5.1 

, 1660 2 

,
,

 70% 

2031 8 

,
,
 70% 

2031 8 

   

, , 2032 8 

 1507 5.1 

 2720 5.1 

 n-  1865 3 

 1493 5.1 

1222 3 

 1469 5.1 

 1625 6.1 

 1627 6.1 

1895 6.1 

 1514 5.1 

, ,
, . . .

3273 3 

, ,
, . . .

3273 3 

, , . . . 3276 6.1 

, , . . . 3276 6.1 

, , . . . 3276 6.1 

, ,
, . . .

3275 6.1 

, ,
, . . .

3275 6.1 

, , ,
. . .

3439 6.1 

, , ,
. . .

3439 6.1 

 UN -

, , ,
. . .

3439 6.1 

CRESOLS,  2446 6.1 

T  (NTO) 0490 1 

 2842 3 

 (O-, M-, P-) 1661 6.1 

,  3458 6.1 

2305 8 

 1662 6.1 

, 3431 6.1 

, 2306 6.1 

, 3459 6.1 

, 2732 6.1 

,

 40% -
,

0143 1 

,

 1% 
 5% 

3064 3 

( ),
 20% ,

1336 4.1 

( ),
 20% ,

0282 1 

 1069 2 

,  3456 8 

,  3434 6.1 

  (
 12.6% ,

,

,
)

2557 4.1 

 (
 25% ,

,
12.6% ,

)

2556 4.1 
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 UN -

 (
 25% ,

)

2555 4.1 

,

18% ,

0341 1 

,
 25% 

,

0342 1 

,
 25% 

 ( ),

0340 1 

,

 18% ,

0343 1 

1261 3 

2538 4.1 

, 3447 6.1 

, 1665 6.1 

0147 1 

2608 3 

 ( ) 2660 6.1 

, 1664 6.1 

, 3446 6.1 

1798 8 

2806 4.3 

 ( -, -, -) 1663 6.1 

 Zn 1512 5.1 

1113 3 

2351 3 

2351 3 

2687 4.1 

1488 5.1 

2455 2 

1500 5.1 

2726 5.1 

, 2308 8 

 UN -

,
, . . .  (BIO) 

,
. . .  REGULATED 

,
. . .

3291 6.2  

,
, . . .  (BIO) 

,
. . .  REGULATED 

,
. . .

3291 6.2  

 1639 6.1  

-  (
, )

1274 3  

-  (
, )

1274 3  

 3342 4.2  

 3342 4.2  

,  2036 2  

,  2591 2  

 1307 3  

 1307 3  

,  3430 6.1  

,  2261 6.1 

,  3452 6.1 

,  1711 6.1 

,  1701 6.1 

 2309 3 

  1191 3 

  1262 3 

-2-
(  R 1318) 

2422 2 

 (  RC 318) 
1976 2 

(  R 218) 
2424 2 

 ( ),

15% ,

0266 1 

 1801 8 

 2525 6.1 

 1910 8 

ADR 

 1884 6.1 
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 UN -

, -

,

1376 4.2 

1641 6.1 

,
, . . .

3100 5.1 A

-

,
, . . .

3085 5.1 

,
, . . .

3085 5.1 

,
, . . .

3085 5.1 

, . . . 1479 5.1 

, . . . 1479 5.1 

, . . . 1479 5.1 

,
, . . .

3121 5.1 A

-

, ,
. . .

3137 5.1 A

-

, ,
. . .

3087 5.1 

, ,
. . .

3087 5.1 

, ,
. . .

3087 5.1 

,
, . . .

3098 5.1 

,
, . . .

3098 5.1 

,
, . . .

3098 5.1 

, . . . 3139 5.1 

, . . . 3139 5.1 

, . . . 3139 5.1 

. . 3099 5.1 

, ,
. . .

3099 5.1 

, ,
. . .

3099 5.1 

1301 3 

,
, ,
 80% , .

2789 8 

 UN -

,
 10% 

 50% ,

2790 8 

,
 50% 

 80% ,

2790 8 

 1104 3 

 1123 3 

 1123 3 

 2- 1177 3 

 1173 3 

 2333 3 

 1715 8 

 1213 3 

2403 3 

 1220 3 

 2243 3 

1233 3 

 1231 3 

 1616 6.1 

1172 3 

1189 3 

 1629 6.1 

 1674 6.1 

 2332 3 

 2439 8 

 2506 8 

 2509 8 

 2819 8 

1718 8 

1902 8 

1793 8 



9856 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 UN -

 2834 8 

 1939 8 

, 2576 8 

,  1072 2 

, 1073 2 

,
1642 6.1 

 2443 8 

 2879 8 

 1758 8 

 1810 8 

, 3313 4.2 

, 3313 4.2 

 C, 
3104 5.2 

 C, 
3103 5.2 

 D, 
3106 5.2 

 D, 
3105 5.2 

 E, 
3108 5.2 

 E, 
3107 5.2 

,
3102 5.2 

,
3101 5.2 

,
 B, ,

3112 5.2 

,
 B, ,

3111 5.2 

,
 C, ,

3114 5.2 

,
 C, ,

3113 5.2 

,
 D, ,

3116 5.2 

 UN -

,
 D, ,

3115 5.2 

,
 F, 

3110 5.2 

,
 F, ,

3120 5.2 

,
 F, 

3109 5.2 

,
 F, ,

3119 5.2 

,
, ,

3118 5.2 

,
, ,

3117 5.2 

,
. . ., 

3280 6.1 

,
. . ., 

3280 6.1 

,
. . ., 

3280 6.1 

,
, . . .

3465 6.1 

,
, . . .

3465 6.1 

,
, . . .

3465 6.1 

, , . . ., 
3282 6.1 

, , . . ., 
3282 6.1 

, , . . ., 
3282 6.1 

, , ,
. . .

3467 6.1 

, , ,
. . .

3467 6.1 

, , ,
. . .

3467 6.1 

,
,

3391 4.2 
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 UN -

,
,

3400 4.2 

,
,

3400 4.2 

,
,

3395 4.3 

,
,

3395 4.3 

,
,

3395 4.3 

,
, ,

3397 4.3 

,
, ,

3397 4.3 

,
, ,

3397 4.3 

,
, ,

3396 4.3 

,
, ,

3396 4.3 

,
, ,

3396 4.3 

,
, ,

3393 4.2 

,
,

3398 4.3 

,
,

3398 4.3 

,
,

3398 4.3 

,
, ,

3399 4.3 

,
, ,

3399 4.3 

,
, ,

3399 4.3 

,
,

3392 4.2 

,
, ,

3394 4.2 

 UN -

, , . . .
3464 6.1 

, , . . .
3464 6.1 

, , . . .
3464 6.1 

, ,
2783 6.1 

, ,
2783 6.1 

, ,
2783 6.1 

, ,
,  (

 23 °C) 

2784 3 

, ,
,  (

 23 °C) 

2784 3 

, ,
3018 6.1 

, ,
3018 6.1 

, ,
3018 6.1 

, ,
,

 23°C 

3017 6.1 

, ,
,

 23°C 

3017 6.1 

, ,
,

 23°C 

3017 6.1 

, , . . ., 
3278 6.1 

, , . . ., 
3278 6.1 
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 UN -

, , . . ., 
3278 6.1 

, ,
, . . .

3279 6.1 

, ,
, . . .

3279 6.1 

, ,
2761 6.1 

, ,
2761 6.1 

, ,
2761 6.1 

, ,
,  (

 23 °C) 

2762 3 

, ,
,  (

 23 °C) 

2762 3 

, ,
2996 6.1 

, ,
2996 6.1 

, ,
2996 6.1 

, ,
, ,

 23°C 

2995 6.1 

, ,
, ,

 23°C 

2995 6.1 

, ,
, ,

 23°C 

2995 6.1 

2524 3 

2606 6.1 

 UN -

2413 3 

3171 9 -

 ADR

 1264 3 

, ,
2781 6.1 

, ,
2781 6.1 

, ,
2781 6.1 

, ,
,  (

 23 °C) 

2782 3 

, ,
,  (

 23 °C) 

2782 3 

, ,
3016 6.1 

, ,
3016 6.1 

, ,
3016 6.1 

, , ,
3015 6.1 

, , ,

23°C

3015 6.1 

, , ,

 < 23°C 

3015 6.1 

, ,
2759 6.1 

, ,
2759 6.1 

, ,
(   < 23 °C) 

2759 6.1 

, , ,
 (  < 23 

°C)

2760 3 
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 UN -

, , ,
 (

 23 °C) 

2760 3 

, ,
2994 6.1 

, ,
2994 6.1 

, ,
2994 6.1 

, , ,

23°C

2993 6.1 

, , ,

23°C

2993 6.1 

, , ,

23°C

2993 6.1 

, ,
2775 6.1 

, ,
2775 6.1 

, ,
2775 6.1 

, ,
,  (

 23 °C) 

2776 3 

, ,
,  (

 23 °C) 

2776 3 

, ,
3010 6.1 

, ,
3010 6.1 

, ,
3010 6.1 

, , ,

23°C

3009 6.1 

, , ,

23°C

3009 6.1 

 UN -

, , ,

23°C

3009 6.1 

, ,
2777 6.1 

, ,
2777 6.1 

, ,
2777 6.1 

, ,
,  (

 23 °C) 

2778 3 

, ,
,  (

 23 °C) 

2778 3 

, ,
3012 6.1 

, ,
3012 6.1 

, ,
3012 6.1 

, ,
,

 23°C 

3011 6.1 

, ,
,

 23°C 

3011 6.1 

, ,
,

 23°C 

3011 6.1 

,
,

2786 6.1 

,
,

2786 6.1 

,
,

2786 6.1 
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 UN -

, ,
,  (

 23 °C) 

2787 3 

, ,
,  (

 23 °C) 

2787 3 

, ,
3020 6.1 

, ,
3020 6.1 

, ,
3020 6.1 

, ,
,

3019 6.1 

, ,
,

 23°C 

3019 6.1 

, ,
,

 23°C 

3019 6.1 

, ,
3027 6.1 

, ,
3027 6.1 

, ,
3027 6.1 

, ,
,

 23°C 

3024 3 

, ,
,

 23°C 

3024 3 

, ,
3026 6.1 

, ,
3026 6.1 

UN -

, ,
3026 6.1 

, ,
,

 23°C 

3025 6.1 

, ,
,

 23°C 

3025 6.1 

, ,
,

 23°C 

3025 6.1 

,
,

3345 6.1 

,
,

3345 6.1 

,
,

3345 6.1 

, ,
,

 23°C 

3346 3 

, ,
,

 23°C 

3346 3 

, ,

3348 6.1 

, ,

3348 6.1 

, ,

3348 6.1 

, ,
,

 23°C 

3347 6.1 
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 UN -

, ,
,

 23°C 

3347 6.1 

, ,
,

 23°C 

3347 6.1 

,
, . . .

2588 6.1 

,
, . . .

2588 6.1 

,
, . . .

2588 6.1 

,
,

2763 6.1 

,
,

2763 6.1 

,
,

2763 6.1 

,
, ,

(
23 °C) 

2764 3 

,
, ,

(
23 °C) 

2764 3 

,
,

2998 6.1 

,
,

2998 6.1 

,
,

2998 6.1 

,
, ,

2997 6.1 

,
, ,

 23°C 

2997 6.1 

,
, ,

 23°C 

2997 6.1 

,
, . . .

2902 6.1 

,
, . . .

2902 6.1 

,
, . . .

2902 6.1 

 UN -

,
, , . .

 23  °C 

2903 6.1 

,
, , . . .

 23  °C 

2903 6.1 

,
, , . . .

23  °C 

2903 6.1 

, ,

2779 6.1 

, ,

2779 6.1 

, ,

2779 6.1 

, ,
,  (

 23 °C) 

2780 3 

, ,
,  (

 23 °C) 

2780 3 

, ,

3014 6.1 

, ,

3014 6.1 

, ,

3014 6.1 

, ,
,

 23°C 

3013 6.1 
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 UN -

, ,
,

 23°C 

3013 6.1 

, ,
,

 23°C 

3013 6.1 

, ,
, , . . .

 23°C 

3021 3 

, ,
, , . . .

 23°C 

3021 3 

3048 6.1 

 2213 4.1 

 1380 4.2 

2691 8 

, 1340 4.3 

1994 6.1 

  2286 3 

,  1265 3 

,  1265 3 

-2,4-  2310 3 

 1105 3 

 1105 3 

1732 8 

 1745 5.1 

 2495 5.1 

 2548 2 

,
2198 2 

(  R 125) 
3220 2 

,
1730 8 

 UN -

2508 8 

1806 8 

 1669 6.1 

2567 6.1 

 3155 6.1 

,

15%  , 

0151 1 

1559 6.1 

,
2862 6.1 

1807 8 

, . . . 1956 2 

,
. . .

1954 2 

,
, . . .

3156 2 

, ,
, . . .

3304 2 

, ,
. . .

1955 2 

, ,
. . .

1953 2 

, ,
, , . . .

3305 2 

, ,
, ,

. . .

3306 2 

, ,
, . . .

3303 2 

, ,
. . .

3082 9 

 2313 3 

,
  20% 

,

1517 4.1 

,

20%  , 

0236 1 

,
 20% 

 , 

0235 1 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9863

 UN -

,
 20% 

,

1349 4.1 

 10%  
0004 1 

,
 10% ,

1310 4.1 

,
 30% 

,

1347 4.1 

 2579 8 

 2401 8 

,  0174 1 

,

,

1999 3 

,

,
(
110kPa  50°C) 

1999 3 

,

,
(

 23°C 

2.2.3.1.4) (
 110kPa 

 50°C 
 35°C) 

1999 3 

,

,
(

 110kPa  50°C) 

1999 3 

,

,
 (

23°C
 2.2.3.1.4) (

 110kPa 
 50°C 

 35°C) 

1999 3 

,

,
 (

23°C
 2.2.3.1.4) (

 35°C) 

1999 3 

 UN -

, -
BASED,

, . . .

2006 4.2 

,

,

3152 9 

,

,

3151 9 

 2861 6.1 

, 2211 9 

,
3432 9 

2315 9 

 1621 6.1 

, 1266 3 

, 1266 3 

,

(
 23°C 

 2.2.3.1.4) 
(

 110 kPa   50°C) 

1266 3 

,

(
 110kPa  50°C) 

1266 3 

,

(
 23°C 

 2.2.3.1.4) 
(

 35°C) 

1266 3 

,

(
 110kPa 

 50°C) 

1266 3 
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 UN -

,

(

23°C
 2.2.3.1.4) (
 50 C

 110kPa, 
 35°C) 

1266 3 

, 2200 2 

 1978 2 

 2402 3 

 1275 3 

 1848 8 

,
 90% 

3463 8 

 1195 3 

 2496 8 

1914 3 

2394 3 

2409 3 

1248 3 

 2404 3 

 1815 3 

 1277 3 

, 1921 3 

 1077 2 

 1280 3 

 2611 6.1 

 1816 8 

, 0498 1 

, 0499 1 

, 0501 1 

,  0495 1 

,  0497 1 

 1282 3 

 UN -

 0094 1 

( )
 17% 

,

0433 1 

( ),
 25% 

 , 

0159 1 

,  0160 1 

,  0161 1 

,
1398 4.3 

 2624 4.3 

1292 3 

,  1346 4.1 

 1417 4.3 

 0121 1 

 0314 1 

 0315 1 

 0325 1 

 0454 1 

0073 1 

0364 1 

0365 1 

0366 1 

, 0255 1 

, 0030 1 

, 0456 1 

, - 0455 1 

, 0029 1 

, 0267 1 
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 UN -

,  0363 1 

,
,

0018 1 

,
,

0301 1 

,
,

0019 1 

, ,

,

2017 6.1 

,

,
,

0010 1 

,

,

0300 1 

,

,
,

0009 1 

, ,

,

0243 1 

, ,

,

0244 1 

, ,
,

,

0247 1 

,  0362 1 

,  0488 1 

,

,

0015 1 

,

,

0016 1 

 UN -

,

,

0303 1 

,

,

0015 1 

,

,

0303 1 

,

,
,

0016 1 

, ,

,

0245 1 

, ,

,

0246 1 

,
,

0020 1 -

-

,
,

0021 1 -

-

, ,
,

, non-
fuzed

2016 6.1 

,

,

0254 1 

,

,

0297 1 

,

,

0171 1 

1044 2 
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 UN -

1817 8 

 0333 1 

 0334 1 

 0335 1 

 0336 1 

 0337 1 

,
. . . ,
. . .

1383 4.2 

 1922 3 

,
META

2919 7 

,
 - 

2909 7 

,
 - 

2911 7 

,
 - 

2910 7 

,
-

2908 7 

,
,

2978 7 

,
,

2977 7 

,

 (SCO-I  SCO-
II),

3326 7 

,

 (SCO-I  SCO-
II),

2913 7 

,
 B(M), 

3329 7 

,  3328 7 

 B(U), 

 UN -

,
 C, 

3323 7 

,
 C, 

3330 7 

,
, ,

3332 7 

,
, ,

3333 7 

,
, ,

3327 7 

,

,

3331 7 

,
,

 (LSA-II), 

3321 7 

,
,

 (LSA-III), 

3322 7 

,
, -

,

2915 7 

,
(M),

2917 7 

,
(U),

2916 7 

,

 (LSA-II), 

3324 7 

,

 (LSA-III), 

3325 7 

,
  (LSA-I), 

2912 7 

 2876 6.1 

 1423 4.3 

0183 1 



 UN -

0502 1 

 0436 1 

 0437 1 

 0438 1 

 0180 1 

 0181 1 

 0182 1 

 0295 1 

, LINE-THROWING 0238 1 

, LINE-THROWING 0240 1 

, LINE-THROWING 0453 1 

, 0397 1 

, 0398 1 

 1657 6.1 

 1644 6.1 

2630 6.1 

 1905 8 

,  2002 4.2 

, ,
, , , ., 

2000 4.1 

,  0196 1 

,  0197 1 

,  0313 1 

,  0487 1 

, , 0194 1 

, , 0195 1 

, 0192 1 

, 0193 1 

,
,

0492 1 

 UN -

,
,

0493 1 

 1323 4.1 

,
,

2793 4.2 

1395 4.3 

 2830 4.3 

 ME  30% H 

 90% 

1408 4.3 

,  2203 2 

, 1309 4.1 

, 1309 4.1 

, 1396 4.3 

, 1396 4.3 

 1562 6.1 

,
, . . .

3189 4.2 

,
, . . .

3189 4.2 

,
, . . .

3089 4.1 

,
, . . .

3089 4.1 

1436 4.3 

1436 4.3 

1436 4.3 

 2967 8 

 2191 2 

 1834 8 

, 1331 4.1 

,  ( ,
)

1944 4.1 

,  'VESTA' 1945 4.1 
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 UN -

,  2254 4.1 

, 2878 4.1 

2969 9 

 (
)

. . .
  60°C 

3175 4.1 

, . . .
3244 8 

, . . .
3243 6.1 

, ,
, . . .

3135 4.3 

-

, ,
, . . .

3131 4.3 

, ,
, . . .

3131 4.3 

, ,
, . . .

3131 4.3 

, ,
. . .

2813 4.3 

, ,
. . .

2813 4.3 

, ,
. . .

2813 4.3 

, ,
, . . .

3132 4.3 

, ,
, . . .

3133 4.3 
-

, ,
, . . .

3134 4.3 

, ,
, . . .

3134 4.3 

, ,
, . . .

3134 4.3 

, . . .
3335 9 

-

ADR 

 1692 6.1 

(
),

 20%  , 

,

0130 1 

 UN -

1742 8 

1743 8 

, 0360 1 

, 0361 1 

,
(

 23°C 
E

2.2.3.1.4) (
 110kPa 

50°C)

1306 3 

,
(

 23°C 

2.2.3.1.4) (
 110 kPa 

  50°C, 

35 C)

1306 3 

,
(

 23°C 

2.2.3.1.4) (
 35°C) 

1306 3 

,
(

 110kPa  50°C) 

1306 3 

,
(

 110kPa  50°C) 

1306 3 

,
( )

1306 3 

, 0173 1 

,

,

,

0503 1 

, 0191 1 
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 UN -

,
,

,

3268 9 

, , 3150 2 

,
3356 5.1 

 1.5% 
 11% 

1386 4.2 

 1,5% 
 11% 

2217 4.2 

,  , . . .   
1693 6.1 

,  , . . .   
1693 6.1 

, ,
, . . .

0382 1 

, ,
, . . .

0383 1 

, ,
, . . .

0384 1 

,
, . . .

0461 1 

,
0500 1 

3072 9 

, 2990 9 

, . . .
2319 3 

 2541 3 

 2320 8 

2516 6.1 

2504 6.1 

 UN -

, 1341 4.1 

 2749 3 

 2850 3 

(
, PETN), 

 25%  , ,

 15% 
,

0150 1 

 0207 1 

 1510 5.1 

1,1,1,2-
(
R 134a) 

3159 2 

  2412 3 

0,05%

2698 8 

 2056 3 

2943 3 

, 1859 2 

, 1081 2 

,
 (

 R 14, )

1982 2 

2418 2 

1611 6.1 

 1846 6.1 

 2444 8 

 2503 8 

 1818 8 

 1838 8 

 1897 6.1 

 2471 6.1 

1435 4.3 
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 UN -

,
 25% 

1352 4.1 

,  2546 4.2 

,  2546 4.2 

,  2546 4.2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
 ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Η ΟΥΣΙΕΣ

3.3.1 Όταν η Στήλη (6) του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 3.2 
υποδεικνύει ότι μία ειδική διάταξη σχετίζεται με μία 
ουσία ή ένα είδος, η σημασία και οι απαιτήσεις αυτής 
της ειδικής διάταξης είναι όπως διατυπώνονται παρα−
κάτω. 

  
 16 Δείγματα νέων ή ήδη υφιστάμενων εκρηκτικών ου−

σιών ή ειδών μπορούν να μεταφερθούν σύμφωνα με τις 
οδηγίες των αρμόδιων αρχών (βλέπε 2.2.1.1.3) για λόγους 
όπως: δοκιμές, ταξινόμηση, έρευνα και ανάπτυξη, έλεγ−
χο ποιότητας ή ως εμπορικό δείγμα. Εκρηκτικά δείγ−
ματα τα οποία δεν είναι νωπά ή απευαισθητοποιημένα 
θα περιορίζονται σε 10 kg σε μικρά κόλα όπως προσδι−
ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές. Εκρηκτικά δείγματα 
τα οποία είναι νωπά ή απευαισθητοποιημένα θα περι−
ορίζονται σε 25 kg. 

 23 Αν και η ουσία αυτή παρουσιάζει κίνδυνο ανάφλε−
ξης, επιδεικνύει τον κίνδυνο αυτό μόνο κάτω από ακραί−
ες συνθήκες πυρκαγιάς σε περιορισμένους χώρους. 

 32 Η ουσία αυτή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας όταν βρίσκεται σε οποιαδήπο−
τε άλλη μορφή.

 37 Η ουσία αυτή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας όταν είναι επικαλυμμένη.

 38 Η ουσία αυτή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας όταν περιέχει όχι περισσότερο 
από 0.1% καρβίδιο του ασβεστίου. 

 39 Η ουσία αυτή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας  όταν περιέχει λιγότερο από 30% 
ή όχι λιγότερο από 90% πυρίτιο.

 43 Οι ουσίες αυτές, όταν δίνονται για μεταφορά ως 
παρασιτοκτόνα, θα μεταφέρονται σύμφωνα με τις κα−
ταχωρήσεις του σχετικού παρασιτοκτόνου και σύμφω−
να με τις προδιαγραφές του σχετικού παρασιτοκτόνου 
(βλέπε 2.2.61.1.10 έως 2.2.61.1.11.2). 

 45 Σουλφίδια και οξείδια του αντιμονίου τα οποία πε−
ριέχουν όχι περισσότερο από 0.5% αρσενικού υπολογι−
σμένο στο συνολικό βάρος δεν υπόκειται στις απαιτή−
σεις της παρούσας Συμφωνίας  

 47 Σιδηροκυανιούχα άλατα του σιδήρου (δισθενούς 
και τρισθενούς) δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας  

 48 Η μεταφορά αυτής της ουσίας, όταν περιέχει πε−
ρισσότερο από 20% υδροκυάνιο, απαγορεύεται.

 59 Οι ουσίες αυτές δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας  όταν περιέχουν όχι περισ−
σότερο από 50% μαγνήσιο. 

 60 Εάν η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη από 72%, η 
μεταφορά αυτής της ουσίας απαγορεύεται.

 61 Η τεχνική ονομασία που θα συνοδεύει την κα−
θαυτό ονομασία της αποστολής θα είναι η κοινή ονο−
μασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ISO  (βλέ−
πε επίσης ISO 1750:1981 “Γεωργικά φάρμακα και άλλα 
αγροχημικά − κοινές ονομασίες», («Pesticides and other 
agrochemicals − common names”) όπως αυτές τροποποι−
ήθηκαν), άλλες ονομασίες όπως αυτές καταγράφονται 
στις λίστες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 
“Προτεινόμενη Ταξινόμηση Φυτοφαρμάκων ανάλογα με 
τον Κίνδυνο και Οδηγίες Ταξινόμησης « (“Recommended 

Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to 
Classification”) ή την ονομασία της ενεργής ουσίας (βλέ−
πε επίσης 3.1.2.8.1.1 και 3.1.2.8.1.1). 

 62 Η ουσία αυτή δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας όταν περιέχει όχι περισσότερο 
από 4% υδροξείδιο του νατρίου. 

 65 Υδατικά διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου 
με λιγότερο από 8% υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας. 

 103 Η μεταφορά νιτρώδες αμμωνίου και μείγματα 
από ανόργανα νιτρώδη άλατα με αμμωνιακό άλας εί−
ναι απαγορευμένη. 

 105 Οι νιτροκυτταρίνες που ικανοποιούν τις περιγρα−
φές του  UN 2556 ή No. 2557 μπορούν να ταξινομηθούν 
στην Κλάση 4.1. 

 113 Η μεταφορά χημικά ασταθών μειγμάτων είναι 
απαγορευμένη. 

 119 Τα ψυκτικά μηχανήματα περιλαμβάνουν μηχανές 
ή άλλες συσκευές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για το 
συγκεκριμένο σκοπό του να κρατάνε φαγητό ή άλλα 
είδη σε χαμηλές θερμοκρασίες μέσα σε ένα εσωτερικό 
τμήμα και μονάδες με κλιματισμό. Τα ψυκτικά μηχανή−
ματα  και τα τμήματα των ψυκτικών μηχανημάτων δεν 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας   
εάν περιέχουν λιγότερο από 12 kg αερίου Κλάσης 2, 
ομάδας A ή O σύμφωνα με την 2.2.2.1.3, ή εάν περιέχει 
λιγότερο από 12 l διάλυμα αμμωνίας (UN 2672). 

 122 Οι δευτερεύοντες κίνδυνοι, έλεγχοι και θερμο−
κρασίες επείγουσας ανάγκης εάν υπάρχουν, καθώς και 
UN (γενική καταχώρηση) για κάθε μία από τις  τρέχου−
σες καθορισμένες συνθέσεις οργανικών υπεροξειδίων 
δίνονται στην 2.2.52.4. 

 127 Άλλα αδρανή υλικά ή μείγματα αδρανών υλικών 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεδομένου ότι το αδρα−
νές αυτό υλικό έχει πανομοιότυπες αδρανοποιητικές 
ιδιότητες. 

 131 Οι αδρανοποιημένες ουσίες θα είναι σημαντικά 
λιγότερο ευαίσθητες από το ξηρό PETN. 

 135 Το ένυδρο άλας του διχλωροϊσοκυανουρικού οξέ−
ος δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμ−
φωνίας.

 138 Το κυανίδιο του p−βρωμοβενζολίου δεν υπόκειται 
στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.  

 141 Προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί αρκετή θερμι−
κή επεξεργασία έτσι ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα 
κίνδυνο κατά τη μεταφορά δεν υπόκεινται στις απαιτή−
σεις της παρούσας Συμφωνίας.

 142 Χοντράλευρο σπόρων σόγιας εκχυλισμένο με δι−
αλύτη περιέχον όχι περισσότερο από 1.5% λάδι και 11% 
υγρασία, το οποίο είναι ουσιαστικά απαλλαγμένο από 
εύφλεκτο διαλύτη, δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας.  

 144 Ένα υδατικό διάλυμα περιέχον όχι περισσότερο 
από 24% αλκοόλη κατ' όγκο δεν υπόκειται στις απαι−
τήσεις της παρούσας Συμφωνίας. 

 145 Αλκοολούχα ποτά ομάδας συσκευασίας III, όταν 
μεταφέρονται σε δοχεία των 250 λίτρων ή μικρότερα, 
δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφω−
νίας.  

 152 Η ταξινόμηση αυτής της ουσίας θα διαφέρει ανά−
λογα με το μέγεθος μορίου και τη συσκευασία, αλλά 
οι διαχωριστικές γραμμές δεν έχουν πειραματικά κα−
θοριστεί. Κατάλληλη ταξινόμηση θα γίνει σύμφωνα με 
την 2.2.1. 
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 153 Αυτή η καταχώρηση εφαρμόζεται μόνο αν επι−
δεικνύεται, επί τη βάση δοκιμών, ότι οι ουσίες όταν έρ−
θουν σε επαφή με νερό δεν είναι εύφλεκτες ούτε έχουν 
τάση αυτανάφλεξης και ότι το μείγμα αερίων που ανα−
πτύσσεται δεν είναι εύφλεκτο. 

 162 (Διαγραφή) 
 163 Μία ουσία αναφερόμενη ονομαστικά στον Πίνα−

κα A του Κεφαλαίου 3.2 δεν θα μεταφέρεται σύμφωνα 
με αυτή την καταχώρηση. Οι ουσίες που μεταφέρονται 
σύμφωνα με αυτήν την καταχώρηση μπορούν να περι−
έχουν 20% ή λιγότερο νιτροκυτταρίνη με την προϋπό−
θεση ότι η νιτροκυτταρίνη περιέχει όχι περισσότερο 
από 12.6% άζωτο (κατά βάρος επί ξηρού). 

 168 Αμίαντος ο οποίος είναι εμβαπτισμένος ή στα−
θερός σε φυσικό ή τεχνητό συνδετικό υλικό (όπως τσι−
μέντο, πλαστικά, άσφαλτος, ρητίνες ή μετάλλευμα) με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να γίνει διαφυγή 
αναπνεύσιμων ινών αμιάντου σε επικίνδυνες ποσότη−
τες κατά τη μεταφορά, δεν υπόκειται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας. Βιομηχανικά είδη που περι−
έχουν αμίαντο και δεν ικανοποιούν αυτές τις προδια−
γραφές δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας 
Συμφωνίας  όταν συσκευάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην γίνει διαφυγή αναπνεύσιμων ινών αμιάντου σε 
επικίνδυνες ποσότητες κατά τη μεταφορά 

 169 Φθαλικό ανυδρίδιο σε στερεά κατάσταση και τε−
τραϋδροφθαλικά ανυδρίδια, με όχι περισσότερο από 
0.05% μαλεϊκό ανυδρίδιο, δεν υπόκεινται στις απαιτή−
σεις της παρούσας Συμφωνίας. To φθαλικό ανυδρίδιο 
τηγμένο σε θερμοκρασία μεγαλύτερη του σημείου ανά−
φλεξής του, με όχι περισσότερο από 0.05% μαλεϊκό ανυ−
δρίδιο, θα ταξινομηθεί στον UN 3256. 

 172 Για ραδιενεργά υλικά με δευτερεύοντα κινδύνο :
  (a)  Τα κόλα θα σημαίνονται με ετικέτα η οποία θα 

αναφέρεται σε κάθε δευτερεύοντα κίνδυνο που παρου−
σιάζει το υλικό, αντίστοιχες επισημάνσεις θα επικολ−
λώνται στο όχημα ή στο εμπορευματοκιβώτιο σύμφω−
να με τις σχετικές προδιαγραφές της 5.3.1,

  (b)  Τα ραδιενεργά υλικά πρέπει να καταμεριστούν 
σε ομάδες συσκευασίας I, II ή III, όπως και εάν είναι ανα−
γκαία, με εφαρμογή των κριτηρίων της ομάδας όπως 
αυτά προβλέπονται στο Μέρος 2 αντίστοιχα με τη φύση 
των επικρατέστερων δευτερευόντων κινδύνων.

  Η περιγραφή που απαιτείται στην 5.4.1.2.5.1 (b) θα πε−
ριλαμβάνει περιγραφή αυτών των δευτερευόντων κιν−
δύνων (π.χ. “Δευτερεύον κίνδυνος: 3, 6.1”), την ονομασία 
των συστατικών τα όποια συμβάλλουν επικρατέστερα 
σε αυτούς τους δευτερεύοντες κινδύνους, και όπου έχει 
εφαρμογή, την ομάδα συσκευασίας.

 177 Το θειικό βάριο δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας. 

 178 Αυτός ο ορισμός θα χρησιμοποιείται μόνο όταν 
δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος ορισμός στον Πίνα−
κα Α του Κεφαλαίου 3.2, και μόνο με την έγκριση των 
αρμόδιων αρχών της χώρας προέλευσης τους (βλέ−
πε 2.2.1.1.3). 

 181 Κόλα που περιέχουν αυτού του τύπου την ουσία 
θα φέρουν ετικέτα σύμφωνα με το υπόδειγμα No. 1 (βλέ−
πε 5.2.2.2,2)  εκτός και αν οι αρμόδιες αρχές της χώ−
ρας προέλευσης έχουν επιτρέψει να μην υπάρχει αυτή 
η ετικέτα στη συγκεκριμένη συσκευασία, διότι οι δοκι−
μές έδειξαν ότι  η ουσία στη συσκευασία αυτή δεν έχει 
εκρηκτική συμπεριφορά (βλέπε 5.2.2.1.9). 

 182 Η ομάδα των αλκαλιμετάλλων περιλαμβάνει λί−
θιο, νάτριο, κάλιο, ρουβίδιο και καίσιο. 

 183 Η ομάδα των μετάλλων αλκαλικών γαιών περιλαμ−
βάνει μαγνήσιο, ασβέστιο, στρόντιο και βάριο. 

 186 Στον καθορισμό του περιεχομένου του νιτρικού 
αμμωνίου, όλα τα νιτρικά ιόντα, στα οποία το μορια−
κό ισοδύναμο των αμμωνιακών ιόντων εμφανίζεται στο 
μείγμα, θα υπολογίζονται σαν νιτρικό αμμώνιο. 

 188 Ηλεκτρικά στοιχεία και συστοιχία λιθίου που δί−
νονται για μεταφορά δεν υπόκεινται σε άλλες απαιτή−
σεις της παρούσας Συμφωνίας, αν είναι σύμφωνα με τις 
παρακάτω προδιαγραφές:

  (a) Για ηλεκτρικό στοιχείου μετάλλου λιθίου ή κρά−
ματος λιθίου, η περιεκτικότητα σε λίθιο δεν είναι με−
γαλύτερη από 1 g, και για ηλεκτρικό στοιχείο με ιόντα 
λιθίου, η περιεκτικότητα του ισοδύναμου λιθίου δεν εί−
ναι μεγαλύτερο από 1,5 g,

(b) Για συσσωρευτή μετάλλου λιθίου ή κράματος λι−
θίου, το άθροισμα της περιεκτικότητας του λιθίου δεν 
είναι μεγαλύτερο από 2 g, και για συσσωρευτή με ιόντα 
λιθίου, το άθροισμα της περιεκτικότητας του ισοδύνα−
μου− λιθίου δεν είναι μεγαλύτερο από 8 g,

  (c) Για ηλεκτρικά στοιχεία και συσσωρευτές που ανή−
κουν σε τύπο που πληρεί τις προδιαγραφές κάθε δοκι−
μής του Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων (Manual of 
Tests and Criteria), Μέρος ΙΙΙ, υπό−κατηγορία 38.3. 

 (d) Τα ηλεκτρικά στοιχεία και οι συσσωρευτές είναι 
αποσυνδεμένα έτσι ώστε να αποφευχθεί βραχυκύκλω−
μα και είναι συσκευασμένα σε ανθεκτικά κόλα, εκτός 
αν είναι εγκατεστημένα στον εξοπλισμό και 

  (e) Εκτός από την περίπτωση που είναι εγκατεστη−
μένα στον εξοπλισμό, κάθε κόλο που περιέχει περισ−
σότερα από 24 ηλεκτρικά στοιχεία λιθίου ή 12 συστοι−
χίες λιθίου θα πρέπει επιπροσθέτως να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις :

(i) Κάθε κόλο θα σημαίνεται υποδεικνύοντας ότι πε−
ριέχει συστοιχίες λιθίου και ότι ειδικές  διαδικασίες θα 
πρέπει να ακολουθούνται στην περίπτωση που το κόλο 
υποστεί φθορά

(ii) Κάθε αποστολή θα πρέπει να συνοδεύεται από έγ−
γραφο που να υποδεικνύει ότι τα κόλα περιέχουν συ−
στοιχίες λιθίου και ότι ειδικές  διαδικασίες θα πρέπει 
να ακολουθούνται στην περίπτωση που το κόλο υπο−
στεί φθορά

(iii) Κάθε κόλο είναι ικανό να  ανθίσταται επιτυχώς σε 
1.2m δοκιμή πίπτοντος βάρους σε κάθε προσανατολισμό 
χωρίς βλάβη των ηλεκτρικών στοιχείων ή των συστοι−
χιών  που περιέχονται, χωρίς μετακίνηση των περιεχο−
μένων ώστε να επιτραπεί η επαφή συστοιχίας με συ−
στοιχία (ή ηλεκτρικού στοιχείο με ηλεκτρικό στοιχείο) 
και χωρίς απαλευθέρωση των περιεχομένων και 

(iv) Εκτός από την περίπτωση συστοιχιών λιθίου συ−
σκευασμένων με τον εξοπλισμό, τα κόλα δεν θα υπερ−
βαίνουν 30kg μικτού βάρους.

Όπως χρησιμοποιήθηκε παραπάνω και αλλού στην 
παρούσα Συμφωνία, «περιεκτικότητα σε λίθιο» σημαίνει 
το βάρος του λιθίου στην άνοδο σε ηλεκτρικό στοιχείο 
με μέταλλα λιθίου ή κράμα λιθίου, εκτός από την περί−
πτωση του ηλεκτρικού στοιχείου με ιόντα λιθίου όπου 
η «περιεκτικότητα του ισοδύναμου λιθίου» σε γραμμά−
ρια υπολογίζεται να είναι 0,3 φορές του ποσοστού χω−
ρητικότητας σε Αμπέρ−ώρες. 
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 190 Οι διανεμητές αερολυμάτων θα εφοδιαστούν με 
προστατευτικό κατά των ακούσιων εκκενώσεων. Αερο−
λύματα με χωρητικότητα που δεν ξεπερνάει τα 50 ml 
περιέχον μόνο μη τοξικά συστατικά δεν υπόκειται στις 
απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 191 Τα μικρά δοχεία, με χωρητικότητα η οποία δεν 
ξεπερνάει τα 50 ml, που περιέχουν μόνο μη τοξικά συ−
στατικά δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας 
Συμφωνίας. 

 194 Οι θερμοκρασίες ελέγχου και άμεσης ανάγκης, 
εάν υπάρχουν, και ο αριθμός του ΟΗΕ (γενική καταχώ−
ρηση) για κάθε μία από τις τρέχουσες αυτενεργές ου−
σίες δίνονται στην 2.2.41.4. 

 196 Συνθέσεις οι οποίες σε εργαστηριακές δοκιμές 
ούτε εκρήγνυνται σε κατάσταση σε κοίλο (cavitate state) 
μήτε αναφλέγονται, οι οποίες δεν παρουσιάζουν καμ−
μία επίδραση  όταν θερμαίνονται υπό περιορισμό και 
οι οποίες δεν παρουσιάζουν ικανότητα έκρηξης μπο−
ρούν να μεταφέρονται υπό την παρούσα καταχώρηση. 
Η σύνθεση θα πρέπει επίσης να είναι θερμικά σταθερή 
(π.χ.  the SADT είναι 60οC ή περισσότερα για κόλο 50 
kg). Οι συνθέσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά 
θα μεταφέρονται  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
Κλάσης 5.2, (βλέπε 2.2.52.4). 

 198 Διαλύματα νιτροκυτταρίνης που περιέχουν όχι 
περισσότερο από 20% νιτροκυτταρίνη μπορούν να με−
ταφερθούν σαν μπογιά  ή μελάνι εκτύπωσης, σύμφωνα 
με (βλέπε UN 1210, 1263 και 3066). 

 199 Ενώσεις μολύβδου οι οποίες, όταν αναμιγνύονται 
σε αναλογία 1:1000 με 0.07M υδροχλωρικό οξύ και ανα−
δεύονται για μία ώρα σε θερμοκρασία 23 °C ± 2 °C, πα−
ρουσιάζουν διαλυτότητα 5%  ή μικρότερη θεωρούνται 
αδιάλυτες.  Βλέπε ISO 3711:1990 «Πιγμέντα χρωμικά μο−
λύβδου και χρωμικός μόλυβδος − πιγμέντα αλάτων του 
τριοξειδίου του μολυβδαινίου − Προδιαγραφές και μέ−
θοδοι δοκιμών «. 

 201 Αναπτήρες και αναπληρώσεις αναπτήρων θα πρέ−
πει να συμμωρφόνονται με τις διατάξεις της χώρας 
στην οποία πληρώθηκαν. Θα πρέπει να παρέχονται με 
προστασία έναντι ακούσιας εκκένωσης. Η αναλογία σε 
υγρό του αερίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 85% 
της χωρητικότητας του δοχείου στους 15οC. Τα δοχεία, 
συμπεριλαμβανομένων και των κλεισιμάτων, θα πρέπει 
να ικανά να ανθίστανται σε εσωτερική πίεση διπλάσια 
της πίεσης υγροποιημένου πετρελαίου αερίου στους 
55οC. Οι μηχανισμοί βαλβίδας και η συσκευή ανάφλε−
ξης θα πρέπει ασφαλώς να σφραγίζονται, να δένονται 
ή διαφορετικά να ασφαλίζονται ή να είναι σχεδιασμέ−
νες μετρόπο ώστε να εμποδίζεται η λειτουργία ή ή δι−
αρροή του περιεχομένου κατά τη μεταφορά. Οι αναπτή−
ρες δεν θα πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 10 
g υγροποιημένου πετρελαίου αερίου. Οι αναπληρώσεις 
αναπτήρων δεν θα πρέπει να περιέχουν περισσότερα 
από 65 g υγροποιημένου πετρελαίου αερίου. 

 203 Η καταχώρηση αυτή δεν θα χρησιμοποιείται σε 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια, υγρά, UN 2315. 

 204 (Διαγραφή)
 205 Αυτή η καταχώρηση δεν θα χρησιμοποιείται για 

την  UN 3155 ΠΕΝΤΑΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛΗ. 
 207 Τα πολυμερικά σφαιρίδια και οι ενώσεις πο−

λυμερών θα μπορούσαν να γίνουν από πολυστυρένιο, 
πολύ(μεθακριλικός μεθυλεστέρας) ή άλλα πολυμερι−
κά υλικά. 

 208 Η εμπορική κλάση των λιπασμάτων νιτρικού ασβε−
στίου, όταν αποτελούνται κυρίως από διπλό άλας (νι−
τρικό ασβέστιο και νιτρικό αμμώνιο) που περιέχουν όχι 
περισσότερο από 10% νιτρικό αμμώνιο και τουλάχιστον 
12% νερό αποκρυστάλλωσης, δεν υπόκεινται στις απαι−
τήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 210 Τοξίνες φυτικές, ζωικές ή βακτηρίων οι οποίες 
περιέχουν μολυσματικές ουσίες, ή τοξίνες που περιέ−
χονται σε μολυσματικές ουσίες, θα ταξινομούνται στην 
Κλάση 6.2. 

 215 Η καταχώρηση αυτή εφαρμόζεται στην καθα−
ρά τεχνική ουσία ή στις συνθέσεις που συνεπάγονται 
απ'αυτή έχοντας ένα SADT μεγαλύτερο των 75 °C και 
επομένως δεν εφαρμόζονται στις συνθέσεις που εί−
ναι αυτενεργές ουσίες (για αυτενεργές ουσίες, βλέπε 
2.2.41.4). Ομογενή μίγματα που περιέχουν όχι περισσότε−
ρο από 35% κατά βάρος αζοδικαρβαμίδιο και τουλάχι−
στον 65% αδρανούς ουσίας δεν υπόκεινται στις απαιτή−
σεις της παρούσας Συμφωνίας εκτός και αν πληρούνται 
κριτήρια άλλων κλάσεων.

 216 Στερεά μείγματα τα οποία δεν υπόκεινται στις 
απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας   και εύφλεκτα 
υγρά,  μπορούν να μεταφερθούν σύμφωνα με αυτήν 
την καταχώρηση χωρίς να απαιτείται να εφαρμόσουν 
πρώτα τα κριτήρια ταξινόμησης της Κλάσης 4.1, δεδο−
μένου ότι δεν υπάρχει ελεύθερο ορατό υγρό την ώρα 
που η ουσία φορτώνεται ή την ώρα που η συσκευα−
σία, το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο είναι κλειστό. 
Σφραγισμένα πακέτα που περιέχουν λιγότερο από 10 
ml της ομάδας συσκευασίας ΙΙ ή ΙΙΙ εύφλεκτα υγρά ρο−
φημένα σε στερεό υλικό δεν υπόκεινται στην παρούσα 
Συμφωνία, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ελεύθερο υγρό 
στο πακέτο.

 217 Μείγματα στερεών που δεν υπόκεινται στις απαι−
τήσεις της παρούσας Συμφωνίας   και τοξικά υγρά 
μπορούν να μεταφερθούν σύμφωνα με την καταχώρη−
ση αυτή χωρίς πρώτα να εφαρμόσουν τα κριτήρια τα−
ξινόμησης της Κλάσης 6.1 δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
ελεύθερο ορατό υγρό την ώρα που η ουσία φορτώνε−
ται ή την ώρα που η συσκευασία, το όχημα ή το εμπο−
ρευματοκιβώτιο είναι κλειστό. Η καταχώρηση αυτή δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται για στερεά που περιέχουν 
υγρά ομάδας συσκευασίας I. 

 218 Μείγματα στερεών τα οποία δεν υπόκεινται στις 
απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας   και διαβρωτικά 
υγρά μπορούν να μεταφερθούν σύμφωνα με αυτή την 
καταχώρηση χωρίς πρώτα να εφαρμόσουν τα κριτήρια 
ταξινόμησης της Κλάσης 8, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 
ελεύθερο ορατό υγρό την ώρα που η ουσία φορτώνε−
ται ή την ώρα που η συσκευασία, το όχημα ή το εμπο−
ρευματοκιβώτιο είναι κλειστό.

 219 Γενετικά μεταλλαγμένοι μικρό−οργανισμοί και γε−
νετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί  οι οποίοι ικανοποι−
ούν τον ορισμό της μολυσματικής ουσίας και τα κρι−
τήρια για να περιληφθούν στην Κλάση 6.2 σύμφωνα με 
την 2.2.62  θα μεταφέρονται σύμφωνα με  τον UN 2814,  
UN 2900 ή UN 3373, καταλλήλως.

 220 Μόνο η τεχνική ονομασία των συστατικών του 
εύφλεκτου υγρού αυτού του διαλύματος ή μείγματος 
θα εμφανίζεται σε παρένθεση αμέσως μετά από την 
κατάλληλη ονομασία αποστολής.

 221 Ουσίες που περιλαμβάνονται στην καταχώρηση 
αυτή δεν θα ανήκουν στην ομάδα συσκευασίας I. 
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 224 Εκτός και αν υποδεικνύεται κατά τη διάρκεια των 
δοκιμών ότι η ευπάθεια της ουσίας σε κατάσταση ψύ−
ξης δεν είναι μεγαλύτερη απ΄αυτήν σε υγρή κατάστα−
ση, η ουσία θα παραμένει σε υγρή μορφή κατά τη δι−
άρκεια κανονικών συνθηκών μεταφοράς. Δεν πρέπει να 
ψύχεται σε θερμοκρασία πάνω των −15 °C. 

 225 Πυροσβεστήρες σύμφωνα με αυτή την καταχώ−
ρηση μπορούν να περιλαμβάνουν τοποθετημένα ωθού−
μενα φύσιγγες (φύσιγγες, συσκευών ισχύος με κωδικό 
ταξινόμησης 1.4C ή 1.4S), χωρίς να γίνει αλλαγή ταξι−
νόμησης της Κλάσης 2, ομάδας A ή O σύμφωνα με την 
2.2.2.1.3 δεδομένου ότι η συνολική ποσότητα εύφλεκτων 
(προωθητικών) εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 3.2 g ανά 
μονάδα απόσβεσης. 

 226 Συνθέσεις αυτής της ουσίας περιέχον όχι λιγό−
τερο από 30% μη πτητικό, μη εύφλεκτο αδρανοποιη−
τή δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμ−
φωνίας. 

 227 Όταν αδρανοποιείται με νερό και ανόργανα  
αδρανή υλικά το περιεχόμενο της νιτρικής ουρίας δεν 
μπορεί να ξεπερνάει τα 75% κατά βάρος  και το μείγ−
μα δεν  είναι ικανό να εκπυρσοκροτήσει σύμφωνα με τη 
σειρά 1, τύπου (α), δοκιμές στο Εγχειρίδιο Δοκιμών και 
Κριτηρίων (Manual of Tests and Criteria), Μέρος 1. 

 228 Τα μείγματα που δεν είναι σύμφωνα με τα κρι−
τήρια των εύφλεκτων αερίων (βλέπε 2.2.2.1.5) θα μετα−
φέρονται σύμφωνα με τον UN 3163. 

 230 Η καταχώρηση αυτή εφαρμόζεται σε στοιχεία 
συσσωρευτών και συστοιχίες που περιέχουν λίθιο σε 
οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένου στοιχεία 
συσσωρευτών και συστοιχίες με πολυμερή ιόντα λι−
θίου.

  Στοιχεία συσσωρευτών λιθίου και συστοιχίες θα 
μεταφέρονται σύμφωνα με την καταχώρηση αυτή εάν 
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

(α) Κάθε συσσωρευτής ή ηλεκτρικό στοιχείο πρέπει 
να ικανοποιεί τα κριτήρια εκχώρησης στην Κλάση 9 με 
βάση τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν  σύμφωνα με 
το  Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων (Manual of Tests 
and Criteria), Μέρος III, υποτομέας 38.3,

  (b) Κάθε συσσωρευτής και ηλεκτρικό στοιχείο θα 
έχει ενσωματωμένη διάταξη  αερισμού ασφάλειας ή να 
είναι σχεδιασμένος ώστε να προλαμβάνει μία βιαία ρήξη, 
κάτω από κανονικές συνθήκες μεταφοράς.

(c) Κάθε συσσωρευτής και ηλεκτρικό στοιχείο είναι 
εξοπλισμένο με τα αναγκαία μέσα για την πρόληψη 
εξωτερικών βραχυκυκλωμάτων.

(d) Κάθε συσσωρευτής που περιλαμβάνει ηλεκτρι−
κά στοιχεία ή σειρές ηλεκτρικών στοιχείων συνδεμέ−
να παράλληλα, είναι εξοπλισμένος με αποτελεσματικά 
μέσα τα οποία είναι αναγκαία για την πρόληψη επικίν−
δυνης αντιστροφής ροής ρεύματος (πχ. δίοδοι, ασφά−
λειες, κλπ.). 

 235 Αυτή η καταχώρηση εφαρμόζεται στα είδη τα 
οποία περιέχουν εκρηκτικές ουσίες της Κλάσης 1 και 
τα οποία μπορεί επίσης να περιέχουν επικίνδυνα εμπο−
ρεύματα άλλων κλάσεων. Τα είδη αυτά χρησιμοποιού−
νται ως συσκευές φουσκώματος αερόσακων οχημάτων 
για την ασφάλεια της ζωής ή εξαρτήματα αερόσακων 
ή προεντατήρες ζωνών καθίσματος.

 236 Τα kit πολυεστερικής ρητίνης αποτελούνται από 
δύο συστατικά: ένα βασικό υλικό (Κλάσης 3, ομάδα 
συσκευασίας  II ή III) και έναν ενεργοποιητή (οργανικό 
υπεροξείδιο). Τα οργανικά υπεροξείδια πρέπει να είναι 
τύπου D, E ή F, χωρίς να απαιτείται ρύθμιση της θερ−
μοκρασίας. Η ομάδα συσκευασίας θα είναι II ή III, σύμ−
φωνα με τα κριτήρια της Κλάσης 3, που εφαρμόζονται 
στο βασικό υλικό. Το όριο ποσότητας το οποίο αναφέ−
ρεται στη στήλη (7) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 
εφαρμόζεται στο βασικό υλικό. 

 237 Τα φίλτρα μεμβράνης, συμπεριλαμβανόμενου δια−
χωριστές χαρτιών, επιστρώσεις ή ενισχυτικά υλικά, κ.α., 
που περιέχονται στη μεταφορά, δεν πρέπει να διαθέ−
τουν κίνδυνο δημιουργίας έκρηξης όντας ελεγμένα με 
μία από τις δοκιμές που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο 
Δοκιμών και Κριτηρίων (Manual of Tests and Criteria), 
Μέρος I, Δοκιμές Σειράς 1 (a).

  Επιπλέον η αρμόδια αρχή μπορεί να καθορίσει, με 
βάση τα αποτελέσματα κατάλληλων ελέγχων του ρυθ−
μού καύσης λαμβάνοντας υπόψιν τις τυποποιημένες δο−
κιμές του Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων (Manual 
of Tests and Criteria), Μέρος III, υποτομέας 33.2.1, ότι τα 
φίλτρα μεμβράνης νιτροκυτταρίνης σε μορφή τέτοια 
ώστε να μπορούν να μεταφερθούν, δεν υπόκεινται στις 
προδιαγραφές που εφαρμόζονται στα εύφλεκτα στε−
ρεά της Κλάσης 4.1. 

 238 (a) Οι συσσωρευτές μπορούν να θεωρούνται ότι 
είναι χωρίς διαρροή εφόσον έχουν τη δυνατότητα να 
αντέχουν στις διαφορετικές δοκιμές δονήσεως και πιέ−
σεως που δίνονται παρακάτω, χωρίς τη διαρροή υγρού 
μπαταρίας.

Δοκιμές δόνησης: Ο συσσωρευτής είναι άκαμπτα 
σφιγμένος στην εξέδρα της δονητικής μηχανής και μία 
απλή αρμονική ταλάντωση η οποία έχει πλάτος 0.8 mm 
(1.6 mm μέγιστη συνολική διαδρομή) εφαρμόζεται. Η συ−
χνότητα κυμαίνεται με ρυθμό 1 Hz/λεπτό μεταξύ των 
ορίων  10 Hz και 55 Hz. Όλη η εμβέλεια συχνοτήτων και 
η επιστροφή πραγματοποιείται 95 ± 5 λεπτά για κάθε 
θέση καλουπώματος (κατεύθυνση της δόνησης) του 
συσσωρευτή. Ο συσσωρευτής ελέγχεται σε τρία κοι−
νά κάθετα σημεία (ώστε να συμπεριληφθεί έλεγχος με 
ανοίγματα πλήρωσης και εξαεριστήρες, εάν υπάρχουν, 
σε ανεστραμμένη θέση) για ίσες χρονικές περιόδους.

   Δοκιμές διαφοράς πίεσης: Μετά από τη δοκιμή δο−
νήσεως, ο συσσωρευτής αποθηκεύεται για έξι ώρες σε 
24 °C ± 4 °C ενώ εκτίθεται σε διαφορά πίεσης τουλά−
χιστον 88 kPa. Ο συσσωρευτής ελέγχεται σε τρία κοι−
νά κάθετα σημεία (ώστε να συμπεριληφθεί έλεγχος με 
ανοίγματα πλήρωσης και εξαεριστήρες, εάν υπάρχουν, 
σε ανεστραμμένη θέση) για τουλάχιστον έξι ώρες για 
κάθε θέση.

 (b) Οι συσσωρευτές χωρίς διαρροή δεν υπόκεινται 
στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας  αν, σε θερ−
μοκρασία των 55 °C, ο ηλεκτρολύτης δεν ρέει από μία 
σχισμένη ή ραγισμένη θήκη και δεν υπάρχει ελεύθερο 
υγρό που να ρέει κι αν, συσκευασμένος για μεταφορά, 
οι ακροδέκτες προστατεύονται από βραχυκύκλωμα.

 239 Οι συσσωρευτές ή τα στοιχεία συσσωρευτών δεν 
πρέπει να περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες εκτός 
του νατρίου, θείου και/ή πολυσουλφιδίων. Οι συσσωρευ−
τές ή τα στοιχεία συσσωρευτών δεν πρέπει να προσφέ−
ρονται για μεταφορά σε θερμοκρασία τέτοια ώστε να 
υπάρχει υγρό στοιχείο νατρίου στο συσσωρευτή ή στα 
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στοιχεία του συσσωρευτή, εκτός και αν είναι εγκεκριμέ−
νο και σύμφωνο με τις προϋποθέσεις που έχουν καθι−
ερωθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. 
Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος 
της παρούσας Συμφωνίας, η έγκριση και οι συνθήκες 
μεταφοράς θα πρέπει να αναγνωριστούν από αρμό−
δια αρχή της πρώτης χώρας συμβαλλόμενο μέρος που 
φθάνει η αποστολή. 

  Τα στοιχεία συσσωρευτών πρέπει να αποτελού−
νται από ερμητικά κλειστά μεταλλικά περιβλήματα που 
να εγκλωβίζουν πλήρως τις επικίνδυνες ουσίες και τα 
οποία είναι έτσι κατασκευασμένα και ασφαλισμένα 
ώστε να εμποδίζεται η διαρροή επικίνδυνων ουσιών 
κάτω από κανονικές συνθήκες μεταφοράς.

  Οι συσσωρευτές θα πρέπει να αποτελούνται από 
στοιχεία συσσωρευτών ασφαλισμένα και πλήρως πε−
ριφραγμένα από μεταλλικό περίβλημα κατασκευασμέ−
νο και σφραγισμένο, ώστε να αποτρέπει τη διαρροή 
επικίνδυνων ουσιών κάτω από κανονικές συνθήκες με−
ταφοράς. 

 241 Η σύνθεση θα πρέπει να προετοιμάζεται έτσι 
ώστε να παραμένει ομοιογενείς και να μην διαχωρίζε−
ται κατά τη μεταφορά. Συνθέσεις με χαμηλή περιεκτι−
κότητα σε  νιτροκυτταρίνη και χωρίς να παρουσιάζουν 
επικίνδυνες ιδιότητες όταν ελεγχθούν για την προδιάθε−
ση να προκαλέσουν εκπυρσοκρότηση, αστραπιαία καύ−
ση ή έκρηξη κατά τη θέρμανση υπό καθορισμένο περι−
ορισμό από τις δοκιμές των σειρών δοκιμών 1 (a), 2 (b) 
και 2 (c) αντιστοίχως στο Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κρι−
τηρίων (Manual of Tests and Criteria), Μέρος I και χωρίς 
να είναι εύφλεκτα στερεά όταν ελεγχθούν σύμφωνα με 
τις δοκιμές No. 1 στο Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρί−
ων (Manual of Tests and Criteria), Μέρος  III, υποτομέας 
33.2.1.4 (θρύμματα, εάν είναι αναγκαίο, κονιορτοποιη−
μένα και περασμένα από κόσκινο σε κόκκους μικρότε−
ρους από 1.25 mm), δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας. 

 242 Το θείο δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας όταν έχει μορφοποιηθεί σε συγκε−
κριμένο σχήμα (π.χ. κόκκους, σβώλους, παστίλιες ή νι−
φάδες).

 243 Βενζίνη, motor spirit and petrol για χρήση σε κι−
νητήρες με εναρκτήρες ανάφλεξης (π.χ. αυτοκίνητα,  
στάσιμες μηχανές και άλλες μηχανές) θα εντάσσονται 
στην παρούσα καταχώρηση ανεξαρτήτως των διαφο−
ροπιήσεων σε πτητικότητα.

 244 Αυτή η καταχώρηση περιλαμβάνει πχ. προσμεί−
ξεις αλουμινίου, υπολείμματα επεξεργασίας αλουμινίου, 
χρησιμοποιημένες καθόδους, απόβλητα ηλεκτρολυτι−
κών κελλίων παραγωγής αργιλίου, και σκωρίες αλά−
των του αργιλίου.

 247 Αλκοολούχα ποτά που περιλαμβάνουν περισσό−
τερο από 24% οινόπνευμα αλλά όχι περισσότερο από 
70% κατ' όγκο, όταν μεταφέρονται ως μέρος της κα−
τασκευαστικής διαδικασίας, μπορούν να μεταφερθούν 
σε ξύλινα βαρέλια με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 
250 λίτρων και μικρότερη των 500 λίτρων ικανοποιώ−
ντας τις γενικές απαιτήσεις της 4.1.1, κατάλληλα, υπό 
τις ακόλουθες συνθήκες :

(a) Τα ξύλινα βαρέλια πρέπει να ελεγχθούν και να συ−
σφιχτούν πριν από την πλήρωση

(b) Πρέπει να αφήνεται αρκετό κενό (όχι λιγότερο από 
3%) ώστε να επιτρέπεται η διόγκωση του υγρού,

  (c) Το ξύλινο βαρέλι πρέπει να μεταφέρεται με τέ−
τοιο τρόπο ώστε οι τρύπες του βαρελιού να βρίσκονται 
στην πάνω πλευρά. 

  (d) Τα ξύλινα βαρέλια πρέπει να μεταφέρονται σε 
εμπορευματοκιβώτια ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις 
της CSC. Κάθε βαρέλι πρέπει να ασφαλίζεται σε βάση 
φτιαγμένη κατά παραγγελία και να στερεώνεται με τα 
κατάλληλα μέσα, ώστε να αποφευχθεί η μετακίνησή 
του με κάθε τρόπο κατά τη μεταφορά

 249 Το σιδεροδημήτριο, αναλλοίωτο κατά της διά−
βρωσης, με ελάχιστο ποσοστό σιδήρου 10% δεν υπόκει−
ται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας. 

 250 Αυτή η καταχώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για χημικά δείγματα που έχουν ληφθεί για ανά−
λυση κατ’ εφαρμογή της συνθήκης για την Απαγόρευση 
της Ανάπτυξης, Παραγωγής, Αποθήκευσης και Χρήσης 
Χημικών Όπλων και την Καταστροφή τους. Η μεταφο−
ρά ουσιών υπό αυτήν την καταχώρηση, πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τη σειρά επιτήρησης και των διαδικασιών 
προστασίας που έχουν καθοριστεί από τον Οργανισμό 
Απαγόρευσης Χημικών Όπλων.

  Το χημικό δείγμα μπορεί να μεταφερθεί μόνο με τον 
όρο ότι έχει δοθεί προηγουμένως έγκριση από την αρ−
μόδια αρχή ή τη Γενική Διεύθυνση του Οργανισμού Απα−
γόρευσης Χημικών Όπλων και με τον όρο ότι το δείγμα 
είναι σύμφωνο με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  (α) Πρέπει να συσκευαστεί σύμφωνα με την Συμ−
φωνία συσκευασίας 623 στις Τεχνικές Οδηγίες ΔΟΠΑ 
(ICAO) (βλέπε S−3−8 του Παραρτήματος), και

  (b) Κατά τη μεταφορά, πρέπει να είναι προσαρτη−
μένο ένα αντίγραφο του εγγράφου της έγκρισης της 
μεταφοράς, που να δείχνει τους ποσοτικούς περιορι−
σμούς και τις προδιαγραφές συσκευασίας. 

 251 Αυτή η καταχώρηση ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ή 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ προορόζεται να 
εφαρμοστεί στα κιβώτια, τις θήκες κτλ. που περιέχουν 
μικρές ποσότητες από διάφορα επικίνδυνα εμπορεύμα−
τα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικούς, αναλυτι−
κούς ή ελεγκτικούς σκοπούς. Οι εξοπλισμοί αυτοί δεν 
πρέπει να περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα για τα 
οποία ο κώδικας «LQ0” έχει παρατεθεί στη στήλη (7) 
του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2.

  Τα συστατικά δεν πρέπει να αντιδρούν επικίνδυνα 
(βλέπε «επικίνδυνες αντιδράσεις» στην 1.2.1). Η συνολική 
ποσότητα των επικίνδυνων εμπορευμάτων σε κάθε ένα 
κιβώτιο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 l ή 1 kg. Η ομά−
δα συσκευασίας που ορίζεται στο σύνολο του κιβωτί−
ου θα είναι η πιο αυστηρή από τις ομάδες συσκευα−
σίας που ορίζεται για κάθε μία ουσία ξεχωριστά μέσα 
στο κιβώτιο.

  Εξοπλισμοί/κιβώτια που μεταφέρονται με οχήματα 
για νοσηλευτικούς ή χειρουργικούς σκοπούς, δεν υπό−
κεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας. 

  Χημικά κιβώτια/εξοπλισμοί και κιβώτια πρώτων βηθει−
ών που περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε εσωτερι−
κή συσκευασία η οποία δεν υπερβαίνει τα όρια ποσότη−
τας που εφαρμόζονται σε κάθε ουσία όπως καθορίζεται 
στην Στήλη 7 του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2. σε Συμ−
φωνία με τον Κώδικα LQ που ορίζεται στην 3.4.6 μπο−
ρούν να μεταφέρονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.4.

 252 Εφόσον το νιτρικό αμμώνιο παραμένει σε διά−
λυμα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες μεταφοράς, 
υδατικό διάλυμα νιτρικού αμμωνίου, με όχι περισσότε−
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ρο από 0.2% εύφλεκτο υλικό, σε συγκέντρωση που να 
μην υπερβαίνει το 80%, δεν υπόκειται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας. 

 266 Αυτή η ουσία, όταν περιέχει λιγότερη αλκοόλη, 
νερό ή αδρανοποιητή από όσο ορίζεται, δεν πρέπει να 
μεταφέρεται, εκτός ειδικής εγκρίσεως από την αρμό−
δια αρχή (βλέπε  2.2.1.1). 

 267 Κάθε εκρηκτικό, φουρνέλο, τύπου C που περι−
έχει χλωρικά άλατα, πρέπει να διαχωρίζεται από τα 
εκρηκτικά που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο ή άλλα άλα−
τα αμμωνίου. 

 270 Υδατικά διαλύματα Κλάσης 5.1 ανόργανες στε−
ρεές νιτρικές ουσίες, θεωρούνται ότι δεν πληρούν τα 
κριτήρια της Κλάσης 5.1 αν η συγκέντρωση των ουσι−
ών στο διάλυμα, στην ελάχιστη θερμοκρασία που μπο−
ρεί να υπάρξει κατά τη μεταφορά, δεν είναι μεγαλύτε−
ρη από 80% του ορίου κορεσμού. 

 271 Λακτόζη ή γλυκόζη ή παρόμοια υλικά, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως αδρανοποιητές εφόσον η ου−
σία περιέχει όχι λιγότερο από 90%, κατά βάρος, αδρα−
νοποιητή. Η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την ταξι−
νόμηση των υλικών στην Κλάση 4.1 με βάση τις Σειρές 
Δοκιμών 6(c) Μέρος I Τμήμα 16 στο Εγχειρίδιο Δοκιμών 
και Κριτηρίων (Manual of Tests and Criteria) σε τρία του−
λάχιστον κόλα έτοιμα για μεταφορά. Μείγματα που πε−
ριέχουν τουλάχιστον 98%, κατά βάρος, αδρανοποιητή 
δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνί−
ας. Κόλα που περιέχουν μείγματα με όχι λιγότερο από 
90%, κατά βάρος, αδρανοποιητή δεν χρειάζεται να φέ−
ρουν ετικέτα σύμφωνη με το υπόδειγμα No. 6.1. 

 272 Αυτή η ουσία δεν πρέπει να μεταφέρεται υπό τις 
προδιαγραφές της Κλάσης 4.1 εκτός ειδικής εγκρίσεως 
από την αρμόδια αρχή (βλέπε  UN 0143). 

 273 Μανέβ  και παρασκευάσματα μανέβ σταθεροποι−
ημένα κατά της αυτο−θέρμανσης δεν χρειάζεται να τα−
ξινομηθούν στην Κλάση 4.2 όταν μπορεί να αποδειχθεί 
με τη δοκιμή ότι ένας κυβικός όγκος 1 m3 της ουσίας 
αυτής δεν αυτο−αναφλέγεται κι ότι η θερμοκρασία στο 
κέντρο του δείγματος δεν υπερβαίνει τους 200 °C, όταν 
το δείγμα διατηρείται σε θερμοκρασία όχι λιγότερη των 
75 °C ± 2 °C για χρονική περίοδο 24 ωρών.

 274 Εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της 3.1.2.8. 
 278 Αυτές οι ουσίες δεν πρέπει να ταξινομούνται και 

να μεταφέρονται εκτός ειδικής έγκρισης από την αρ−
μόδια αρχή με βάση τα αποτελέσματα της Σειράς δο−
κιμών 2 και της Σειράς 6(c) δοκιμής του Μέρους Ι στο 
Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων (Manual of Tests and 
Criteria) σε κόλα έτοιμα για μεταφορά (βλέπε 2.2.1.1). Η 
αρμόδια αρχή θα καθορίσει την ομάδα συσκευασίας 
με βάση τα κριτήρια της 2.2.3  και τον τύπο κόλου που 
χρησιμοποιείται για τις Σειρές δοκιμών 6(c). 

 279 Αυτή η ουσία έχει καταχωρηθεί σε αυτήν την 
κατηγορία ή ομάδα συσκευασίας με βάση την ανθρώ−
πινη εμπειρία αντί της αυστηρής εφαρμογής των κρι−
τηρίων ταξινόμησης που παρατίθενται στην παρούσα 
Συμφωνία. 

 280 Αυτή η καταχώρηση απευθύνεται στα είδη που 
χρησιμοποιούνται ως σωτήριες συσκευές φουσκώματος 
αερόσακου οχημάτων ή μονάδες αερόσακων ή προε−
ντατές ζωνών ασφαλείας,  και περιέχουν επικίνδυνα 
εμπορεύματα της Κλάσης 1 ή επικίνδυνα  εμπορεύματα 
άλλων κλάσεων και όταν μεταφέρονται ως συνιστώντα 
τμήματα  και όταν τα είδη αυτά όπως προσφέρονται  

για μεταφορά έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τις σειρές 
6 (c) του Μέρους Ι του Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρί−
ων (Manual of Tests and Criteria), χωρίς έκρηξη της συ−
σκευής, χωρίς θρυμματισμό της θήκης της συσκευής ή  
του δοχείου πίεσης και χωρίς προβολή κινδύνου, ούτε 
θερμικό αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να εμποδί−
σει σημαντικά την πυρόσβεση ή άλλα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης στην περιοχή άμεσης γειτνίασης.

 282 (Διαγραφή) 
 283 Είδη, που περιέχουν αέρια, προοριζόμενα να λει−

τουργήσουν ως αμορτισέρ, συμπεριλαμβανομένου συ−
σκευές απορρόφησης ενέργειας κατά την πρόσκρουση, 
ή ελατήρια ελαστικών δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας   εφόσον: 

  (a) Κάθε είδος έχει χωρητικότητα αερίου που δεν 
υπερβαίνει τα 1.6 λίτρα και πίεση φόρτισης όχι μεγαλύ−
τερη από 280 bar όπου το προϊόν της χωρητικότητας 
(λίτρα) και πίεση φόρτισης (bars) δεν υπερβαίνουν τα 
80 (π.χ. 0.5 λίτρα αέριου χώρου και 160 bar πίεση φόρ−
τισης, 1 λίτρο αέριου χώρου και 80 bar πίεση φόρτισης 
1.6 λίτρα αέριου χώρου και 50 bar πίεση φόρτισης, 0.28 
λίτρα αέριου χώρου και 280 bar πίεση φόρτισης),

  (b) Κάθε είδος έχει μία ελάχιστη πίεση ρήξης 4 φο−
ρές την πίεση φόρτισης στους 20 °C για προϊόντα που 
δεν υπερβαίνουν τα 0.5 λίτρα χωρητικότητας αέριου 
χώρου και 5 φορές την πίεση φόρτισης για προϊόντα 
που έχουν μεγαλύτερο από 0.5 λίτρα χωρητικότητα 
αέριου χώρου.

  (c) Κάθε είδος κατασκευάζεται από υλικά τα οποία 
δεν θα θρυμματιστούν κατά τη διάρρηξη.

  (d) Κάθε είδος κατασκευάζεται σύμφωνα με ένα 
ποιοτικό επίπεδο ασφαλείας αποδεκτό από την αρμό−
δια αρχή και,

 (e)  Ο τύπος σχεδιασμού έχει υποβληθεί σε δοκιμή 
πυρκαγιάς αποδεικνύοντας ότι το προϊόν εκτονώνει την 
πίεσή του μέσω πώματος που αλλοιώνεται με τη φωτιά 
ή άλλης συσκευής εκτόνωσης πίεσης, τέτοια ώστε το 
προϊόν να μην θρυμματίζεται και να μην εκτοξεύεται.  

  Βλέπε επίσης 1.1.3.2 (d) για εξάρτημα χρησιμοποιού−
μενο για τη λειτουργία του οχήματος.

 284 Μία γεννήτρια οξυγόνου, χημική, που περιέχει 
οξειδωτικές ουσίες πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλου−
θες προϋποθέσεις:

  (a) Η γεννήτρια όταν περιέχει μια συσκευή δημιουρ−
γίας εκρήξεως, πρέπει να μεταφέρεται μόνο υπό αυ−
τήν την καταχώρηση όταν εξαιρείται από την Κλάση 1, 
σύμφωνα με την ΣΗΜΕΙΩΣΗ της 2.2.1.1.1 (b).

  (b) Η γεννήτρια, χωρίς τη συσκευασία της, πρέπει 
να ανθίσταται επιτυχώς σε μία δοκιμή πτώσης 1.8 m 
σε άκαμπτη, μη ελαστική, επίπεδη και οριζόντια επι−
φάνεια, σε θέση που να μπορεί να προκαλέσει βλάβη, 
χωρίς απώλεια του περιεχόμενού του και χωρίς ενερ−
γοποίηση.

 (c)  Όταν μία γεννήτρια είναι εξοπλισμένη με μία συ−
σκευή ενεργοποίησης, πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο 
θετικά μέσα αποτροπής ακούσιας κινητοποίησης. 

 286 Φίλτρα μεμβράνης νιτροκυτταρίνης που καλύπτο−
νται από αυτήν την καταχώρηση, καθένα με μάζα που 
δεν υπερβαίνει τα 0.5 g, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας  όταν περιέχονται ξεχωριστά 
σε ένα προϊόν ή σφραγισμένο πακέτο.

 288 Αυτές οι ουσίες δεν θα πρέπει να ταξινομηθούν 
και μεταφερθούν εκτός αν έχουν εγκριθεί από την αρ−
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μόδια αρχή με βάση τα αποτελέσματα της Σειράς δο−
κιμών 2 και της Σειράς δοκιμών 6(c) του Μέρους Ι του 
Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων (Manual of Tests and 
Criteria) σε κόλα έτοιμα για μεταφορά (βλέπε 2.2.1.1). 

 289 Αερόσακοι ή ζώνες ασφαλείας εγκατεστημένες 
σε οχήματα ή σε ολοκληρωμένα εξαρτήματα οχημάτων 
όπως οι στύλοι τιμονιού οχημάτων, φύλλα πόρτας, κα−
θίσματα, κτλ. Δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας. 

 290 Όταν αυτό το υλικό πληρεί τους ορισμούς και 
τα κριτήρια άλλων Κλάσεων όπως ορίζεται στο Μέρος 
2, πρέπει να ταξινομηθεί σύμφωνα με το επικρατέστε−
ρο δευτερεύοντα κίνδυνο. Τέτοιο υλικό πρέπει να δη−
λωθεί με τη σωστή ονομασία φόρτωσης και UN κατάλ−
ληλο για το υλικό στην επικρατέστερη Κλάση, με την 
προσθήκη του ονόματος  που αρμόζει σε αυτό το υλι−
κό σύμφωνα με τη Στήλη (2) του Πίνακα A του Κεφα−
λαίου 3.2, και πρέπει να μεταφερθεί σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις με αυτόν τον UN. Άλλωστε, όλες οι 
άλλες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 2.2.7.9.1 θα 
εφαρμοστούν, εκτός από την 5.2.1.7.2 .

 291 Τα εύφλεκτα υγροποιημένα αέρια πρέπει να συ−
γκρατούνται στα τμήματα των ψυκτικών μηχανών. Τα 
τμήματα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται και να δοκιμά−
ζονται τουλάχιστον τρεις φορές στην πίεση λειτουργί−
ας του μηχανήματος.  Οι ψυκτικές μηχανές πρέπει να 
σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται να περιέχουν το 
υγροποιημένο αέριο και να αποκλείουν το κίνδυνο ρή−
ξης ή ραγίσματος των τμημάτων που συγκρατούν την 
πίεση υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Οι ψυκτικές 
μηχανές  και τα μέρη των ψυκτικών μηχανών δεν υπό−
κεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας  αν 
περιέχουν λιγότερο από 12 kg αερίου. 

 292 Μόνο μείγματα με όχι περισσότερο από 23.5% 
οξυγόνο μπορούν να μεταφερθούν κάτω από την κα−
ταχώρηση αυτή. Ετικέτα σύμφωνη με το υπόδειγμα No. 
5.1 δεν απαιτείται για οποιαδήποτε συγκέντρωση εντός 
του ορίου αυτού. 

293 Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στα σπίρ−
τα:

(a) Μεγάλα σπίρτα είναι τα σπίρτα οι κεφαλές των 
οποίων παρασκευάζονται με  σύνθεση ανάφλεξης ευ−
αίσθητη στην τριβή και πυροτεχνική σύνθεση η οποία 
αναφλέγεται με λίγο ή καθόλου φλόγα, αλλά με έντο−
νη θερμότητα, 

(b) Σπίρτα ασφαλείας είναι σπίρτα τα οποία είναι 
ενωμένα ή προσαρτημένα στο κουτί, στο βιβλίο ή στην 
κάρτα που μπορούν να αναφλεγούν με τριβή μόνο σε 
επεξεργασμένη επιφάνεια, 

(c) Σπίρτα που ανάβουν οπουδήποτε είναι τα σπίρ−
τα που μπορούν να αναφλεγούν με τριβή σε στερεά 
επιφάνεια, 

(d) Κηρόσπιρτα είναι τα σπίρτα που μπορούν να ανα−
φλεχθούν με τριβή είτε σε επεξεργασμένη, είτε σε στε−
ρεά επιφάνεια. 

 295 Οι συσσωρευτές δεν απαιτείται να σημειώνονται 
και να αποκτούν ετικέτα ξεχωριστά εφόσον οι παλέτες 
φέρουν τις κατάλληλες σφραγίδες και ετικέτες. 

 296 Οι καταχωρήσεις αυτές εφαρμόζονται σε διατά−
ξεις διάσωσης ζωής, όπως σχεδίες διάσωσης, ατομικές 
διατάξης επίπλευσης και τσουλήθρες αυτο−διογκούμε−
νες. Ο UN 2990 εφαρμόζεται σε αυτο−διογκούμενες δι−
ατάξεις και ο UN 3072 εφαρμόζεται σε διατάξεις διάσω−

σης ζωής που δεν είναι αυτο−διογκούμενες. Οι διατάξεις 
διάσωσης ζωής μπορεί να περιέχουν : 

(a) Συσκευές σήματος (Κλάσης 1) οι οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνουν προειδοποιητικές φωτοβολίδες καπνού 
και φωτισμού συσκευασμένες σε κόλα που εμποδίζουν 
την ακούσια ενεργοποίησή τους.

(b) Για τον UN 2990 μόνο, φυσίγγια, συσκευή ισχύος 
της Υποδιαίρεσης 1.4, ομάδα συμβατότητας S,  μπο−
ρούν να περιέχουν για τους λόγους του μηχανισμού 
της αυτο−διόγκωσης και υπό την προϋπόθεση  ότι η 
ποσότητα των εκρηκτικών ανά διάταξη δεν υπερβαί−
νει τα 3.2g.

  (c) Κλάσης 2 συμπιεσμένα αέρια  ομάδας A ή O, σύμ−
φωνα με την 2.2.2.1.3.

  (d) Ηλεκτρικούς αποθηκευτικούς συσσωρευτές (Κλά−
ση 8) και συσσωρευτές λιθίου (Κλάση 9).

  (d) Κουτιά πρώτων βοηθειών ή κουτιά επισκευής που 
περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων εμπορευμά−
των (π.χ. ουσίες της Κλάσης 3, 4.1, 5.2, 8 ή 9), ή

  (e) Σπίρτα που ανάβουν οπουδήποτε, συσκευασμένα 
σε κόλα που εμποδίζουν την ακούσια ανάφλεξή τους.

 298 (Διαγραφή)
300 Άλευρα ψαριών, ή υπολείμματα ψαριών δεν θα 

πρέπει  να φορτώνονται αν η θερμοκρασία την ώρα της 
φόρτωσης υπερβαίνει τους 35οC ή 5οC πάνω από τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, όποια είναι υψηλότερη.

 302 Στην κατάλληλη ονομασία αποστολής, λέξη “ΜΟ−
ΝΑΔΑ” σημαίνει :

  ένα όχημα
  ένα εμπορευματοκιβώτιο, ή
  μία δεξαμενή
   Οχήματα που έχουν απολυμανθεί με καπνό, εμπο−

ρευματοκιβώτια και δεξαμενές υπόκεινται μόνο στις δι−
ατάξεις της 5.5.2.

303 Δοχεία θα καταχωρούνται στον κωδικό ταξινό−
μησης του αερίου ή του μίγματος αερίων που περιέ−
χονται σ’αυτά που προσδιορίζεται από της διατάξεις 
του τμήματος 2.2.2.

304 Συσσωρευτές, ξηροί, που περιέχουν διαβρωτι−
κούς ηλεκτρολύτες οι οποίοι δεν ρέουν έξω από το 
συσσωρευτή αν η θήκη του συσσωρευτή φέρει ρωγ−
μή δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμ−
φωνίας υπό την προύπόθεση ότι οι συσσωρευτές είναι 
ασφαλώς συσκευασμένοι και προστατευμένοι έναντι 
βραχυκυκλώματος. Παραδείγματα τέτοιων συσσωρευ−
τών είναι : αλκαλι−μαγγανίου,  ψευδαργύρου – άνθρα−
κα, νικελίου – υδριδίου μετάλλου και νικελίου – καδμί−
ου συσσωρευτές. 

305 Οι ουσίες αυτές δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας όταν είναι σε συγκεντρώσεις 
μεγαλύτερες από 50 mg/kg. 

306 Η καταχώρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται 
μόνο για ουσίες που δεν παρουσιάζουν εκρηκτικές ιδι−
ότητες της Κλάσης 1, όταν ελέγχονται σύμφωνα με τις 
Σειρές Δοκομών 1 και 2 της Κλάσης 1 (βλέπε Εγχειρί−
διο Δοκιμών και Κριτηρίων (Manual of Tests and Criteria) 
Μέρος Ι).

307 Η καταχώρηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται 
μόνο για ομοιογενή μείγματα που περιέχουν νιτρικό αμ−
μώνιο ως κύριο συστατικό εντός των ακόλουθων ορί−
ων σύστασης: 

(a)  όχι λιγότερο από 90% νιτρικό αμμώνιο με όχι πε−
ρισσότερο από 0.2% συνολική καύσιμη / οργανική ύλη 
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υπολογισμένη ως άνθρακας και με προστιθέμενη ύλη, 
αν υπάρχει,  η οποία είναι ανόργανη και αδρανής ως 
προς το νιτρικό αμμώνιο, η 

(b)  λιγότερο από 90% αλλά περισσότερο από 70% 
νιτρικό αμμώνιο με άλλα οργανικά υλικά η περισσότε−
ρο από 80%, αλλά λιγότερο από 90% νιτρικό αμμώνιο 
αναμειγμένο με ανθρακικό ασβέστιο η / και δολομίτη 
και όχιι περισσότερο από 0.4% συνολική καύσιμη / ορ−
γανική ύλη υπολογισμένη ως άνθρακας, η 

(c)  σε λιπάσματα αζώτου με βάση νιτρικού αμμωνί−
ου που περιέχουν μείγματα  νιτρικού αμμωνίου και θειϊ−
κού αμμωνίου με περισσότερο από 45% , αλλά λιγότε−
ρο από 70% νιτρικό αμμώνιο και όχι περισσότερο από 
0.4% συνολική καύσιμη / οργανική ύλη υπολογισμένη 
ως άνθρακας, τέτοια ώστε το άθροισμα των ποσοστών 
( % ) σύστασης νιτρικού αμμωνίου και θειϊκού αμμωνί−
ου να υπερβαίνει το 70%.

 309 Η καταχώρηση αυτή εφαρμόζεται σε μη ευαι−
σθητοποιημένα γαλακτώματα, αιωρήματα και γέλες που 
αποτελούνται κυρίως από ένα μείγμα νιτρικού αμμω−
νίου και καυσίμου, που προορίζεται για την παραγωγή 
εκρηκτικού Τύπου Ε μόνο μετά από περαιτέρω επεξερ−
γασία πριν από τη χρήση. 

Το μείγμα για τα γαλακτώματα έχει συνήθως την 
ακόλουθη σύσταση: 60% μέχρι 85% νιτρικό αμμώνιο, 
5−30% νερό, 2−8% καύσιμο, 0.5−4% γαλακτωματοποιη−
τή, 0−10% διαλυτούς καταστολείς φλόγας και ίχνη πρό−
σθετων. Άλλα ανόργανα νιτρικά άλατα μπορεί να αντι−
καθιστούν μέρος του νιτρικού αμμωνίου.

Το μείγμα για τα αιωρήματα και τις γέλες έχει συ−
νήθως την ακόλουθη σύσταση: 60% μέχρι 85% νιτρικό 
αμμώνιο, 0−5% υπερχλωρικό νάτριο η κάλιο, 0−17% νι−
τρική εξαμίνη η νιτρική μονομεθυλαμίνη, 5−30% νερό, 2−
15% καύσιμο, 0.5−4% συσατατκό πάχυνσης, 0−10% δια−
λυτούς καταστολείς φλόγας και ίχνη πρόσθετων. Άλλα 
ανόργανα νιτρικά άλατα μπορεί να αντικαθιστούν μέ−
ρος του νιτρικού αμμωνίου.

Οι ουσίες θα ικανοποιούν τις Σειρές Δοκιμών 8 του 
Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος Ι, Τμήμα 8 
και θα εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

 310 Οι απαιτήσεις δοκιμών του υπο−τμήματος 38.3 του 
Εγχειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων, δεν εφαρμόζονται 
σε σειρές παραγωγής που αποτελούνται από όχι πε−
ρισσότερες από 100 συσσωρευτές και μπαταρίες λιθί−
ου η σε αναπαραγωγή προτοτύπων συσσωρευτών και 
μπαταριών λιθίου όταν αυτά τα πρωτότυπα μεταφέρο−
νται για δοκιμή, αν: 

a) οι συσσωρευτές και οι μπαταρίες μεταφέρονται σε 
εξωτερική συσκευασία η οποία είναι μεταλλική, πλα−
στική η βαρέλι κόντρα πλακέ η μεταλλικό πλαστικό η 
ξύλινο κιβώτιο που ικανοποιεί τα κριτήρια της ομάδας 
συσκευασίας Ι, και 

b) Κάθε μπαταρία και συσσωρευτής είναι συσκευα−
σμένος σε εσωτερική συσκευασία εντός εξωτερικής συ−
σκευασίας και περιβάλλεται από προστατευτικό υλικό 
που είναι μη αναφλέξιμο και μη αγώγιμο

 311 Ουσίες δεν θα μεταφέρονται υπό την καταχώρη−
ση αυτή, εκτός και εάν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή με βάση τα αποτελέσματα κατάλληλων δοκιμών 
σύμφωνα με το Ηέρος Ι, του Εγχειριδίου Δοκιμών και 
Κριτηρίων . Η συσκευασία θα εξασφαλίζει ότι το ποσο−
στό του διαλύτη δεν είναι χαμηλότερο από το οριζόμε−
νο στην έγκριση της αρμόδιας αρχής, σε κάθε στιγμή 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

 312 (Δεσμευμένο)
313 Ουσίες και μίγματα που ικανοποιούν τα κριτήρια 

για την Κλάση 8 θα φέρουν ετικέτα δευτερεύοντος 
κινδύνου που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα Αριθμ 
8 (βλέπε 5.2.2.2.2.)

 314 (a) Οι ουσίες αυτές είναι ευπαθείς σε εξώθερμη 
αποσύνθεση σε υψηλές θερμοκρασίες. Η αποσύνθεση 
μπορεί να αρχίσει εξαιτίας θέρμανσης ή ακαθαρσιών 
(π.χ. μέταλλα σε σκόνη (σίδηρος, μαγγάνιο, κοβάλτιο, 
μαγνήσιο) και συστατικά τους.

 (b) Κατά τη διάρκεια της πορείας της μεταφοράς,, 
οι ουσίες αυτές θα σκιάζονται από το άμεσο φως του 
ήλιου και όλες τις πηγές θερμότητας και θα τοποθε−
τούνται σε αεριζόμενες περιοχές.

315 Η καταχώρηση αυτή θα χρησιμοποιείται για ου−
σίες της Κλάσης 6.1 οι οποίες ικανοποιούν τα κριτήρια 
τοξικότητας διά εισπνοής για ομάδα συσκευασίας Ι που 
περιγράφεται στην 2.2.61.1.8.

316 Η καταχώρηση αυτή εφαρμόζεται σε υποχλωρι−
ώδες ασβέστιο, ξηρό, όταν μεταφέρεται σε μορφή μη 
εύθρυπτων δισκίων.

317 “Εξαιρούμενα σχάσης” εφαρμόζεται μόνο σε συ−
σκευασίες που συμμορφώνονται με την 6.4.11.2.

318 Για λόγους τεκμηρίωσης, η κατάλληλη ονομασία 
αποστολής θα συμπληρώνεται με μία τεχνική ονομασία 
(βλέπε 3.1.2.8). Όταν οι μολυσματικές ουσίες που πρό−
κειται να μεταφερθούν είναι άγνωστες, αλλά υπόπτες 
ότι πληρούν τα κριτήρια για να περιληφθούν στην Κα−
τηγορία Α και να καταχωρηθούν στον UN 2814 ή 2900, 
οι λέξεις “μολυσματικές ουσίες ύποπτες Κατηγορίας 
Α” θα πρέπει να φαίνονται, σε παρενθέσεις, ακολου−
θώντας την κατάλληλη ονομασία αποστολής στο έγ−
γραφο μεταφοράς.

319 Ουσίες συσκευασμένες και κόλα που είναι σημα−
σμένα σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας Ρ650 δεν 
υπόκεινται σε άλλη απαίτηση της παρούσας Συμφω−
νίας ADR.

320 (Διαγραφή)
 321 Αυτά τα συστήματα αποθήκευσης θα πρέπει να 

θεωρούνται ως να περιέχουν υδρογόνο.
322 Όταν μεταφέρονται σε μορφή μη εύθρυπτων δι−

σκίων, τα εμπορεύματα αυτά θα καταχωρούνται στην 
ομάδα συσκευασίας ΙΙΙ.

323 (Δεσμευμένο) 
324 Η ουσία αυτή χρειάζεται να σταθεροποιείται 

όταν βρίσκεται σε συγκεντρώσεις όχι περισσότερο 
από 99%.

325 Στην περίπτωση μη−σχάσιμου ή εξαιρούμενου 
σχάσης εξαφθοριούχου ουρανίου, το υλικό θα ταξινο−
μείται υπό τον UN 2978.

326 Στην περίπτωση σχάσιμου εξαφθοριούχου ουρα−
νίου, το υλικό θα ταξινομείται υπό τον UN 2977.

327 Απόβλητα αερολύματα που παραδίδονται προς 
μεταφοράς σύμφωνα με την 5.4.1.1.3 μπορούν να μετα−
φέρονται υπό την καταχώρηση αυτή για λόγους επεξερ−
γασίας ή διάθεσης. Δεν χρειάζεται να προστατεύονται 
έναντιη ακούσιας απελευθέρωσης υπό την προϋπόθεση 
ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή συγκέντρω−
σης πίεσης  και επικίνδυνης ατμόσφαιρας. Απόβλητα 
αερολύματα, άλλα από εκείνα που διαρρέουν ή είναι ση−
μαντικά παραμορφωμένα, θα συσκευάζονται σύμφωνα 
με την οδηγία συσκευασίας ΡΡ87, ή οδηγία συσκευασί−
ας LP02 και ειδική διάταξη συσκευασίας L2. Διαρρέοντα 
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ή σημαντικά παραμορφωμένα αερολύματα θα μεταφέ−
ρονται σε συσκευασίες συλλογής υπό την προϋπόθε−
ση ότι έχουν ληφθεί μέτρα που εξασφαλίζουν ότι δεν 
υπάρχει επικίνδυνη συγκέντρωση πίεσης.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για θαλάσσια μεταφορά, απόβλητα αε−
ρολύματα θα μεταφέρονται σε κλειστά εμπορευματο−
κιβώτια.

328 Η καταχώρηση αυτή εφαρμόζεται σε φύσιγγες κε−
λιών καυσίμων που περιέχουν εύφλεκτα υγρά συμπε−
ριλαμβανομένης μεθανόλης ή διαλυμάτων μεθανόλης / 
νερού. Φύσιγγα κελιού καυσίμου σημαίνει ένα μέσο συ−
γκράτησης που αποθηκεύει καύσιμο για εκτόνωση στον 
εξοπλισμό ισχύος του κελιού καυσίμου μέσω μιας βαλ−
βίδας (ων) που ελέγχει την εκτόνωση του καυσίμου στο 
εξοπλισμό αυτό και είναι ελεύθερος στοιχείων ηλεκτρι−
κής φόρτισης. Η φύσιγγα θα είναι σχεδιασμένη και κα−
τασκευασμένη ώστε να εμποδίζει το καύσιμο από τη 
διαρροή κατά τις συνήθεις συνθήκες μεταφοράς.

 Η καταχώρηση αυτή εφαρμόζεται σε φύσιγγες κελι−
ών καυσίμου τύπου σχεδίου που παρουσιάζονται χωρίς 
η συσκευασία τους να περνά δοκιμή εσωτερικής πίεσης 
σε πίεση 100 kPa  (μετρητής).

329 (Δεσμευμένο)
330 Αλκοόλες που περιέχουν προϊόντα πετρελαίου 

(π.χ. βενζίνη) έως 5% θα μεταφέρονται υπό την κατα−
χώρηση UN 1987 ΑΛΚΟΟΛΕΣ, Ε.Α.Ο.

331− 499 (Δεσμευμένο)
 500 UN 3064 νιτρογλυκερίνη, διάλυμα σε οινόπνευμα 

με περισσότερο από 1% αλλά όχι περισσότερο από 5% 
νιτρογλυκερίνη, συσκευασμένη σύμφωνα με την οδη−
γία συσκευασίας P300 του 4.1.4.1, είναι ουσία της Κλά−
σης 3.

 501 Για τηγμένη ναφθαλίνη βλέπε  UN 2304.
 502 UN 2006 πλαστικά, νιτροκυτταρινικής βάσης, 

αυτο−θερμαινόμενα, Ε.Α.Ο.., και 2002 κυτταρινοειδή ψήγ−
ματα είναι ουσίες της Κλάσης 4.2.

 503 Για φώσφορο τηγμένο άσπρο ή κίτρινο βλέπε  
UN 2447.

 504 UN 1847 θειούχο κάλλιο, ένυδρο με όχι λιγότε−
ρο από 30% νερό από κρυστάλλωση, UN 1849 θειού−
χο νάτριο, ένυδρο με όχι λιγότερο από 30% νερό από 
κρυστάλλωση και  UN 2949 υδροθειούχο νάτριο με όχι 
λιγότερο από 25% νερό από κρυστάλλωση είναι ουσί−
ες της Κλάσης 8.

 505 UN 2004 διαμίνη του μαγνησίου είναι ουσία της 
Κλάσης  4.2.

 506 Μέταλλα της σειράς αλκαλικών γαιών και κρά−
ματα μετάλλων της σειράς αλκαλικών γαιών σε αυτο−
αναφλέξιμη μορφή είναι ουσίες της Κλάσης 4.2.

  UN 1869 μαγνήσιο ή κράματα μαγνησίου που περιέ−
χουν περισσότερο από 50% μαγνήσιο σε σβόλους , τορ−
ναρίσματα ή ταινίες, είναι ουσίες της Κλάσης 4.1.

 507  UN 3048 παρασιτοκτόνα φωσφιδίου αλουμινίου, 
με πρόσθετα που αναστέλλουν την εκπομπή τοξικών 
εύφλεκτων αερίων είναι ουσία της Κλάσης 6.1.

 508  UN 1871 υδρίδιο του τιτανίου και  UN 1437 υδρίδιο 
ζιρκονίου είναι ουσίες της Κλάσης 4.1.  UN 2870 βοριοϋ−
δρίδιο του αλουμινίου είναι ουσία της Κλάσης 4.2.

 509 UN 1908 χλωριώδες διάλυμα είναι ουσία της 
Κλάσης 8.

  510 UN 1755 διάλυμα χλωρικού οξέος είναι ουσία 
της Κλάσης 8.

  511 UN 1625 νιτρικός υδράργυρος,  UN 1627 νιτρικός 
υφυδράργυρος και  UN 2727 νιτρικό θάλλιο είναι ουσί−
ες της Κλάσης 6.1. Νιτρικό θόριο, στερεό, ενυδατωμέ−
νο διάλυμα νιτρικού ουρανυλίου και νιτρικό ουρανύλιο, 
στερεό είναι ουσίες της Κλάσης 7.

 512 UN 1730 πενταχλωριούχο αντιμόνιο, υγρό,  UN 1731 
διάλυμα πενταχλωρίου αντιμονίου,  UN 1732  πενταφθο−
ριούχο αντιμόνιο και  UN 1733 τριχλωριούχο αντιμόνιο 
είναι ουσίες της Κλάσης 8.

 513 UN 0224 αζίδιο του βαρίου, ξηρό ή νωπό με λιγό−
τερο από 50% νερό, κατά βάρος είναι ουσία της Κλά−
σης 2, UN 1571 αζίδιο του βαρίου, νωπό με όχι λιγότε−
ρο από 50% νερό κατά βάρος, είναι ουσία της Κλάσης 
4.1.  UN 1854 κράματα βαρίου, πυροφόρα είναι ουσίες 
της Κλάσης 4.2, UN 1445 χλωρικό βάριο,  UN 1446 νιτρι−
κό βάριο,  UN 1447 υπερχλωρικό βάριο,  UN 1448 υπερ−
μαγγανικό βάριο, UN 1449 υπεροξείδιο του βαρίου, UN 
2719 βρωμικό βάριο, UN 2741 υποχλωριώδες βάριο με 
περισότερο από 22% διαθέσιμο χλώριο, UN 3405 λωρι−
κό βάριο διάλυμα και UN 3406 υπερχλωρικό βάριο, δι−
άλυμα, είναι ουσίες της Κλάσης 5.1. UN 1565 κυανίδιο 
του βαρίου και UN 1884 οξείδιο του βαρίου είναι ουσί−
ες της Κλάσης 6.1.

 514 UN 2464 νιτρικό βηρύλλιο είναι ουσία της Κλά−
σης 5.1.

 515 UN 1581 χλωροπικρίνη και μείγμα μεθυλοβρωμιδί−
ου και  UN 1582 χλωροπικρίνη και μείγμα μεθυλοχλωρι−
δίου είναι ουσίες της Κλάσης 2.

 516 UN 1912 μεθυλοχλωρίδιο και μείγμα μεθυλενο−
χλωριδίου είναι ουσία της Κλάσης 2.

 517  UN 1690 φθοριούχο νάτριο, στερεό,  UN 1812 
φθοριούχο κάλιο,  στερεό, UN 2505 φθοριούχο αμμώ−
νιο,  UN 2674 φθοροπυριτικό νάτριο, UN 2856 φθορο−
πυριτικά άλατα, Ε.Α.Ο., UN 3415 φθοριούχο νάτριο, διά−
λυμα και   UN 3422 φθοριούχο κάλιο είναι ουσίες της 
Κλάσης 6.1.

 518 UN 1463 τριοξείδιο του χρωμίου, άνυδρο (χρωμι−
κό οξύ, στερεό) είναι ουσία της Κλάσης 5.1.

 519 UN 1048 υδροβρώμιο, άνυδρο, είναι ουσία της 
Κλάσης 2.

 520 UN 1050 υδροχλώριο, άνυδρο, είναι ουσία της 
Κλάσης 2.

 521 Στερεά χλωριώδη άλατα και υποχλωριώδη άλα−
τα είναι ουσίες της Κλάσης 5.1.

 522 UN 1873 υδάτινο διάλυμα  υπερχλωρικού οξέος με 
περισσότερο από 50% αλλά όχι περισσότερο από 72% 
καθαρό οξύ, κατά βάρος είναι ουσίες της Κλάσης 5.1. 
Διαλύματα υπερχλωρικού οξέος που περιέχουν περισ−
σότερο από 72% καθαρό οξύ, κατά βάρος, ή μείγματα 
υπερχλωρικού οξέος με οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός 
του νερού, δεν πρέπει να εγκρίνονται για μεταφορά.

 523 UN 1382 άνυδρο θειούχο κάλλιο και  UN 1385 άνυ−
δρο θειούχο νάτριο και τα υδροξείδιά τους με λιγότερο 
από 30% νερό από κρυστάλλωση, και  UN 2318 υδροθει−
ούχο νάτριο με λιγότερο από 25% νερό από κρυστάλ−
λωση είναι ουσίες της Κλάσης 4.2.

 524 UN 2858 τελικά προϊόντα ζιρκονίου με πάχος 18 
μm ή περισσότερο είναι ουσίες της Κλάσης 4.1.

 525 Διαλύματα ανόργανων κυανιδίων με συνολικό 
περιεχόμενο ιόντων κυανιδίου περισσότερο από 30% 
πρέπει να ταξινομούνται στην ομάδα συσκευασίας I, δι−
αλύματα με συνολικό περιεχόμενο ιόντων κυανιδίου πε−
ρισσότερο από 3% και όχι περισσότερο από 30% στην 
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ομάδα συσκευασίας II και διαλύματα με περιεχόμενο 
ιόντων κυανιδίου περισσότερο από 0.3% κι όχι περισ−
σότερο από 3% στην ομάδα συσκευασίας III.

526  UN 2000 κυτταρίνη ανατίθεται στην Κλάση 4.1.
 528  UN 1353 ίνες ή υφάσματα νωπά με ελαφρώς νι−

τρομένη κυτταρίνη, όχι αυτο−θερμαινόμενες είναι ου−
σίες της Κλάσης 4.1.

 529  UN 0135 βροντώδης υδράργυρος, βρεγμένο με 
όχι λιγότερο από 20% νερό, ή μείγμα αλκοόλης και νε−
ρού, κατά βάρος, είναι ουσία της Κλάσης 1. Χλωριού−
χος υφυρδάργυρος (καλομέλας) είναι ουσία της Κλά−
σης 9 (UN 3077).  

 530  UN 3293 υδατικό διάλυμα υδραζίνης με όχι πε−
ρισσότερο από 37% υδραζίνη, κατά βάρος, είναι ουσία 
της Κλάσης 6.1.

 531 Μείγματα με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 °C 
και που περιέχουν περισσότερο από 55% νιτροκυττα−
ρίνη, με οποιοδήποτε περιεχόμενο αζώτου ή που πε−
ριέχουν όχι περισσότερο από 55% νιτροκυτταρίνη με 
περιεχόμενο αζώτου πάνω από 12.6% (κατά ξηρό βά−
ρος), είναι ουσίες της Κλάσης 1 (βλέπε UN 0340 ή 0342) 
ή της Κλάσης 4.1.

 532 UN 2672 διάλυμα αμμωνίας, που περιέχει όχι λι−
γότερο από 10% αλλά όχι περισσότερο από 35% αμ−
μωνία, είναι ουσία της Κλάσης 8.

 533 UN 1198 διαλύματα φορμαλδεΰδης, εύφλεκτα εί−
ναι ουσίες της Κλάσης 3. Διαλύματα φορμαλδεΰδης, όχι 
εύφλεκτα, με λιγότερο από 25% φορμαλδεΰδη δεν υπό−
κεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 534 Ενώ σε κάποιες κλιματικές συνθήκες, η βενζίνη 
μπορεί να έχει πίεση αερίων ατμών στους 50 °C περισ−
σότερο από 110 kPa (1.10 bar) αλλά όχι περισσότερο από 
150 kPa (1.50 bar) θα συνεχιστεί να θεωρείται ως ουσία 
η οποία έχει τάση ατμών στους 50 °C όχι περισσότερο 
από 110 kPa (1.10 bar).

 535 UN 1469 νιτρικός μόλυβδος και UN 1470 υπερχλω−
ρικός μόλυβδος, στερεός και UN 3408 υπερχλωρικός μό−
λυβδος, διάλυμα, είναι ουσίες της Κλάσης 5.1.

 536 Για ναφθαλίνη, στερεά, βλέπε UN 1334.
 537 UN 2869 μείγμα τριχλωριούχου τιτανίου, όχι αυ−

τοαναφλέξιμα, είναι ουσία της Κλάσης 8.
 538 Για θείο (σε στερεή μορφή), βλέπε UN 1350.
  539 Ισοκυανικά διαλύματα με σημείο ανάφλεξης όχι 

λιγότερο από 23 °C είναι ουσίες της Κλάσης 6.1. 
 540 UN 1326 σκόνη αφνίου, νωπή, UN 1352 σκόνη τιτα−

νίου, νωπή ή UN 1358 σκόνη ζιρκονίου, νωπή, με όχι λιγό−
τερο από 25% νερό, είναι ουσίες της Κλάσης 4.1.

 541 Μείγματα νιτροκυτταρίνης περιεχόμενο νερό, αλ−
κοόλη ή πλαστικοποιητή λιγότερο από τα δηλωμένα 
όρια, είναι ουσίες της Κλάσης 1. 

 542 Τάλκης που περιέχει τρεμολίτη και/ή ακτινολίτη 
καλύπτεται από αυτήν την καταχώρηση.

 543 UN 1005 αμμωνία, άνυδρη, UN 3318 διάλυμα αμ−
μωνίας με περισσότερο από 50% αμμωνία και UN 2073 
διάλυμα αμμωνίας, με περισσότερο από 35% αλλά όχι 
περισσότερο από 50% αμμωνία, είναι ουσίες της Κλά−
σης 2. Διάλυμα αμμωνίας με όχι περισσότερο από 10% 
αμμωνία δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρού−
σας Συμφωνίας.

 544 UN 1032 διμεθυλαμίνη, άνυδρη, UN 1036 αιθυλα−
μίνη, UN 1061 μεθυλαμίνη, άνυδρη και UN 1083 τριμεθυ−
λαμίνη, άνυδρη, είναι ουσίες της Κλάσης 2.

 545 UN 0401 θειούχο διπικρύλιο, νωπό με λιγότερο 
από 10% νερό κατά βάρος είναι ουσία της Κλάσης 1.

  546 UN 2009 ζιρκόνιο, ξηρό, σε μορφή τελειωμένων 
φύλλων, λωρίδων ή σπειροειδούς σύρματος, σε πάχος 
μικρότερο από 18 μm, είναι ουσία της Κλάσης 4.2. Ζιρ−
κόνιο, ξηρό, σε μορφή τελειωμένων φύλλων, λωρίδων ή 
σπειροειδούς σύρματος, πάχους 254 μm ή περισσότε−
ρο, δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμ−
φωνίας.

 547 UN 2210 μανέβ ή UN 2210 προπαρασκευάσματα 
μανέβ σε αυτο−θερμαινόμενη σύνθεση είναι ουσίες της 
Κλάσης 4.2. 

 548 Χλωροσιλάνια, που σε επαφή με το νερό, εκπέ−
μπουν εύφλεκτα αέρια, είναι ουσίες της Κλάσης 4.3.

 549 Χλωροσιλάνια με σημείο ανάφλεξης λιγότερο 
από 23 °C και τα οποία, σε επαφή με νερό,  δεν εκπέ−
μπουν εύφλεκτα υγρά είναι ουσίες της Κλάσης 3. Χλω−
ροσιλάνια με σημείο ανάφλεξης ίσο ή μεγαλύτερο από 
23 °C και τα οποία, σε επαφή με νερό, δεν εκπέμπουν 
εύφλεκτα υγρά είναι ουσίες της Κλάσης 8.

  550 UN 1333 δημήτριο σε πλάκες, βέργες ή ράβδους 
είναι ουσία της Κλάσης 4.1.

 551 Ισοκυανικά διαλύματα με σημείο ανάφλεξης κάτω 
από 23 °C είναι ουσίες της Κλάσης 3.

 552 Μέταλλα και κράματα σε σκόνη ή άλλη εύφλεκτη 
μορφή, επιρρεπή σε αυτόματη καύση, είναι ουσίες της 
Κλάσης 4.2. Μέταλλα και κράματα σε σκόνη ή άλλες εύ−
φλεκτες μορφές οι οποίες, σε επαφή με το νερό, εκπέ−
μπουν εύφλεκτα αέρια είναι ουσίες της Κλάσης 4.3.

 553 Αυτό το μείγμα του υπεροξειδίου του υδρογό−
νου και υπεροξικού οξέος θα πρέπει, στις εργαστηρια−
κές δοκιμές (βλέπε Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων 
(Manual of Tests and Criteria), Μέρος II, τομέας 20), να 
μην εκρήγνυται στην τυρβώδη κατάσταση, να μην ανα−
φλέγεται και δεν θα πρέπει να δείχνει καμία επίδραση 
όταν θερμαίνεται υπό περιορισμό, ούτε καμία  εκρηκτι−
κή ισχύ. Η σύνθεση πρέπει να είναι θερμικά σταθερή 
(αυτο−επιταχυνόμενη αποσυνθετική θερμοκρασία 60 °C 
ή περισσότερο για 50 kg κόλου), και ένα υγρό συμβα−
τό με το υπεροξικό οξύ πρέπει να χρησιμοποιηθεί για 
απευαισθητοποίηση. Συνθέσεις που δεν πληρούν αυτά 
τα κριτήρια πρέπει να θεωρούνται ουσίες της Κλάσης 
5.2 (βλέπε Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων (Manual of 
Tests and Criteria), Mέρος II, 20.4.3(g)).

 554 Υδρίδια μετάλλων που σε επαφή με το νερό, εκ−
πέμπουν εύφλεκτα αέρια είναι ουσίες της Κλάσης 4.3. 
UN 2870 βοριοϋδρίδιο του αλουμινίου ή UN 2870 βορι−
οϋδρίδιο του αλουμινίου σε συσκευές είναι ουσίες της 
Κλάσης 4.2.

  555 Σκόνη και σκόνη μετάλλων σε όχι αυθόρμητη 
καύσιμη μορφή, μη τοξικά τα οποία παρόλα αυτά, σε 
επαφή με νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια, είναι ουσί−
ες της Κλάσης 4.3.

 556 Οργανομεταλλικές ενώσεις και τα διαλύματά 
τους τα οποία αναφλέγονται αυτόματα είναι ουσίες 
της Κλάσης 4.2. Εύφλεκτα διαλύματα με οργανομεταλ−
λικές ενώσεις σε συγκεντρώσεις οι οποίες, σε επαφή 
με το νερό, ούτε εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια σε επικίν−
δυνες ποσότητες μήτε εκπέμπουν αυτόματα είναι ου−
σίες της Κλάσης 3.

 557 Σκόνη και σκόνη  μετάλλων σε αυταναφλέξιμη 
μορφή, είναι ουσίες της Κλάσης 4.2.
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 558 Μέταλλα και κράματα μετάλλων σε αυταναφλέ−
ξιμη μορφή είναι ουσίες της Κλάσης 4.2. Μέταλλα και 
κράματα μετάλλων τα οποία, σε επαφή με το νερό, δεν 
εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια και δεν είναι αυταναφλέξι−
μα ή αυτο−θερμαινόμενα, τα οποία όμως αναφλέγονται 
εύκολα, είναι ουσίες της Κλάσης 4.1.

 559 Μείγματα υποχλωρίτη με αμμωνιακό άλας δεν 
πρέπει να εγκρίνονται για μεταφορά. UN 1791 υποχλω−
ριώδες διάλυμα είναι ουσία της Κλάσης 8.

 560 UN 3257 υγρό αυξημένης θερμοκρασίας, ε.α.ο., 
στους ή πάνω από 100 °C και, για ουσία με σημείο ανά−
φλεξης, κάτω από το σημείο ανάφλεξής της (συμπερι−
λαμβανομένων τηγμένων μετάλλων και τηγμένων αλά−
των) είναι ουσία της Κλάσης 9.

 561 Χλωροφορμικά άλατα που έχουν επικρατέστερες 
διαβρωτικές δυνατότητες είναι ουσίες της Κλάσης 8.

 562 Οργανομεταλλικές ενώσεις που υπόκεινται σε 
αυτόματη ανάφλεξη είναι ουσίες της Κλάσης 4.2. Εύ−
φλεκτες οργανομεταλλικές ενώσεις που αντιδρούν με 
το νερό, είναι ουσίες της Κλάσης 4.3.

 563 UN 1905 σελινικό οξύ είναι ουσία της Κλάσης 8.
 564 UN 2443 οξυτριχλωριούχο βανάδιο, UN 2444 τε−

τραχλωριούχο βανάδιο και UN 2475 τριχλωριούχο βα−
νάδιο, είναι ουσίες της Κλάσης 8.

 565 Απροσδιόριστα απόβλητα συνακόλουθα ιατρικών/
κτηνιατρικών θεραπειών ανθρώπων/ζώων ή βιολογικών 
ερευνών, και τα οποία είναι απίθανο να περιέχουν ου−
σίες της Κλάσης 6.2 θα καταχωρούνται σε αυτήν την 
καταχώρηση. Κλινικά απόβλητα που έχουν απολυμαν−
θεί ή απόβλητα συνακόλουθα βιολογικών ερευνών τα 
οποία προηγουμένως περιείχαν μολυσματικές ουσίες, 
δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της Κλάσης 6.2.

 566 UN 2030 υδατικό διάλυμα υδραζίνης, με περισ−
σότερο από 37%, κατά βάρος, είναι ουσίες της Κλά−
σης 8.

 567 Μείγματα που περιέχουν περισσότερο από 21% 
οξυγόνο κατ' όγκο πρέπει να ταξινομούνται ως οξει−
δωτικά

 568 Αζίδιο του βαρίου με περιεχόμενο νερού λιγό−
τερο από το δηλωμένο όριο είναι ουσία της Κλάσης 1, 
UN 0224.

  569−579  (Δεσμευμένο)
 580 Βυτιοφόρα οχήματα, εξειδικευμένα οχήματα και 

ειδικώς εξοπλισμένα οχήματα  για μεταφορά χύμα πρέ−
πει να φέρουν στις δυο πλευρές και στο πίσω μέρος, 
σήμανση που αναφέρεται στην 5.3.3. Εμπορευματοκιβώ−
τια−δεξαμενές, φορητές δεξαμενές, ειδικά εμπορευμα−
τοκιβώτια και ειδικά εξοπλισμένα εμπορευματοκιβώτια 
για μεταφορά χύμα πρέπει να φέρουν αυτό τη σήμαν−
ση και στις δύο πλευρές και σε κάθε τέλος.

 581 Αυτή η καταχώρηση καλύπτει τα μείγματα με−
θυλακετυλενίου και προπαδιένιου με υδρογονάνθρα−
κες, οι οποίοι ως:

 Μείγμα P1, περιέχει όχι περισσότερο από 63% μεθυ−
λακετυλένιο και προπαδιένιο κατ’ όγκο κι όχι περισσό−
τερο από 24% προπάνιο και προπυλένιο κατ’ όγκο, το 
ποσοστό των C4−κορεσμένων υδρογονανθράκων δεν εί−
ναι λιγότερο από 14% κατ' όγκο. Και ως

  Μείγμα P2,  περιέχει όχι περισσότερο από 48% με−
θυλακετυλένιο και προπαδιένιο κατ’ όγκο και όχι περισ−
σότερο από 50% προπάνιο και προπυλένιο κατ’ όγκο, 
το ποσοστό των C4−κορεσμένων υδρογονανθράκων δεν 
είναι λιγότερο από 5% κατ' όγκο,

  Όπως και μείγματα προπαδιένιου από 1 έως 4% με−
θυλακετυλένιο.

  Όπου είναι σχετικό, προκειμένου να εκπληρωθούν 
οι απαιτήσεις του εγγράφου μεταφοράς (5.4.1.1), ο όρος 
«Μείγμα P1” ή “Μείγμα P2” μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
τεχνική ονομασία.

 582 Αυτή η καταχώρηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, 
μείγματα αερίων ενδεικνυόμενα από το γράμμα R ..., 
τα οποία ως 

  Μείγμα F1, έχουν τάση ατμών στους 70° C που δεν 
υπερβαίνει τα 1.3 MPa (13 bar) και πυκνότητα στους 50 
°C όχι χαμηλότερη από αυτήν του διχλωροδιφθορομε−
θανίου (1.30 kg/l)

  Μείγμα F2,  έχουν τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 1.9 MPa (19 bar) και πυκνότητα στους 50 
°C όχι χαμηλότερη από αυτήν του διχλωροδιφθορομε−
θανίου (1.21 kg/l)

  Μείγμα F3,  έχουν τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 3 MPa (30 bar) και πυκνότητα στους 50 
°C όχι χαμηλότερη από αυτήν του χλωριδιφθορομεθα−
νίου (1.09 kg/l).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τριχλωροφθορομεθάνιο (ψυκτικό αέριο 
R 11), 1,1,2−τρίχλωρο−1,2,2−τριφθορομεθάνιο (ψυκτικό αέ−
ριο R 113), 1,1,1−τριχλωρο−2,2,2−τριφθοροαιθάνιο (ψυκτι−
κό αέριο R 113a), 1−χλωρο−1,2,2−τριφθοροαιθάνιο (ψυκτικό 
αέριο R 133) και 1−χλωρο−1,1,2−τριφθοροαιθάνιο (ψυκτι−
κό αέριο R 133 b) δεν είναι ουσίες της Κλάσης 2. Μπο−
ρούν, ωστόσο, να εισαχθούν στη σύνθεση των μειγμά−
των F 1 έως F 3.

  Όπου είναι σχετικό, προκειμένου να εκπληρωθούν 
οι απαιτήσεις του εγγράφου μεταφοράς (5.4.1.1), ο όρος 
«Μείγμα F1», «Μείγμα F2» ή «Μείγμα F3» μπορεί να χρη−
σιμοποιηθεί ως τεχνική ονομασία.

 583  Αυτή η καταχώρηση καλύπτει, μεταξύ άλλων, 
μείγματα τα οποία ως: 

  Μείγμα A, έχει τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 1.1 MPa (11 bar) και πυκνότητα στους 50 
°C όχι χαμηλότερη από 0.525 kg/l.

  Μείγμα A01, έχει τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 1.6 MPa (16 bar) και σχετική πυκνότητα 
στους 50 °C όχι χαμηλότερη από 0.516 kg/l.

  Μείγμα A02, έχει τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 1.6 MPa (16 bar) και σχετική πυκνότητα 
στους 50 °C όχι χαμηλότερη από 0.505 kg/l.

  Μείγμα A0, έχει τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 1.6 MPa (16 bar) και πυκνότητα στους 50 
°C όχι χαμηλότερη από 0.495 kg/l.

  Μείγμα A1, έχει τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 2.1 MPa (21 bar) και πυκνότητα στους 50 
°C όχι χαμηλότερη από 0.485 kg/l.

  Μείγμα B1, έχει τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 2.6 MPa (26 bar) και σχετική πυκνότητα 
στους 50 °C όχι χαμηλότερη από 0.474 kg/l.

  Μείγμα B2, έχει τάση ατμών στους 70 °C που δεν 
υπερβαίνει τα 2.6 MPa (26 bar) και σχετική πυκνότητα 
στους 50 °C όχι χαμηλότερη από 0.463 kg/l.

  Μείγμα B, έχει τάση ατμώνστους 70 °C που δεν υπερ−
βαίνει τα 2.6 MPa (26 bar) και πυκνότητα στους 50 °C 
όχι χαμηλότερη από 0.450 kg/l.

 Μείγμα C, έχει τάση ατμών στους 70 °C που δεν υπερ−
βαίνει τα 3.1 MPa (31 bar) και σχετική πυκνότητα στους 
50 °όχι χαμηλότερη από 0.440 kg/l.
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  Όπου είναι σχετικό, προκειμένου να εκπληρωθούν 
οι απαιτήσεις του εγγράφου μεταφοράς (5.4.1.1), οι ακό−
λουθοι όροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεχνική 
ονομασία:

  − «Μείγμα A” ή “Βουτάνιο”
  − “Μείγμα A01” ή “Βουτάνιο”
  − “Μείγμα A02” ή “Βουτάνιο”
  − “Μείγμα A0” ή “Βουτάνιο”
  − “Μείγμα A1”
  − “Μείγμα B1”
  − “Μείγμα B2”
  − “Μείγμα B”
  − “Μείγμα C” ή “Προπάνιο”.
  Για μεταφορά σε δεξαμενές, οι εμπορικές επωνυμί−

ες «βουτάνιο» ή «προπάνιο» μπορούν να χρησιμοποιη−
θούν μόνο ως συμπληρώματα.

 584 Αυτό το αέριο δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας  όταν:

 − είναι σε αέρια μορφή.
 − περιέχει όχι περισσότερο από 0.5% αέρα.
 − συγκρατείται σε μεταλλικές κάψουλες (ειδικού τύ−

που φιαλίδια αερίου sodors, sparklets) χωρίς ατέλειες 
ικανές να μειώσουν  την αντοχή τους.

 − η μη διαρροή από το καπάκι της κάψουλας είναι 
διασφαλισμένη.

 − η κάψουλα περιέχει όχι περισσότερο από 25 g αυ−
τού του αερίου.

 − η κάψουλα περιέχει όχι περισσότερο από 0.75 g του 
αερίου αυτού για κάθε cm3 της χωρητικότητας.

 585 Το κιννάβαρι δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας.

 586 Σκόνη Αφνίου, τιτανίου και ζιρκονίου, πρέπει να 
περιέχουν εμφανή περίσσεια νερού.  Σκόνη Αφνίου, τι−
τανίου και ζιρκονίου, νωπή, μηχανικώς παραγόμενα, από 
κόκκους μεγέθους 53 μm και πάνω, ή χημικώς παραγό−
μενα, από κόκκους μεγέθους 840 μm και πάνω, δεν υπό−
κεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 587 Το στεατικό βάριο και το τιτανικό βάριο δεν υπό−
κεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 588 Στερεές ενυδατωμένες μορφές του βρομιούχου 
αλουμινίου και χλωριούχου αλουμινίου, δεν υπόκεινται 
στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 589 Μείγματα υποχλωριώδες ασβεστίου, ξηρά, που 
περιέχουν όχι περισσότερο από 10% ελεύθερου χλωρί−
ου δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμ−
φωνίας.

 590 Χλωριούχος σίδηρος ενυδατωμένος δεν υπόκει−
ται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 591 Θειικός μόλυβδος με όχι περισσότερο από 3% 
ελεύθερο οξύ δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας.

 592 Ακάθαρτες κενές συσκευασίες (συμπεριλαμβανο−
μένων κενών IBCs και μεγάλων συσκευασιών), κενά βυτι−
οφόρα οχήματα, κενές αφαιρούμενες δεξαμενές, κενές 
φορητές δεξαμενές, κενά εμπορευματοκιβώτια−δεξαμε−
νές και μικρά κενά εμπορευματοκιβώτια τα οποία περι−
είχαν αυτήν την ουσία, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας.

593 Αυτό το αέριο, προοριζόμενο για την ψύξη π.χ. ια−
τρικών ή βιολογικών δειγμάτων, αν περιεχόταν σε δο−
χεία διπλών τοιχωμάτων τα οποία συμμορφώνονται με 
τις προδιαγραφές της Συμφωνίας  συσκευασίας P203 
(12) της 4.1.4.1 δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας.

 594 Τα ακόλουθα είδη, κατασκευασμένα και γεμι−
σμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας κατα−
σκευής και συσκευασμένα σε γερές εξωτερικές συσκευ−
ασίες, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας 
Συμφωνίας:

  − UN 1044 πυροσβεστήρες προστατευμένοι έναντι 
ακούσιας εκκένωσης,

  − UN 3164 είδη, σταθερής αεριώδης ή υδραυλικής 
ατμοσφαιρικής πίεσης, σχεδιασμένα να ανθίστανται επι−
τυχώς σε πιέσεις μεγαλύτερες από την εσωτερική πί−
εση του αερίου λόγω μεταφοράς δύναμης, εσωτερικής 
αντοχής ή δομής.

 596 Πιγμέντα καδμίου, όπως θειούχα άλατα του καδ−
μίου, σουλφοσεληνιούχα άλατα καδμίου και άλατα καδ−
μίου με υψηλότερα λιπαρά οξέα (π.χ. στεατικό κάδμιο), 
δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφω−
νίας.

 597 Διαλύματα οξικού οξέος με όχι περισσότερο από 
10% καθαρό οξύ κατά βάρος, δεν υπόκεινται στις απαι−
τήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 598 Τα παρακάτω δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της 
παρούσας Συμφωνίας:

  (a) Νέοι συσσωρευτές αποθήκευσης όταν:
   − είναι ασφαλισμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε να μην 

μπορούν να γλιστρήσουν, πέσουν ή πάθουν βλάβη.
  − παρέχονται με μηχανήματα μεταφοράς, εκτός και 

αν είναι κατάλληλα στοιβαγμένοι, π.χ. σε παλέτες,
  − δεν υπάρχουν επικίνδυνα ίχνη αλκάλεων ή οξέα 

σε εξωτερικό χώρο.
  − προστατεύονται κατά των βραχυκυκλωμάτων.
  (b) Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές αποθήκευσης 

όταν:
  − οι θήκες τους δεν έχουν βλάβη.
  − είναι ασφαλισμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε δεν 

μπορούν να έχουν διαρροές, να γλιστρήσουν, να πέ−
σουν ή να πάθουν βλάβη, π.χ. κατά τη στοίβασή τους 
σε  παλέτες,

  − δεν υπάρχουν επικίνδυνα ίχνη αλκάλεων ή οξέα 
στο εξωτερικό των ειδών.

  − προστατεύονται κατά των βραχυκυκλωμάτων.
  “Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές αποθήκευσης” ση−

μαίνει συσσωρευτές αποθήκευσης οι οποίοι μεταφέ−
ρονται για ανακύκλωση μετά το τέλος του κανονικού 
χρόνου ζωής τους.

 599 Κατασκευασμένα είδη ή όργανα που περιέχουν 
όχι περισσότερο από 1kg υδραργύρου δεν υπόκεινται 
στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 600 Πεντοξείδιο του βαναδίου, λιωμένο και στερε−
οποιημένο, δεν υπόκειται στις απαιτήσεις της παρού−
σας Συμφωνίας.

 601 Φαρμακευτικά προϊόντα (φάρμακα) έτοιμα για 
χρήση, τα οποία είναι ουσίες κατασκευασμένες και 
συσκευασμένες σε πακεταρίσματα τέτοιου τύπου που 
προορίζεται για λιανική πώληση ή διακίνηση για προ−
σωπική ή οικιακή κατανάλωση δεν υπόκεινται στις απαι−
τήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 602 Θειούχος φώσφορος που δεν είναι απαλλαγμένος 
από κίτρινο και λευκό φώσφορο δεν πρέπει να εγκρί−
νονται για μεταφορά.

 603 Άνυδρο υδροκυάνιο που δεν πληρεί την περιγρα−
φή για UN 1051 ή UN 1614 δεν πρέπει να εγκρίνεται για 
μεταφορά. Υδροκυάνιο (υδροκυανικό οξύ) που περιέχει 
λιγότερο από 3% νερό είναι σταθερό, αν η τιμή του pH 
είναι 2.5 ± 0.5 και το υγρό είναι καθαρό και άχρωμο.
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 604 Βρωμικό αμμώνιο και τα υδάτινα διαλύματά του 
και μείγματα βρωμικού άλατος με άλας αμμωνίου, δεν 
πρέπει να εγκρίνονται για μεταφορά.

 605 Χλωρικό αμμώνιο και τα διαλύματα του και μείγ−
ματα του χλωρίου με άλας αμμωνίου δεν πρέπει να 
εγκρίνονται για μεταφορά.

 606 Χλωριώδες αμμώνιο και τα υδάτινα διαλύματά 
του και μείγματα χλωριώδη αλάτων με άλας αμμωνίου 
δεν πρέπει να εγκρίνονται για μεταφορά.

 607 Μείγματα νιτρικού καλίου και νιτρώδες νάτριο 
με άλας αμμωνίου δεν πρέπει να εγκρίνονται για με−
ταφορά.

  608 Υπερμαγγανικό αμμώνιο και τα υδάτινα διαλύ−
ματά του και μείγματα από υπερμαγγάνιο με άλας αμ−
μωνίου δεν πρέπει να εγκρίνονται για μεταφορά. 

 609 Τετρανιτρομεθάνιο όχι ελεύθερο από εύφλεκτες 
ακαθαρσίες δεν πρέπει να εγκρίνεται για μεταφορά.

 610 Η μεταφορά αυτής της ουσίας, όταν περιέχει πε−
ρισσότερο από 45% υδροκυάνιο απαγορεύεται.

  611 Νιτρικό αμμώνιο που περιέχει περισσότερο από 
0.2% καύσιμες ουσίες (συμπεριλαμβανομένου οποιασ−
δήποτε οργανικής ουσίας υπολογίσιμη ως άνθρακας) 
δεν πρέπει να εγκρίνεται για μεταφορά εκτός αν είναι 
συστατικό μίας ουσίας ή ενός είδους της Κλάσης 1.

 612 (Δεσμευμένο)
 613 Διάλυμα χλωρικού οξέος που περιέχει περισσότε−

ρο από 10% χλωρικό οξύ και μείγματα χλωρικού οξέος 
με οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός του νερού δεν πρέ−
πει να εγκρίνεται για μεταφορά.

614 2,3,7,8−τετραχλωροδιβενζο−p−διοξίνη (TCDD) σε 
συγκεντρώσεις που θεωρούνται πολύ τοξικές σύμφω−
να με τα κριτήρια στο 2.2.61.1 δεν πρέπει να εγκρίνεται 
για μεταφορά.

 615 (Δεσμευμένο)
616 Ουσίες που περιέχουν περισσότερο από 40% 

υγρούς νιτρικούς εστέρες θα ικανοποιούν τη δοκιμή 
εξίδρωσης που καθορίζεται στο 2.3.1.

 617 Παράλληλα με τον τύπο του εκρηκτικού, πρέπει 
να φέρει σήμανση και η εμπορική ονομασία του συγκε−
κριμένου εκρηκτικού στο κόλο.

 618 Σε δοχεία που περιέχουν 1,2−βουταδιένιο, η συγκέ−
ντρωση οξυγόνου σε αέρια φάση δεν πρέπει να υπερ−
βαίνει τα 50 ml/m3. 

 619−622 (Δεσμευμένο)
 623 UN 1829 τριοξείδιο του θείου πρέπει να απαγο−

ρεύεται. Τριοξείδιο του θείου, 99.95% καθαρό ή παρα−
πάνω, μπορεί να μεταφερθεί χωρίς απαγόρευση σε δε−
ξαμενές οδικώς, εφόσον η θερμοκρασία του διατηρείται 
στους ή παραπάνω από τους 32.5 °C. Για τη μεταφορά 
αυτής της ουσίας χωρίς απαγόρευση σε δεξαμενές σε 
ελάχιστη θερμοκρασία των 32.5 °C, η περιγραφή «Με−
ταφορά υπό ελάχιστη θερμοκρασία του προϊόντος των 
32.5 °C” πρέπει να υπάρχει στο έγγραφο μεταφοράς.

 625 Κόλα που περιέχουν αυτά τα είδη πρέπει να φέ−
ρουν σήμανση καθαρά όπως υποδεικνύεται παρακά−
τω:

 «UN 1950 AEΡΟΛΥΜΑΤΑ”
 626−627 (Δεσμευμένο)
 632 Θεωρείται ότι είναι αυτόματα εύφλεκτο (πυρο−

φόρο).
 633 Κόλα και μικρά εμπορευματοκιβώτια που περι−

έχουν αυτήν την ουσία πρέπει να φέρουν την ακόλου−
θη σήμανση: «Διατηρείστε το μακριά από οποιαδήποτε 

πηγή ανάφλεξης». Αυτή η σήμανση πρέπει να είναι στην 
επίσημη γλώσσα της χώρας αποστολής, και επίσης, αν 
αυτή η γλώσσα δεν είναι τα Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμα−
νικά, σε Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά, εκτός αν υπάρ−
χει συμφωνία μεταξύ των χωρών αναφερόμενη στη δι−
αδικασία μεταφοράς, που προβλέπει διαφορετικά.

 634 (Διαγραφή)
 635 Κόλα που περιέχουν αυτά τα είδη δεν χρειάζε−

ται να φέρουν ετικέτα συμμορφώσιμη με το υπόδειγμα 
No. 9 εκτός αν το είδος είναι πλήρως κλεισμένο από το 
πακετάρισμα, ξύλινο δικτυωτό κιβώτιο ή άλλα μέσα που 
παρεμποδίζει τον άμεσο προσδιορισμό του είδους.

 636 (a) Χρησιμοποιημένες μπαταρίες λιθίου και συσ−
σωρευτές που συλλέγονται και παρουσιάζονται για δι−
άθεση μεταξύ του σημείο συλλογής καταναλωτών και 
των εγκαταστάσεων ενδιάμεσης επεξεργασίας, μαζί με 
άλλες μπαταρίες μη−λιθίου και συσσωρευτές ή κατά 
μόνας, δεν υπόκεινται στις άλλες διατάξεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας ΑDR αν ικανοποιούν τις ακόλου−
θες συνθήκες :

 (i) το μικτό βάρος κάθε μπαταρίας λιθίου και συσσω−
ρευτή δεν υπερβαίνει τα 250g

   (ii) συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Συμφωνί−
ας συσκευασίας Ρ903b) (2) 

  (b) Στοιχεία συσσωρευτών που περιέχονται σε εξαρ−
τήματα, δεν πρέπει να είναι ικανά να αποφορτιστούν 
κατά τη μεταφορά σε βαθμό τέτοιο ώστε η ηλεκτρική 
τάση του ανοιχτού κυκλώματος να πέσει κάτω από τα 
2 volts ή δύο τρίτα της ηλεκτρικής τάσης του ξεφόρ−
τωτου ηλεκτρικού στοιχείου, οποιοδήποτε είναι χαμη−
λότερο.

  (c) Κόλα που περιέχουν χρησιμοποιημένους συσσω−
ρευτές ή στοιχεία συσσωρευτών σε ασημείωτες συ−
σκευασίες πρέπει να φέρουν την επιγραφή: «Χρησιμο−
ποιημένα στοιχεία συσσωρευτών λιθίου».

 637 Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί είναι 
αυτοί οι οποίοι δεν είναι επικίνδυνοι για τους ανθρώ−
πους και τα ζώα, αλλά που μπορούν μεταβάλουν ζω−
ικές, φυτικές, μικροβιολογικές ουσίες και οικοσυστή−
ματα, με τέτοιον τρόπο που δεν μπορούν να συμβούν 
φυσικώς. Γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανισμοί οι 
οποίοι έχουν λάβει συγκατάθεση για σκόπιμη απελευ−
θέρωση στο περιβάλλον 1  δεν υπόκεινται στις απαιτή−
σεις της Κλάσης 9. Ζωντανά σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα 
ζώα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
αυτών των ουσιών ταξινομημένες υπό αυτόν τον UN 
εκτός αν οι ουσίες δεν μπορούν να μεταφερθούν με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Για τη μεταφορά ευκόλως 
φθαρτών ουσιών υπό αυτόν τον UN πρέπει να δοθούν 
κατάλληλες πληροφορίες, π.χ.: «Να δροσίζεται στους 
+2 °/+4 °C” ή «Μεταφορά σε κατεψυγμένη μορφή» ή «Να 
μην καταψυχθεί».

1   Βλέπε Μέρος C  της οδηγίας 2001/18/ΕC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σκόπιμη απελευθέ−
ρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών 
και την ανάκληση της Οδηγίας του Συμβουλίου   90/220/EEC 
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, No. L 106  
17 Απριλίου 2001, σελ. 8−14), το οποίο περιγράφει εκτενώς τις 
διαδικασίες έγκρισης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 638 Ουσίες που σχετίζονται με αυτενεργές ουσίες 
(βλέπε 2.2.41.1.19).

 639 Βλέπε 2.2.2.3, κώδικας ταξινόμησης 2F, UN 1965, 
Σημείωμα 2.

 640 Τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά που ανα−
φέρονται στη στήλη (2) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 
3.2, που ορίζουν διαφορετικούς κωδικούς δεξαμενής για 
τη μεταφορά ουσιών της ίδιας ομάδας συσκευασίας σε 
δεξαμενές ADR. 

  Προκειμένου να αναγνωρίζονται αυτά τα φυσικά και 
τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που μεταφέρε−
ται σε δεξαμενή, τα ακόλουθα θα πρέπει να προστίθε−
νται στις λεπτομέρειες που απαιτούνται στο έγγραφο 
μεταφοράς, μόνο στην περίπτωση μεταφοράς σε δε−
ξαμενές ADR :

  “Ειδική διάταξη 640Χ”, όπου “X” είναι το ισχύον κε−
φαλαίοι γράμμα που εμφανίζεται μετά την αναφορά 
στην ειδική διάταξη 640 στη στήλη (6) του Πίνακα Α 
του Κεφαλαίου 3.2.

  Οι λεπτομέρειες αυτές, μπορούν, ωστόσο, να καθί−
στανται περιττές στην περίπτωση μεταφοράς με δε−
ξαμενή τύπου, η οποία, για τις ουσίες της συγκεκριμέ−
νης ομάδας συσκευασίας συγκεκριμένου UN, ικανοποιεί 
τουλάχιστον τις αυστηρότερες απαιτήσεις.

 642 Εκτός και αν έχει εγκριθεί από την 1.1.4.2, αυτή η 
καταχώρηση του Υποδείγματος Διατάξεων του UN δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά λιπασμάτων 
αμμωνιακών διαλυμάτων με ελεύθερη αμμωνία.

 643 Ο λίθος ή το συνολικό μείγμα ασφάλτου δεν υπό−
κειται στις απαιτήσεις της Κλάσης 9.

 644 Η ουσία αυτή είναι αποδεκτή για μεταφορά υπό 
την προϋπόθεση ότι :

  − To pH είναι μεταξύ 5 και 7 μετρούμενο σε υδατι−
κό διάλυμα 10% της 

   μεταφερόμενης ουσίας.
  − Το διάλυμα δεν περιέχει περισσότερο από 0.2% 

καύσιμο υλικό ή χλωριούχα 
   συστατικά σε ποσότητες τέτοιες ώστε το επίπεδο 

του χλωρίου υπερβαίνει το 0.02%.
 645 Ο κωδικός ταξινόμησης όπως αναφέρεται στη 

Στήλη (3b) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου θα χρησιμο−
ποιούνται μόνο με την έγκριση της αρμόδιας αρχής του 
Συμβαλλόμενου Μέλους στην παρούσα Συμφωνία ADR 
πριν από τη μεταφορά. Όταν έχει γίνει καταχώρηση σε 
μία υποδιαίρεης σύμφωνα με τη διαδικασία της 2.2.1.1.7.2, 
η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει η ταξινόμηση να 
επιβεβαιώνεται με βάση δεδομένα δοκιμών που προέρ−
χονται από τις Σειρές Δοκιμών 6 του Εγχειριδίου Δο−
κιμών και Κριτητρίων, Μέρος Ι, Τμήμα 6.

 646 Άνθρακας φταγμένος από διεργασία ενεργοποί−
ησης ατμού, δεν υπόκειται στις διατάξεις της παρού−
σας Συμφωνίας.

 647 H μεταφορά ξιδιού και οξικού οξέος βαθμού τρο−
φής με όχι περισσότερο από 25% καθαρό οξύ κατά βά−
ρος υπόκειται μόνο στις ακόλουθες απαιτήσεις :

(a) Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBCs και μεγά−
λων συσκευασιών, και   δεξαμενές θα κατασκευάζονται 
από ανοξείδωτο χάλλυβα ή πλαστικό υλικό το οποίο 
είναι μόνιμα ανθεκτικό στη διάβρωση από το ξίδι / το 
οξικό οξύ βαθμού τροφής. 

(b) Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBCs και με−
γάλων συσκευασιών, και δεξαμενές θα υπόκεινται σε 
οπτική επιθεώρηση από τον ιδιοκτήτη τουλάχιστον μία 

φορά το χρόνο. Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων 
θα καταγράφονται και το αρχείο θα τηρείται για του−
λάχιστον ένα χρόνο. Φθαρμένες συσκευασίες, συμπερι−
λαμβανομένων IBCs και μεγάλων συσκευασιών, και δε−
ξαμενές δεν θα πρέπει να γεμίζονται. 

  (c) Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBCs και με−
γάλων συσκευασιών, και 

  δεξαμενές θα πρέπει να γεμίζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε το προϊόν να μη χύνεται  ή να επικολλάται στην 
εξωτερική επιφάνεια. 

 (d) Tα πώματα και τα κλεισίματα θα πρέπει να έιναι 
ανθεκτικά στο ξίδι / οξικό βαθμού τροφής. Συσκευασίες, 
συμπεριλαμβανομένων IBCs και μεγάλων συσκευασιών, 
και δεξαμενές θα πρέπει να  σφραγίζονται ερμητικά από 
τον συσκευαστή ή τον πληρωτή έτσι ώστε να μην υπάρ−
χει διαρροή υπό συνήθεις συνθήκες μεταφοράς. 

 (e) Συνδυασμένες συσκευασίες με εσωτερική συ−
σκευασία κατασκευασμένη από γυαλί ή πλαστικό (βλέ−
πε Συμφωνία συσκευασίας Ρ001 στην 4.1.4.1) οι οποί−
ες πληρούν τις γενικές απαιτήσεις συσκευασίας των 
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 και 4.1.1.8 μπορούν 
να χρησιμοποιούνται. 

  Οι άλλες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας ADR 
δεν  ισχύουν.

 648 Είδη εμβαπτισμένα σε παρασιτοκτόνα, όπως φύλ−
λα από ινοσανίδες, ταινίες χαρτιού, βώλοι βαμβακιού−
μαλλιού, φύλλα πλαστικού υλικού, σε ερμητικά κλειστή 
περιτύλιξη, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της παρού−
σας Συμφωνίας.

 649 Για τον προσδιορισμό του αρχικού σημείου βρα−
σμού, όπως αναφέρεται στην 2.2.3.1.3 ομάδα συσκευασί−
ας Ι, η μέθοδος δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 
D86−011 είναι κατάλληλη. 

650 Απόβλητα που αποτελούνται από υπολείμματα 
συσκευασιών, στερεοποιημένα υπολείμματα και υγρά 
υπολείμματα χρωμάτων μπορούν να μεταφέρονται υπό 
τις συνθήκες της ομάδας συσκευασίας  ΙΙ. Επιπλέον των 
διατάξεων του UN 1263 ομάδα συσκευασίας ΙΙ, τα από−
βλητα μπορούν επίσης να συσκευάζονται και να μετα−
φέρονται ως ακολούθως :

(a) Τα απόβλητα μπορούν να συσκευάζονται σύμφω−
να με την οδηγία συσκευασίας Ρ002 της 4.1.4.1. ή με την 
οδηγία συσκευασίας IBC06 της 4.1.4.2.

(b) Τα απόβλητα μπορούν να συσκευάζονται σε έυκα−
μπτα IBCs των τύπων 13Η3, 13Η4 και 13Η5 σε υπερσυ−
σκευασίες με ολοκληρωμένα τοιχώματα.

(c) Οι έλεγχοι των συσκευασιών και των IBCs με βάση 
τα (a) και (b) μπορούν να πραγματοποιούνται σύμφω−
να με τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 6.1 ή 6.5 κατάλ−
ληλα, σε σχέση με τα στερεά, στο επίπεδο απόδοσης 
της ομάδας συσκευασίας ΙΙ.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε συσκευασίες και 
IBCs, γεμάτες με αντιπροσωπευτικό δείγμα αποβλήτων, 
όπως ατοιμάζεται για τη μεταφορά.

1 Πρότυπη Μέθοδος Δοκιμής για Διύλιση Προϊόντων Πετρε−
λαίου σε Ατμοσφαιρική Πίεση, δημοσιευμένη 2001 από την 
ASTM International.
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(d) Μεταφορά χύμα σε καλυμμένα οχήματα, κλειστά 
εμπορευματοκιβώτια ή καλυμμένα μεγάλα εμπορευμα−
τοκιβώτια, όλα με ολοκληρωμένα τοιχώματα επιτρέ−
πονται. Το σώμα των οχημάτων ή των εμπορευματο−
κιβωτίων θα πρέπει να είναι στεγανό από διαρροή ή 
να καθίσταται στεγανό από διαρροή, για παράδειγμα 
με μέσα κατάλληλα για επαρκώς ανθεκτική εσωτερι−
κή επίστρωση.

(e) Αν τα απόβλητα μεταφέρονται υπό τις συνθήκες 
αυτής της ειδικής διάταξης, τα εμπορεύματα θα δηλώ−
νονται σύμφωνα με την 5.4.1.1.3 στο έγγραφο μεταφοράς, 
ως ακολούθως: “ΑΠΟΒΛΗΤΑ, UN 1263, ΧΡΩΜΑΤΑ, 3, ΙΙ”.

651 Η Ειδική Διάταξη  V2 (1) δεν ισχύει αν το καθαρό 
εκρηκτικό βάρος ανά μονάδα μεταφοράς δεν υπερβαίνει 
τα 4000kg, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό εκρηκτι−
κό βάρος ανά όχημα δεν υπερβαίνει τα 3000kg.

652 Δοχεία από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα, φερ−
ριτικό και ωστενιτικό χάλυβα (χάλυβα Duplex) και συ−
γκολλημμένο τιτάνιο που δεν ικανοποιούν τις απαιτή−
σεις του Κεφαλαίου 6.2 αλλά έχουν κατασκευαστεί και 
εγκριθεί σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις αεροπλοί−
ας γαι χρήση ως δοχεία καυσίμων αερόστατου θερμού 
αέρα ή αερόπλοιου, που τίθενται σε λειτουργίας (ημε−
ρομηνία αρχικής επιθεώρησης) πριν από την 1η Ιουλίου 
2004, μπορούν να μεταφέρονται οδικώς, υπό την προϋ−
πόθεση ότι ικανοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες :

 (a) Συμμορφώνονται με τις γενικές διατάξεις της 
6.2.1

(b) Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των δοχείων έχει 
εγκριθεί για αεροπορική χρήση από την εθνική αρχή 
αέριας μεταφοράς

(c) Ως εξαίρεση από  τις διατάξεις της 6.2.1.1.1, ο υπο−
λογισμός της πίεσης θα  προκύπτει μειωμένη μέγιστη 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος των +40οC, στην περί−
πτωση αυτή :

(i) ως εξαίρεση από την 6.2.1.2, οι κύλινδροι μπορούν 
να κατασκευάζονται από ελασμένο και επανεφερμένο 
εμπορικά καθαρό τιτάνιο με ελάχιστες απαιτήσεις Rm > 
450 MΡa, εΑ > 20% (εΑ = επιμήκυνση μετά από θραύση)

(ii) κύλινδροι από ωστεντικό ανοξείδωτο χάλυβα και 
φερριτικό και ωστενιτικό χάλυβα  (χάλυβα Duplex) μπο−
ρούν να χρησιμοποιούνται με επίπεδο φόρτισης έως 
85% του ελάχιστου εγγυημένου ορίου διαρροής (Re) σε 
πίεση υπολογισμού που προκύπτει από  μειωμένη μέγι−
στη θερμοκρασίας περιβάλλοντος των +40οC

(iii) τα δοχεία θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με δι−
άταξη εκτόνωσης πίεσης με ονομαστική πίεση 26 bar. 
H πίεση ελέγχου των δοχείων αυτών δεν θα πρέπει να 
είναι μικρότερη από 30 bar.

(d) Όταν οι εξαιρέσεις από το (c) δεν ισχύουν, τα δο−
χεία θα σχεδιάζονται για θερμοκρασία αναφοράς 65οC 
και θα εξοπλίζονται με συσκευή εκτόνωσης πίεσης με 
ονομαστική πίεση που καθορίζεται από την αρμόδια 
αρχή της χώρας χρήσης.

(e)  Το κυρίως σώμα των δοχείων θα είναι καλυμμέ−
νο με εξωτερικό, ανθεκτικό στο νερό προστατευτικό 
στρώμα, πάχους τουλάχιστον 25mm από δομικό πορώ−
δη αφρό ή παρόμοιο υλικό.

(f) Κατά τη μεταφορά, το δοχεία θα είναι γερά ασφα−
λισμένο σε κλωβό ή σε επιπρόσθετη διάταξη ασφά−
λειας.

(g) Τα δοχεία θα σημαίνονται με σαφή, ορατή ετικέτα 
που θα δηλώνει ότι τα δοχεία είναι  για χρήση μόνο σε 

αερόστατα θερμού αέρα και αερόπλοια θερμού αέρα.
(h) Η διάρκεια χρήσης (από την ημερομηνία της αρχι−

κής επιθεώρησης) δεν θα υπερβαίνει τα 25 έτη.
635 Η μεταφορά του αερίου αυτού σε κυλίνδρους μέ−

γιστης χωρητικότητας 0.5 λίτρων, δεν υπόκειται σε άλ−
λες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας αν ικανοποιού−
νται οι ακόλουθες συνθήκες :

− Οι διατάξεις για κατασκευή και δοκιμή των κυλίν−
δρων τηρούνται.

− Οι κύλινδροι περιέχονται σε εξωτερικές συσκευασί−
ες οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του 
Μέρους 4 για συνδυασμένες συσκευασίες. Οι γενικές 
διατάξεις συσκευασίας των 4.1.1.1, 4.1.1.2 και 4.1.1.5 έως 
4.1.1.7 θα πρέπει να τηρούνται

− Οι κύλινδροι δεν συσκευάζονται μαζί με άλλα επι−
κίνδυνα εμπορεύματα

− Το συνολικό μικτό βάρος ενός κόλου δεν υπερβαί−
νει τα 30kg, και

− Κάθε κόλο είναι σαφώς και ανθεκτικά σημασμένο με 
“UN 1013”. Η σήμανση αυτή εκτίθεται σε περιοχή σχήμα−
τος – διαμαντιού που περιβάλλεται από μία γραμμή η 
οποία έχει μέγεθος τουλάχιστον 100mm επί 100mm.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.4

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

3.4.1  Γενικές απαιτήσεις
3.4.1.1 Συσκευασίες που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 

την 3.4.3 έως 3.4.6 παρακάτω, χρειάζεται μόνο να συμ−
μορφώνονται με τις γενικές προδιαγραφές της 4.1.1.1, 
4.1.1.2 και 4.1.1.4 έως 4.1.1.8.

3.4.1.2 Το μέγιστο μικτό βάρος μιας συνδυασμένης συ−
σκευασίας δεν θα υπερβαίνει τα 30kg και για δίσκους 
με πλαστική μεμβράνη συρρίκνωσης ή ελαστική μεμ−
βράνη δεν θα υπερβαίνει τα 20kg.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το όριο για τις συνδυασμένες συσκευα−
σίες δεν ισχύει όταν καταχωρείται σε LQ5.

3.4.1.3 Επικίνδυνα εμπορεύματα που υπόκεινται στα 
μέγιστα όρια της 3.4.1.2 και στα μεμονωμένα όρια του 
πίνακα 3.4.6, μπορούν να συσκευάζονται μαζί με άλλα 
είδη ή ουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιδρά−
σουν επικίνδυνα σε περίπτωση διαρροής. 

3.4.2 Όταν ο κώδικας «LQ0” φαίνεται στη στήλη (7) 
του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 3.2 για μία δεδομένη  ου−
σία ή είδος, αυτή η ουσία ή το είδος δεν εξαιρείται από 
οποιαδήποτε από τις σχετικές προδιαγραφές των Πα−
ραρτημάτων A και B όταν είναι συσκευασμένη σε μι−
κρές ποσότητες, εκτός αν καθορίζεται αλλιώς σε αυτά 
τα.Παραρτήματα

3.4.3 Εκτός αν προβλέπεται αλλιώς σε αυτό το Κεφά−
λαιο, όταν ένας από τους κώδικες «LQ1” ή “LQ2” φαίνε−
ται στη στήλη (7) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 για 
μία δεδομένη  ουσία ή είδος, οι προδιαγραφές των άλ−
λων Κεφαλαίων της παρούσας Συμφωνίας  δεν εφαρ−
μόζονται στη μεταφορά αυτής της ουσίας ή του εί−
δους, εφόσον: 

(a) Οι προδιαγραφές των 3.4.5 (a) έως (c) τηρούνται. 
Σε σχέση με αυτές τις προδιαγραφές, τα είδη θεωρού−
νται ως εσωτερικές συσκευασίες.  

(b) Οι εσωτερικές συσκευασίες πληρούν τους όρους 
των 6.2.1.2 και, 6.2.4.1 έως 6.2.4.4. 
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3.4.4 Εκτός και αν προβλέπεται αλλιώς σε αυτό το 
Κεφάλαιο, όταν ένας από τους κώδικες «LQ3”, φαίνεται 
στη στήλη (7) του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 3.2 για μία 
δεδομένη  ουσία, οι προδιαγραφές των άλλων Κεφα−
λαίων της παρούσας Συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στη 
μεταφορά αυτής της ουσίας, εφόσον: 

(a) Η ουσία μεταφέρεται σε συνδυασμό συσκευασιών, 
οι ακόλουθες εξωτερικές συσκευασίες επιτρέπονται:

 − βαρέλια από χάλυβα  ή αλουμίνιο κινούμενης κε−
φαλής, 

 − μπιτόνια από χάλυβα  ή αλουμίνιο κινούμενης κε−
φαλής, 

 − κοντραπλακέ ή βαρέλια από ινοσανίδες, 
 − πλαστικά βαρέλια ή μπιτόνια κινούμενης κεφαλής, 
 − κουτιά από φυσικό ξύλο, κοντραπλακέ, ανασυσταμέ−

νο ξύλο, ινοσανίδες, πλαστικά, ατσάλι ή αλουμίνιο.
 και είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις 

σχετικές απαιτήσεις κατασκευής της 6.1.4.
(b) Οι μέγιστες καθαρές ποσότητες για κάθε εσωτε−

ρική συσκευασία που φαίνονται στη στήλη (2) ή (4) και 
για κάθε κόλο στη στήλη (3) ή (5), όπου καθορίζεται, τυ 
πίνακα 3.4.6 δεν υπερβαίνονται. 

(c) Κάθε κόλο φέρει σήμανση καθαρά και στερεά 
με:

(i) τον UN των εμπορευμάτων που περιέχονται εκεί, 
όπως δίνεται στη Στήλη (1) του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 
3.2, προτάσσοντας τα γράμματα «UN”.

(ii) στην περίπτωση διαφορετικών εμπορευμάτων που 
περιέχονται εκεί με διαφορετικούς UN εντός ενός κό−
λου:

− οι UN των αγαθών που περιέχονται στη συσκευα−
σία, προτάσσοντας τα γράμματα «UN”, ή 

−  τα γράμματα «LQ” 1.
  

 

Τα γράμματα «LQ» είναι συντόμευση των Αγγλικών λέξεων 
«Limited Quantities». Τα γράμματα «LQ» δεν επιτρέπονται από 
τον Κώδικα IMDG ή από τις Τεχνικές Οδηγίες ICAO.

Αυτές οι σημάνσεις πρέπει να εκθέτονται εντός μίας 

περιοχής σε σχήμα διαμαντιού περικυκλωμένα από μία 

γραμμή μεγέθους το λιγότερο 100 mm x 100 mm. To 

πλάτος της γραμμής που σχηματίζει το διαμάντι θα εί−

ναι τουλάχιστον 2mm, ο αριθμός θα είναι τουλάχιστον 

6mm σε ύψος. Όταν στην περίπτωση που περισσότε−

ρες από μία ουσίες καταχωρούνται σε διαφορετικούς 

αριθμούς UN, περιλαμβάνονται στη συσκευασία, το δι−

αμάντι θα έιναι αρκετά μεγάλο ώστε να περιλαμβάνει 

κάθε σχετικό αριθμό UN. Αν το μέγεθος της συσκευα−

σίας το επιβάλει, οι διαστάσεις μπορούν να μειωθούν, 

αρκεί οι σημάνσεις να παραμένουν ευδιάκριτες.

3.4.5 Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτό 

το Κεφάλαιο, όταν ένας από τους κώδικες «LQ4” έως 

“LQ19” και “LQ22” έως “LQ28” φαίνεται στη Στήλη (7) του 

Πίνακα A στο Κεφάλαιο 3.2 για μία δεδομένη  ουσία, οι 

διατάξεις των άλλων Κεφαλαίων της παρούσας Συμ−

φωνίας ADR δεν εφαρμόζονται στη μεταφορά αυτής 

της ουσίας, εφόσον: 

(a) Η ουσία μεταφέρεται:

− σε συνδυασμό συσκευασιών, σύμφωνα με τις προ−

διαγραφές της 3.4.4 (a), ή 

− σε μεταλλική ή πλαστική εσωτερική συσκευασία η 

οποία δεν είναι επιρρεπής σε θραύση ή στην εύκολη 

διάτρηση, τοποθετημένη σε δίσκους με πλαστική μεμ−

βράνη συρρίκνωσης ή ελαστική μεμβράνη,

(b) Οι μέγιστες καθαρές ποσότητες για κάθε εσωτε−

ρική συσκευασία που φαίνονται στη στήλη (2) ή (4) και 

για κάθε κόλο στη στήλη (3) ή (5), όπου καθορίζεται, τυ 

πίνακα 3.4.6 δεν υπερβαίνονται. 

 (c) Κάθε κόλο φέρει σήμανση καθαρή και ανθεκτική 

στο χρόνο όπως υποδεικνύεται στην 3.4.4 (c).



3.4.6 Πίνακας
 

Κωδικός

Συνδυασμός συσκευασιώνa

Μέγιστη καθαρή ποσότητα

Εσωτερικές συσκευασίες τοποθετημένες σε 
δίσκουςa με πλαστική μεμβράνη 

συρρίκνωσης ή ελαστική μεμβράνη

ανά εσωτερική συ−
σκευασία ανά κόλοb ανά εσωτερική συσκευ−

ασία ανά κόλοb

(1) (2) (3) (4) (5)
LQ0 Δεν υπάρχει εξαίρεση υπό αυτές τις συνθήκες της 3.4.2.
LQ1 120 ml 120 ml
LQ2 1 l 1 l
LQ3c 500 ml 1 l Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται
LQ4 c 3 l 1 l
LQ5 c 5 l Απεριόριστη 1 l
LQ6 c 5 l 1 l
LQ7 5 l 5 l
LQ8 3 kg 500 g
LQ9 6 kg 3 kg
LQ10 500 ml 500 ml
LQ11 500 g 500 g
LQ12 1 kg 1 kg
LQ13 1 l 1 l
LQ14 25 ml 25 ml
LQ15 100 g 100 g
LQ16 125 ml 125 ml
LQ17 500 ml 2 l 100 ml 2 l
LQ18 1 kg 4 kg 500 g 4 kg
LQ19 5 kg 5 kg
LQ20 Δεσμευμένη Δεσμευμένη Δεσμευμένη Δεσμευμένη
LQ21 Δεσμευμένη Δεσμευμένη Δεσμευμένη Δεσμευμένη
LQ22 1 l 500 ml
LQ23 3 kg 1 kg
LQ24 6 kg 2 kg
LQ25d 1 kg 1 kg
LQ26 d 500 ml 2 l 500 ml 2 l
LQ27 6 kg 6 kg
LQ28 3 l 3 l

a Βλέπε 3.4.1.2
b Βλέπε 3.4.1.2
c Σπερίπτωση ομογενών μειγμάτων της Κλάσης 3, που περιέχουν νερό, οι καθορισμένες ποσότητες 
αναφέρονται μόνο στην ουσία της Κλάσης 3 που περιέχεται σε αυτά τα μείγματα.
 d Για τους UN  2315, 3151, 3152 και 3432 όταν μεταφέρονται σε συσκευή, οι ποσότητες των 
εσωτερικών συσκευασιών και η συνολική συσκευασία θα συμμορφώνονται με την 3.4.4 (c). Δίσκοι 
με πλαστική μεμβράνη συρρίκνωσης ή ελαστική μεμβράνη δεν θα χρησιμοποούνται για συσκευές.  

3.4.7 Υπερσυσκευασίες που περιέχουν κόλα που συμμορφώνονται με τις 3.4.3, 3.4.4 ή 3.4.5 θα σημαίνονται, 
όπως απαιτείται από την 3.4.4. (c) για κάθε είδος επικίνδυνου εμπορεύματος που περιέχεται στην υπερσυσκευα−
σία, εκτός και αν οι σημάνσεις αντιπροσωπευτικές όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων που περιέχονται στην 
υπερσυσκευασία είναι ορατές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ−
ΝΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΑ
 (IBC) ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Εισαγωγικές σημειώσεις
4.1.1 Γενικές διατάξεις για τη συσκευασία επικίνδυνων 

εμπορευμάτων, σε συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων 
IBC και μεγάλων συσκευασιών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι γενικές διατάξεις του τμήματος αυτού 
εφαρμόζονται μόνο για τη συσκευασία εμπορευμάτων 
των Κλάσεων 2, 6.2 και 7 όπως υποδεικνύεται στην πα−
ράγραφο 4.1.1.16 (Κλάση 2), 4.1.8.2 (Κλάση 6.2), 4.1.9.1.5 
(Κλάση 7) και στις εφαρμόσιμες οδηγίες συσκευασίας 
της παραγράφου 4.1.4. (οδηγίες συσκευασίας Ρ201 και 
Ρ202 για την Κλάση 2 και Ρ620, Ρ621, Ρ650, IBC620 και 
LP621 για την Κλάση 6.2).  

4.1.1.1 Επικίνδυνα εμπορεύματα θα πρέπει να είναι συ−
σκευασμένα σε καλής ποιότητας συσκευασίες, συμπε−
ριλαμβανομένων IBC και μεγάλων συσκευασιών, που θα 
πρέπει να είναι γερές αρκετά ώστε να αντέχουν τα χτυ−
πήματα και τα φορτία που συμβαίνουν συνήθως κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφόρτωσης μεταξύ μονάδων μεταφοράς και αποθη−
κών όπως επίσης και κάθε μετακίνηση από μία παλέτα ή 
υπερσυσκευασία για ακόλουθο χειροκίνητο ή μηχανικό 
χειρισμό. Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBC και 
μεγάλων συσκευασιών, θα πρέπει να είναι κατασκευα−
σμένες  και κλεισμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται οποι−
αδήποτε διαρροή του περιεχομένου κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας προς μεταφορά που θα μπορούσε 
να προκληθεί σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς, από 
δόνηση, ή αλλαγές στη θερμοκρασία, την υγρασία ή την 
πίεση (που προκύπτουν από υψόμετρο, για παράδειγμα). 
Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένως IBC και μεγάλων 
συσκευασιών θα πρέπει να κλείνονται σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 
Καμία επικίνδυνη ουσία δεν θα πρέπει να προσκολλά−
ται στο εξωτερικό των συσκευασιών, IBC και μεγάλων 
συσκευασιών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Αυτές 
οι διατάξεις ισχύουν, ως κατάλληλες, για νέες, επανα−

χρησιμοποιούμενες, επιδιορθωμένες ή επανακατασκευ−
ασμένες συσκευασίες και για νέα και επαναχρησιμοποι−
ούμενα IBC και μεγάλες συσκευασίες.

4.1.1.2 Τα μέρη των συσκευασιών, συμπεριλαμβανομέ−
νων IBC και μεγάλων συσκευασιών, που είναι σε άμεση 
επαφή με επικίνδυνα εμπορεύματα:

 (a) δε θα πρέπει να προσβάλλονται ή να εξασθε−
νούνται σημαντικά από αυτά τα επικίνδυνα εμπορεύ−
ματα και

 (b) δε θα πρέπει να προκαλούν μια επικίνδυνη επί−
δραση π.χ. καταλύοντας μια αντίδραση ή να αντιδρώ−
ντας με τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

 Όπου είναι απαραίτητο, θα πρέπει να έχουν κατάλ−
ληλη εσωτερική επικάλυψη ή επεξεργασία 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τη χημική συμβατότητα των πλα−
στικών συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων IBC, κα−
τασκευασμένες από πολυαιθυλένιο βλέπε παράγραφο 
4.1.1.19.

4.1.1.3 Εκτός αν ορίζεται αλλού στην παρούσα Συμ−
φωνία, κάθε συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων IBC 
και μεγάλων συσκευασιών, εκτός εσωτερικών συσκευ−
ασιών, θα πρέπει να συμφωνούν σ’ έναν τύπο σχεδια−
σμού επιτυχώς ελεγμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
των παραγράφων 6.1.5, 6.3.2, 6.5.6 ή 6.6.5, αντίστοιχα. Οι 
συσκευασίες για τις οποίες ο έλεγχος δεν απαιτείται 
αναφέρονται υπό την παράγραφο 6.1.1.3.

4.1.1.4 Κατά την πλήρωση συσκευασιών, συμπεριλαμ−
βανομένων IBC και μεγάλων συσκευασιών, με υγρά, 
θα πρέπει να αφήνεται αρκετός κενός χώρος (νεκρός 
όγκος) ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα συμβεί ούτε 
διαρροή ούτε μόνιμη παραμόρφωση της συσκευασίας 
ως αποτέλεσμα της διαστολής του υγρού που προκα−
λείται λόγω των θερμοκρασιών που μπορούν να σημει−
ωθούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Εκτός εάν κα−
θορίζονται ειδικές απαιτήσεις, τα υγρά δεν θα πρέπει 
να γεμίζουν πλήρως μια συσκευασία στη θερμοκρασία 
των 55 °C. Όμως, αρκετός κενός χώρος θα πρέπει να 
αφήνεται σε ένα IBC ώστε να εξασφαλίζεται ότι στη 
θερμοκρασία μάζας των 50 °C δεν είναι γεμισμένο με 
περισσότερο από 98% της χωρητικότητάς του σε νερό. 
Για θερμοκρασία πλήρωσης 15°C, ο μέγιστος βαθμός 
πλήρωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται ως ακολούθως, 
εκτός εάν αλλιώς ορίζεται, είτε:

ΜΕΡΟΣ 4

Διατάξεις για συσκευασίες και δεξαμενές

 (a) 

Σημείο βρασμού (αρχικό σημείο βρασμού) 
της ουσίας σε °C <60 ≥60

<100
≥100
<200

≥200
<300 ≥300

Βαθμός πλήρωσης ως ποσοστό της χωρητι−
κότητας της συσκευασίας 90 92 94 96 98

 ή

(b)     degree of filling =  
98

1 +  (50 - t
 of the capacity of the packaging.

Fα )
%

Σε αυτόν τον τύπο το α αντιπροσωπεύει το μέσο συντελεστή κυβικής διαστολής της υγρής ουσίας μεταξύ 15°C 
και 50°C, δηλαδή, για μία μέγιστη αύξηση στη θερμοκρασία 35 °C, 

το α υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο : α = 
d15 και d50 είναι οι σχετικές πυκνότητες 1 του υγρού στους 15°C και 50°C και tF η μέση
θερμοκρασία του υγρού στο χρόνο πλήρωσης. 

1  Η  σχετική πυκνότητα (density, d) θεωρείται ότι είναι  συνώνυμη  με το ειδικό βάρος (specifi c gravity, SG) και θα χρησιμοποι−
είται  σε αυτό το Κεφάλαιο
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4.1.1.5 Οι εσωτερικές συσκευασίες θα πρέπει να είναι 
συσκευασμένες σε μία εξωτερική συσκευασία με τέτοιο 
τρόπο ώστε, υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς, να μην 
μπορούν να σπάσουν, να τρυπηθούν ή να παρουσιάσουν 
διαρροή του περιεχομένου τους μέσα στην εξωτερική 
συσκευασία. Οι εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν 
υγρά θα πρέπει να συσκευάζονται έτσι ώστε τα πώμα−
τά τους να είναι προς τα πάνω και να τοποθετούνται 
εντός εξωτερικών συσκευασιών με τις σημάνσεις προ−
σανατολισμού που υποδεικνύονται στην παράγραφο 
5.2.1.9. Οι εσωτερικές συσκευασίες που είναι υποκείμε−
νες σε θραύση ή εύκολο τρύπημα, τέτοιες όπως εκεί−
νες που είναι κατασκευασμένες από γυαλί, πορσελάνη 
ή ψαμμάργιλο ή από ορισμένα πλαστικά υλικά κ.λπ., θα 
πρέπει να ασφαλίζονται σε εξωτερικές συσκευασίες με 
κατάλληλο προστατευτικό υλικό Οποιαδήποτε διαρροή 
του περιεχομένου δεν θα πρέπει να μειώνει ουσιαστι−
κά τις προστατευτικές ιδιότητες του προστατευτικού 
υλικού ή της εξωτερικής συσκευασίας. 

4.1.1.5.1. Στις περιπτώσεις όπου μία εξωτερική συσκευ−
ασία συνδυασμού συσκευασιών ή μία μεγάλη συσκευα−
σία έχει ελεγχθεί με επιτυχία με διαφορετικούς τύπους 
εσωτερικών συσκευασιών, σ’αυτή την εξωτερική συσκευ−
ασία ή σε μεγάλη συσκευασία μπορεί επίσης να συναρ−
μολογηθεί μία ποικιλία τέτοιων διαφορετικών εσωτερι−
κών συσκευασιών. Επιπλέον, δεδομένου ότι διατηρείται 
ένα  ισοδύναμο επίπεδο λειτουργίας, οι ακόλουθες πα−
ραλλαγές σε εσωτερικές συσκευασίες επιτρέπονται χω−
ρίς περαιτέρω έλεγχο της συσκευασίας :

(a) Εσωτερικές συσκευασίες ισοδύναμου ή μικρότερου 
μεγέθους μπορούν να χρησιμοποιούνται αρκεί :

(i) οι εσωτερικές συσκευασίες να είναι παρόμοιου 
σχεδιασμού με τις εσωτερικές συσκευασίες που έχουν 
ελεγχθεί (π.χ. σχήμα – στρογγυλό, ορθογώνιο, κ.λπ.) 

  (ii) το υλικό κατασκευής των εσωτερικών συσκευα−
σιών (γυαλί, πλαστικό, μέταλο, 

  κ.λπ.) να παρέχει αντοχή σε δυνάμεις κρούσης και 
συσσώρευσης ίσες ή μεγαλύτερες από εκείνες των 
πραγματικών ελεγμένων συσκευασιών

  (iii) οι εσωτερικές συσκευασίες να  έχουν τα ίδια ή 
μικρότερα ανοίγματα και το πώμα να είναι παρόμοιου 
σχεδιασμού (π.χ. βιδωτό καπάκι, καπάκι τριβής, κ.λπ) 

  (iv) αρκετό επιπλέον προστατευτικό υλικό να χρη−
σιμοποιείται για την κάλυψη των κενών χώρων και την 
παρεμπόδιση σημαντικής μετακίνησης των εσωτερικών 
συσκευασιών, και 

  (v) οι εσωτερικές συσκευασίες να είναι προσανα−
τολισμένες εντός της εξωτερικής συσκευασίας με τον 
ίδιο τρόπο όπως στην ελεγμένη συσκευασία.

 (b) Ένας μικρότερος αριθμός ελεγμένων εσωτερικών 
συσκευασιών, ή εναλλακτικού τύπου εσωτερικές συ−
σκευασίες όπως περιγράφονται ανωτέρω στο (a), μπο−
ρούν να χρησιμοποιούνται αρκεί να προστίθεται επαρ−
κές προστατευτικό υλικό για την πλήρωση του κενού 
(ών) χώρου (ων) και για την παρεμπόδιση σημαντικής 
μετακίνησης των εσωτερικών συσκευασιών.

4.1.1.6 Επικίνδυνα εμπορεύματα δεν θα πρέπει να συσκευ−
άζονται μαζί στην ίδια εξωτερική συσκευασία ή σε μεγά−
λες συσκευασίες, με επικίνδυνα ή άλλα εμπορεύματα αν 
αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους και προκαλούν:

 (a) καύση ή έκκληση σημαντικής θερμότητας,
 (b) έκκληση εύφλεκτων, ασφυξιογόνων, οξειδωτικών 

ή τοξικών αερίων
 (c) το σχηματισμό διαβρωτικών ουσιών ή
 (d) το σχηματισμό ασταθών ουσιών.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ειδικές διατάξεις της μικτής συ−

σκευασίας, βλέπε παράγραφο 4.1.10.
4.1.1.7 Tα κλεισίματα των συσκευασιών που περιέχουν 

νωπές ή διαλυμένες ουσίες θα πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε το ποσοστό του υγρού (νερό, διαλύτης ή αδρα−
νοποιητής) να μην πέφτει κάτω από τα οριζόμενα όρια 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

4.1.1.7.1 Όπου δύο ή περισσότερα συστήματα κλεισίμα−
τος είναι προσαρμοσμένα σε σειρά πάνω σε ένα IBC, 
εκείνο που είναι πιο κοντά στην ουσία που μεταφέρε−
ται θα πρέπει να κλείνεται πρώτο.

4.1.1.8 Όπου πίεση μπορεί να αναπτυχθεί σε μία συ−
σκευασία μέσω της έκλυσης αερίου από τα περιεχόμε−
να (ως αποτέλεσμα αύξησης της θερμοκρασίας ή άλ−
λων αιτιών), η συσκευασία μπορεί να είναι εξοπλισμένη 
με έναν εξαεριστήρα υπό την προϋπόθεση ότι το αέριο 
που εκλύεται δεν θα προκαλέσει οποιονδήποτε κίνδυνο 
εξαιτίας της τοξικότητας του, της ευφλεκτότητάς του, 
της απελευθερωμένης ποσότητας κ.λπ. 

 Μία συσκευή εξαερισμού θα πρέπει να τοποθετείται 
αν μπορεί να αναπτυχθεί επικίνδυνη υπερπίεση εξαι−
τίας  της φυσικής διάσπασης  των ουσιών. Ο εξαερι−
στήρας θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε, 
όταν η συσκευασία είναι στη θέση στην οποία προο−
ρίζεται να μεταφερθεί, διαρροές υγρού και η διείσδυ−
ση ξένης ουσίας παρεμποδίζεται υπό κανονικές συνθή−
κες μεταφοράς.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο εξαερισμός συσκευασίας δεν επιτρέ−
πεται για αέρια μεταφορά.

4.1.1.8.1  Τα υγρά θα πρέπει να γεμίζονται σε εσωτε−
ρικές συσκευασίες που έχουν μία κατάλληλη αντοχή 
στην εσωτερική πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί υπό 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς.

4.1.1.9 Νέες, επανακατασκευασμένες ή επαναχρησι−
μοποιούμενες συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBC 
και μεγάλων συσκευασιών, ή επιδιορθωμένες συσκευ−
ασίες και επισκευασμένα IBC θα πρέπει να είναι ικανές 
να περάσουν τους ελέγχους που ορίζονται στις παρα−
γράφους 6.1.5, 6.3.2., 6.5.6 ή 6.6.5, αντίστοιχα. Πριν γε−
μιστεί και παραδοθεί για μεταφορά, κάθε συσκευασία, 
συμπεριλαμβανομένων IBC και μεγάλων συσκευασιών, 
θα πρέπει να επιθεωρείται ώστε να επιβεβαιώνεται η 
απουσία διάβρωσης, μόλυνσης ή άλλης ζημιάς και κάθε 
IBC θα πρέπει να επιθεωρείται σχετικά με τη σωστή 
λειτουργία κάθε εξαρτήματος εξυπηρέτησης. Οποια−
δήποτε συσκευασία που εμφανίζει σημάδια μειωμένης 
αντοχής σε σύγκριση με τον εγκεκριμένο τύπο σχεδι−
ασμού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται περαιτέρω ή 
θα πρέπει να επιδιορθώνονται έτσι ώστε να είναι ικανή 
να αντέχει τους ελέγχους του τύπου σχεδιασμού. Κάθε 
IBC που εμφανίζει σημάδια μειωμένης αντοχής σε σύ−
γκριση με τον ελεγμένο τύπο σχεδιασμού δεν θα πρέ−
πει να χρησιμοποιείται περαιτέρω ή θα πρέπει να επι−
σκευάζεται έτσι ώστε να είναι ικανή να αντέχει τους 
ελέγχους του τύπου σχεδιασμού.

4.1.1.10 Τα υγρά θα πρέπει να γεμίζονται μόνον σε συ−
σκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBC, που έχουν μία 
κατάλληλη αντοχή στην εσωτερική πίεση που μπορεί 
να αναπτυχθεί υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Συ−
σκευασίες και IBC φέρουσες σήμανση με την υδραυλική 
πίεση ελέγχου όπως ορίζεται στην παράγραφο 6.1.3.1 
(d) και 6.5.2.2.1, θα πρέπει να γεμίζονται μόνον με υγρό 
που έχει τάση ατμών:

 (a) τέτοια ώστε η συνολική πίεση πιεζομέτρου στη 
συσκευασία ή IBC (δηλ. η τάση ατμών της πληρωτικής 
ουσίας συν η μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρα−
νών αερίων, μείον 100 kPa) στους 55 °C προσδιορισμέ−
νη πάνω στη βάση ενός μέγιστου βαθμού πλήρωσης 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1.4 και μία θερμοκρα−
σία πλήρωσης 15 °C, δεν θα υπερβαίνει τα δύο τρίτα 
της πίεσης ελέγχου της σήμανσης, ή

(b) στους 50 °C μικρότερη από τα τέσσερα έβδομα 
του αθροίσματος της πίεσης ελέγχου της σήμανσης 
συν 100 kPa, ή

 (c) στους 55 °C μικρότερη από τα δύο τρίτα του αθροί−
σματος της πίεσης ελέγχου της σήμανσης συν 100 kPa.

 Μεταλλικά IBC που προορίζονται για τη μεταφο−
ρά υγρών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά υγρών που έχουν τάση ατμών μεγαλύτερη 
από 110kPa (1.1 bar) στους 50 °C ή 130kPa (1.3 bar) στους 
55 °C.
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Παραδείγματα απαιτούμενων πιέσεων ελέγχου σήμανσης για συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων IBCs, 
υπολογιζόμενων όπως στην παράγραφο 4.1.1.10 (c) 

UN
Αριθμ. Ονομασία Κλά−

ση

Ομά−
δα συ−
σκευ−
ασίας

Vp55
(kPa)

Vp55 Χ 1.5
(kPa)

(Vp55 Χ 1.5)
μείον 100

(kPa)

Απαιτούμενη ελάχι−
στη πίεση πιεζομέ−
τρου ελέγχου, υπό 
την παράγραφο 

6.1.5.5.4.(c)
(kPa)

Ελάχιστη πίεση 
πιεζομέτρου ελέγ−
χου που πρέπει να 
φέρεται σε σήμαν−
ση πάνω στη συ−
σκευασία (kPa)

2056
2247
1593
1155

Τετραϋδοφου−
ράνιο

n−Δεκάνιο
Διχλωρομεθάνιο
Διαιθυλαιθέρας

3
3
6.1
3

II
III
III
I

70
1.4
164
199

105
2.1
246
299

5
−97.9
146
199

100
100
146
199

100
100
150
250

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για καθαρά υγρά η τάση ατμών στους 55 °C (Vp55) μπορεί συχνά να λαμβάνεται από επιστημονι−
κούς Πίνακες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ο Πίνακας αναφέρεται στη χρήση της παραγράφου 4.1.1.10 (c) μόνον, το οποίο σημαίνει ότι η πίε−
ση ελέγχου της σήμανσης θα πρέπει να υπερβαίνει 1.5 φορές την τάση ατμών στους 55 °C μείον 100 kPa.  Όταν, 
για παράδειγμα, η πίεση ελέγχου για το n−δεκάνιο είναι προσδιορισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.5.5.4 
(a), η ελάχιστη πίεση ελέγχου της σήμανσης μπορεί να είναι μικρότερη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:  Για το διαιθυλαιθέρα η απαιτούμενη ελάχιστη πίεση ελέγχου υπό την παράγραφο 6.1.5.5.5 είναι 
250 kPa.

4.1.1.11 Άδειες συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBC 
και μεγάλων συσκευασιών, που περιείχαν στο παρελ−
θόν μία επικίνδυνη ουσία υπόκεινται στις ίδιες απαιτή−
σεις όπως εκείνες για μια γεμισμένη συσκευασία, εκτός 
εάν  έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για να εξουδετερώ−
σουν κάθε κίνδυνο.

4.1.1.12 Όλες οι συσκευασίες, όπως ορίζονται στο Κε−
φάλαιο 6.1, προοριζόμενες να περιέχουν υγρά θα πρέ−
πει να υποβάλλονται με επιτυχία σε έναν κατάλληλο 
έλεγχο στεγανότητας, και να είναι ικανά να ικανοποι−
ούν το κατάλληλο επίπεδο ελέγχου που υποδεικνύεται 
στην παράγραφο 6.1.5.4.3 :

 (a) πριν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά για μεταφορά
 (b) μετά από την επανακατασκευή ή την επιδιόρθω−

ση κάθε συσκευασίας, πριν επαναχρησιμοποιηθεί για  
μεταφορά, 

 Για αυτόν τον έλεγχο, η συσκευασία δεν χρειάζεται 
να έχει προσαρμοσμένο το δικό τους πώμα. Το εσω−
τερικό δοχείο μιας  σύνθετης συσκευασίας μπορεί να 
ελέγχεται χωρίς την εξωτερική συσκευασία υπό την 
προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα ελέγχου δεν επηρε−
άζονται. Αυτός ο έλεγχος δεν απαιτείται για:

 − εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευα−
σιών ή μεγάλες συσκευασίες,

 − εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυ−
αλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο) φέροντα σήμανση με 
το σύμβολο «RID/ADR» σύμφωνα με την παράγραφο 
6.1.3.1 (a) (ii),

 − ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες 
φέρουσες σήμανση με το σύμβολο «RID/ADR» σύμφω−
να με την παράγραφο 6.1.3.1 (a) (ii)

4.1.1.13 Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBC, που 
χρησιμοποιούνται για στερεά που μπορούν να γίνουν 
υγρά σε θερμοκρασίες που είναι πιθανόν να σημειω−
θούν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς θα πρέπει να 
είναι επίσης ικανές να περιέχουν την ουσία στην υγρή 
κατάσταση.

4.1.1.14 Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBC, που 
χρησιμοποιούνται για σε ουσίες σκόνη ή σε κόκκους 

θα πρέπει να είναι αδιαπέραστες ή θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένες με επένδυση.

4.1.1.15 Για πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια, άκαμπτα 
πλαστικά IBC και σύνθετα IBC με πλαστικά εσωτερικά 
δοχεία, εκτός εάν αλλιώς έχει εγκριθεί από την αρμό−
δια αρχή, η επιτρεπόμενη περίοδος χρήσης για τη με−
ταφορά επικίνδυνων ουσιών θα πρέπει να είναι πέντε 
χρόνια, από την ημερομηνία κατασκευής των δοχείων, 
εκτός όπου μία βραχύτερη περίοδος χρήσης ορίζεται 
λόγω της φύσης της προς μεταφορά ουσίας.

4.1.1.16 Συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBC και με−
γάλων συσκευασιών, φέρουσες σήμανση σύμφωνα με 
τις  παραγράφους 6.1.3, 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2 ή 6.6.3 
αλλά που έχουν εγκριθεί σε μια χώρα που δεν είναι 
συμβαλλόμενο μέλος της παρούσας Συμφωνίας μπο−
ρούν παρ’ όλα αυτά να χρησιμοποιούνται για μεταφο−
ρά υπό αυτή την Συμφωνία.

4.1.1.17  Εκρηκτικά, αυτενεργές  ουσίες και οργανικά 
υπεροξείδια 

 Εκτός και αν αντίθετη ειδική διάταξη προβλέπεται 
στην παρούσα Συμφωνία, οι συσκευασίες, συμπεριλαμ−
βανομένων IBC και μεγάλων συσκευασιών, που χρησι−
μοποιούνται για εμπορεύματα της Κλάσης 1, αυτενερ−
γές ουσίες της Κλάσης 4.1 και οργανικά υπεροξείδια 
της Κλάσης 5.2, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις που προβλέπονται για την ομάδα μεσαία επι−
κινδυνότητας (ομάδα συσκευασίας ΙΙ).

4.1.1.18 Χρήση των συσκευασιών συλλογής
4.1.1.18.1 Φθαρμένα, ελαττωματικά ή διαρρέοντα κόλα, 

ή επικίνδυνα εμπορεύματα που έχουν χυθεί ή διαρρεύ−
σει μπορούν να μεταφερθούν σε συσκευασίες διασφά−
λισης που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.5.1.11. Αυτό 
δεν εμποδίζει τη χρήση συσκευασιών μεγαλύτερου με−
γέθους κατάλληλου τύπου και επιπέδου απόδοσης υπό 
τους όρους των παραγράφων  4.1.1.18.2 και 4.1.1.18.3.

4.1.1.18.2 Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται 
για να αποτραπεί η υπερβολική κίνηση των φθαρμέ−
νων ή κόλα που διαρρέουν μέσα σε μια συσκευασία 
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διασφάλισης. Όταν η συσκευασία διασφάλισης περιέ−
χει υγρά, επαρκές εσωτερικό απορροφητικό υλικό θα 
πρέπει να προστίθεται για να εξαλείψει την παρουσία 
ελεύθερου υγρού.

4.1.1.18.3 Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται 
για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει συσσώρευση πί−
εσης.

4.1.1.19 Έλεγχος της χημικής συμβατότητας πλαστικών 
συσκευασιών, συμπεριλαμβανομένων IBC, μέσω εξομοί−
ωσης των ουσιών πλήρωσης με πρότυπα υγρά

4.1.19.1 Σκοπός
 Για συσκευασίες πολυαιθυλενίου όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 6.1.5.2.6. και για IBC’s πολυαιθυλενίου όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 6.5.6.3.5, η χημική συμβα−
τότητα με τις ουσίες πλήρωσης μπορεί να ελεγχθεί 
μέσω εξομοίωσης με πρότυπα υγρά ακολουθώντας τις 
διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 
4.1.1.19.3 έως 4.1.1.19.5 και χρησιμοποιοώντας τη λίστα 
του πίνακα 4.1.1.19.6, αρκεί οι συγκεκριμένοι τύποι σχε−
διασμού να έχουν ελεγχθεί με αυτά τα πρότυπα υγρά, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 6.1.5 ή 6.5.6, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι πληρούνται και οι συνθήκες της παραγρά−
φου 4.1.1.19.2. Όταν υ εξομοίωση σύμφωνα με αυτή την 
υπο−παράγραφο δεν είναι δυνατή, η χημική συμβατό−
τητα είναι αναγκαίο να ελέγχεται μέσω δοκιμών σχε−
διασμού τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.5.2.5 ή 
με εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με την παράγρα−
φο 6.1.5.2.7 για συσκευασίες, και σύμφωνα με την παρά−
γραφο 6.5.6.6.3 ή 6.5.6.3.6 για IBC αντίστοιχα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της πα−
ρούσας υπο−παραγράφου, η χρήση συσκευασιών, συ−
μπεριλαμβανομένων IBC, για συγκεκριμένη ουσία πλή−
ρωσης, υπόκειται στους περιορισμούς του Πίνακα Α 
του Κεφαλαίου 3.2 και των οδηγιών συσκευασίας του 
Κεφαλαίου 4.1.

4.1.1.19.2 Συνθήκες
 Οι σχετικές πυκνότητες των ουσιών πλήρωσης δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν εκείνη που χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό της δοκιμής πίπτοντος βάρους που 
εκτελέστηκε με επιτυχία σύμφωνα με την παράγραφο 
6.1.5.3.4 ή 6.5.6.9.4 και τη μάζα της δοκιμής στοίβαξης  
που εκτελέστηκε με επιτυχία σύμφωνα με την παράγρα−
φο 6.1.5..6 ή όπου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 6.5.6.6 με εξομοιούμενα πρότυπα υγρά. Οι τά−
σεις ατμών των ουσιών πλήρωσης στους 50οC ή στους 
55οC δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν εκείνη που χρησι−
μοποιείται για τον προσδιορισμό την τάση για εσωτε−
ρική πίεση (υδραυλική) της δοκιμής που εκτελέστηκε με 
επιτυχία σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.5.5.4 ή 6.5.6..4.2. 
με εξομοιούμενα πρότυπα υγρά. Στην περίπτωση που 
οι ουσίες πλήρωσης εξομοιούνται με συνδυασμό πρό−
τυπων υγρών, οι αντίστοιχες τιμές των ουσιών πλήρω−
σης δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ελάχιστες τιμές 
που προκύπτουν από τις δοκιμές πίπτοντος βάρους, βά−
ρους στοίβαξης  και εσωτερικής πίεσης.

 Παράδειγμα : Χλωριούχο βενζούλιο UN 1736 εξομοι−
ώνεται από συνδυασμό πρότυπων υγρών “Μίγμα υδρο−
γονανθράκων και διαλύματος διαβροχής”. Η ουσία έχει 
τάση ατμών 0.34 kPa στους 50οC και σχετική πυκνό−
τητα περίπου 1.2. Δοκιμές τύπου σχεδιασμού για πλα−
στικά βαρέλια και μπιτόνια συχνά πραγματοποιούνταν 

στα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα δοκιμών. Στην πρά−
ξη αυτό σημαίνει ότι οι δοκιμές stacking πραγματοποι−
είται συχνά με φορτία stacking που θεωρούν μόνο μία 
σχετική πυκνότητα 1.0 για το “Μίγμα υδρογονανθράκων” 
και μία σχετική πυκνότητα 1.2 για το “Διάλυμα διαβρο−
χής” (βλέπε ορισμό πρότυπων υγρών στην παράγραφο 
6.1.6). Σε συνέπεια αυτού η χημική συμβατότητα τέτοι−
ων ελεγμένων  τύπου σχεδιασμού δεν θα επιβεβαίωναν 
για χλωριούχο βενζούλιο εξαιτίας του ανεπαρκούς επι−
πέδου δοκιμής για το σχεδιασμού τύπου με το πρότυπο 
υγρό “μίγμα υδρογονανθράκων” (εξαιτίας του γεγονό−
τος ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η εφαρμο−
ζόμενη εσωτερική πίεση υδραυλικής δοκιμής δεν είναι 
μικρότερη από 100 kPa, η τάση ατμών του χλωριούχου 
βενζούλιου θα καλυπτόταν από τέτοιο επίπεδο δοκιμής 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1.10).

 Όλα τα στοιχεία μιας ουσίας πλήρωσης, που μπορεί 
να είναι διάλυμα, μίγμα ή παρασκεύασμα, όπως ουσίες 
διαβροχής σε απορρυπαντικά και εντομοκτόνα, ανεξάρ−
τητα αν είναι ή όχι επικίνδυνα, θα πρέπει να συμπερι−
λαμβάνονται στις δοκιμές εξομοίωσης.

4.1.1.19.3 Διαδικασία εξομοίωσης
 Τα ακόλουθα βήματα θα πρέπει να ακολουθούνται 

προκειμένου η ουσία πλήρωσης να καταχωρηθεί  στην 
λίστα των ουσιών ή ομάδων ουσιών του πίνακα 4.1.1.19.6 
(βλέπε επίσης Σχήμα 4.1.1.19.1) :

(a) Ταξινομήστε την ουσία πλήρωσης σύμφωνα με τις 
διαδικασίες και τα κριτήρια του Μέρους 2 (προσδιορι−
σμός UN αριθμού και ομάδα συσκευασίας)

(b) Αν περιλαμβάνεται εκεί, πηγαίνετε στον αριθμό 
UN στη στήλη (1) του πίνακα 4.1.1.19.6

(c) Επιλέξτε τη γραμμή που αντιστοιχεί με όρους ομά−
δας συσκευασίας, συγκέντρωσης, σημείου ανάφλεξης, 
παρουσίας μη επικίνδυνων συστατικών κ.λπ. μέσω των 
πληροφοριών που δίνονται στις στήλες (2a), (2b) και 
(4), αν υπάρχουν περισσότερες από μία καταχωρήσεις 
γι’αυτό τον UN αριθμό.

 Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η χημική συμβατότητα 
θα ελέγχεται σύμφωνα με τις παραγράφους 6.1.5.2.5 ή 
6.1.5.2.7 για συσκευασίες και σύμφωνα με τις παραγρά−
φους 6.5.6.3.3 ή 6.5.6.3.6 για IBCs (ωστόσο στην περίπτω−
ση υδατικών διαλυμάτων βλέπε παράγραφο 4.1.1.19.4)  

(d) Aν ο αριθμός UN και η ομάδα συσκευασίας της 
πληρωτικής ουσίας που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με 
το (a) δεν περιλαμβάνονται στη λίστα εξομοίωσης, η 
χημική συμβατότητα θα αποδεικνύεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 6.1.5.2.5 ή 6.1.5.2.7 για συσκευασίες, και σύμ−
φωνα με την παράγραφο 6.5.6.3.3 ή 6.5.6.3.6 για IBC.

(e) Εφαρμόστε τον «Κανόνα για ομαδικές καταχω−
ρήσεις», όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.1.1.19.5, 
αν αυτό υποδεικνύεται στην στήλη (5) της επιλεγεί−
σας γραμμής

(f) Η χημική συμβατότητα της πληρωτικής ουσίας μπο−
ρεί να θεωρηθεί ότι επιβεβαιώνεται λαμβάνοντας υπό−
ψη τις παραγράφους 4.1.1.19.1 και 4.1.19.2, αν ένα πρότυ−
πο υγρό ή συνδυασμός πρότυπων υγρών εξομοιούνται 
στη στήλη (5) και ο τύπος σχεδίου εγκρίνεται από εκεί−
νο/α τα πρότυπα υγρά.
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4.1.1.19.4 Υδατικά διαλύματα
Υδατικά διαλύματα ουσιών και ομάδων ουσιών  που 

εξομοιώνονται με πρότυπο(α) υγρό(ά) σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.1.1.19.3 μπορούν επίσης να εξομοιωθούν με 
εκείνο(α) το(α) πρότυπο(α) υγρό(ά) αρκεί να πληρούντα 
οι ακόλουθες συνθήκες :

(a) το υδατικό διάλυμα μπορεί να καταχωρηθεί στον 
ίδιο αριθμό UN όπως η αναφερόμενη ουσία σύμφωνα  
με τα κριτήρια της παραγράφου 2.1.3.3 και 

(b) το υδατικό διάλυμα δεν προσδιορίζεται επακρι−
βώς ονομαστικά διαφορετικά στη λίστα εξομοίωσης 
της 4.1.1.19.6 και

(c) καμία χημική αντίδραση δεν πραγματοποιείται με−
ταξύ της επικίνδυνης ουσίας και του διαλύτη νερού.

Παράδειγμα : Υδατικά διαλύματα UN 1120 τριτοτα−
γούς βουτανόλης

− Καθαρή τριτοταγής βουτανόλη καταχωρείται στο 
πρότυπο υγρό «οξικό οξύ» στη λίστα εξομοίωσης

− Υδατικά διαλύματα τεταρτοταγούς βουτανόλης 
μπορεί να ταξινομηθεί υπό την καταχώρηση UN 1120 
BOYTANOΛΕΣ σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3.3, για−
τί τα υδατικά διαλύματα της τροτοταγούς βουτανόλης 
δεν διαφέρουν από τις καταχωρήσεις των καθαρών ου−
σιών που σχετίζονται με την κλάση, την ομάδα συσκευ−
ασίας και τη φυσική κατάσταση. Επιπλέον, η καταχώ−

ρηση «1120 ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ» δεν περιορίζεται ρητώς σε 
καθαρές ουσίες, και τα υδατικά διαλύματα των ουσιών 
αυτών δεν αναφέρονται επακριβώς ονομαστικά διαφο−
ρετικά  στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 καθώς επί−
σης και στη λίστα εξομοίωσης. 

− UN 1120  ΒΟΥΤΑΝΟΛΕΣ δεν αντιδρούν με το νερό 
υπό συνήθεις συνθήκες μεταφοράς.

Ως συνέπεια, τα υδατικά διαλύματα αριθμ. UN 1120 
τριτοταγούς βουτανόλης μπορούν να καταχωρηθούν 
στο πρότυπο υγρό «οξικό οξύ». 

4.1.1.19.5 Κανόνας ομαδικών καταχωρήσεων
Για την εξομοίωση πληρωτικών ουσιών για τις οποί−

ες υποδεικνύεται ο «Κανόνας για ομαδικές καταχωρή−
σεις» της στήλης (5) θα πρέπει να ακολουθούνται τα 
ακόλουθα βήματα και να πληρούνται οι σχετικές συν−
θήκες (βλέπε επίσης Σχήμα 4.1.1.19.2) :

(a) Εκτελέστε τη διαδικασία εξομοίωσης για κάθε 
επικίνδυνο συστατικό  του διαλύματα, του μίγματος 
ή του παρασκευάσματος σύμφωνα με την παράγραφο 
4.1.1.19.3 λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της παραγρά−
φου 4.1.1.19.2. Στη περίπτωση γενικών καταχωρήσεων, 
μπορούν να αγνοηθούν συστατικά, για τα οποία είναι 
γνωστό ότι δεν καταστρέφουν πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (π.χ. στερεά πιγμέντα στο UN Αριθμ. 1263 
ΒΑΦΗ ή ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΦΗ).
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(b) Ένα διάλυμα, μίγμα ή παρασκεύασμα δεν μπορεί 
να εξομοιωθεί  με ένα πρότυπο υγρό αν :

(i) ο αριθμός UN και η ομάδα συσκευασίας ενός ή πε−
ρισσότερων επικίνδυνων συστατικών δεν εμφανίζεται 
στη λίστα εξομοίωσης, ή

(ii) o «Κανόνας για ομαδικές καταχωρήσεις» υποδει−
κνύεται στη στήλη (5) της λίστας εξομοίωσης για ένα 
ή περισσότερα συστατικά, ή

(iii) (με εξαίρεση τον αριθμό UN 2059 ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΙ−
ΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ 

ΕΥΦΛΕΚΤΗ) ο κωδικός ταξινόμησης για ένα ή περισ−
σότερα από τα επικίνδυνα συστατικά του διαφέρει από 
αυτό του διαλύματος, του μίγματος ή του παρασκευ−
άσματος.

(c) Αν όλα  τα επικίνδυνα συστατικά αναγράφονται 
στον κατάλογο εξομοίωσης, και οι κωδικοί ταξινόμησής 
τους είναι σε  συμφωνία με τον κωδικό ταξινόμησης του 
ίδιου του διαλύματος, του μίγματος ή του παρασκευ−
άσματος, και όλα τα επικίνδυνα συστατικά εξομοιώνο−
νται με το ίδιο πρότυπο υγρό ή με συνδυασμό πρότυ−
πων υγρών της στήλης (5), η χημική συμβατότητα του 
διαλύματος θεωρείται ελεγμένη λαμβάνοντας υπόψη 
τις παραγράφους 4.1.1.19.1 και 4.1.1.19.2.

(d) Αν όλα τα επικίνδυνα συστατικά αναγράφονται 
στον κατάλογο εξομοίωσης  και οι κωδικοί ταξινόμη−
σής τους είναι σε  συμφωνία με τον κωδικό ταξινόμησης 
του ίδιου του διαλύματος, του μίγματος ή του παρα−
σκευάσματος, αλλά διαφορετικά πρότυπα υγρά υποδει−
κνύονται στη στήλη (5), η χημική συμβατότητα μπορεί 
να θεωρείται ελεγμένη για τους ακόλουθους συνδυα−
σμούς πρότυπων υγρών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρα−
γράφους 4.1.1.19.1 και 4.1.1.19.2 :

(i) νερό / νιτρικό οξύ 55%, με την εξαίρεση των ανόρ−
γανων οξέων μαζί με τον κωδικό ταξινόμησης C1, ο οποί−
ος καταχωρείται στο πρότυπο υγρό “νερό”.

(ii) νερό / διάλυμα διαβροχής 
(iii) νερό / οξικό οξύ
(iv) νερό / μίγμα υδρογονανθράκων
(v) νερό / διάλυμα διαβροχής οξικού n− βουτυλεστέρα 

− οξικού n− βουτυλεστέρα κορεσμένου
(e) Σκοπός  η χημική συμβατότητα δεν θεωρείται ελεγ−

μένη για άλλους συνδυασμούς πρότυπων υγρών άλλων 
από εκείνα που ορίζονται στο (d) και για όλες τις περι−
πτώσεις που προδιαγράφονται στο (b). Σε τέτοιες πε−
ριπτώσεις η χημική συμβατότητα μπορεί να ελέγχεται 

με άλλα μέσα  (βλέπε 4.1.1.19.3 (d)).
Παράδειγμα 1 : Μίγμα UN Αριθμού  ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙ−

ΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (50%) και UN Αριθμού 2531 ΜΕΘΑΚΡΥΛΙ−
ΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ (50%) : ταξινόμη−
ση του μίγματος UN 3265 ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, 
ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

− Και οι δύο αριθμοί UN των συστατικών και ο αριθ−
μός UN του μίγματος συμπεριλαμβάνονται στον κατά−
λογο εξομοίωσης.

− Και τα δύο συστατικά και το μίγμα έχουν τον ίδιο 
κωδικό ταξινόμησης : C3

− O αριθμός UN 1940 ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ εξομοι−
ώνεται με το πρότυπο υγρό “οξικό οξύ”, και ο αριθμός 
UN 2531 ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ εξο−
μοιώνεται με το πρότυπο υγρό “διάλυμα διαβροχής οξι−
κού n− βουτυλεστέρας − οξικού n− βουτυλεστέρα κο−
ρεσμένου”. Σύμφωνα με την παράγραφο (d) αυτός δεν 
είναι αποδεκτός συνδυασμός πρότυπων υγρών. Η χη−
μική συμβατότητα του μίγματος θα πρέπει να ελεγχθεί 
με άλλα μέσα.

Παράδειγμα 2 : Μίγμα UN Αριθμού 1793 ΟΞΙΝΟΥ ΦΩ−
ΣΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΟΥ (50%) και UN Αριθμού  1803 
ΦΑΙΝΟΛΟΣΟΥΛΦΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΥΓΡΟΥ (50%), κωδικός 
ταξινόμησης του μίγματος UN Αριθμός 3265 ΔΙΑΒΡΩΤΙ−
ΚΟ ΥΓΡΟ, ΟΞΙΝΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο.

− Και οι δύο αριθμοί UN των συστατικών και ο αριθ−
μός UN του μίγματος συμπεριλαμβάνονται στον κατά−
λογο εξομοίωσης.

− Και τα δύο συστατικά και το μίγμα έχουν τον ίδιο 
κωδικό ταξινόμησης : C3

− O αριθμός UN 1793 ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥ−
ΛΙΟΥ εξομοιώνεται με το πρότυπο υγρό “διάλυμα δια−
βροχής”, και ο αριθμός UN 1803 ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟ ΟΞΥ, 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ εξομοιώνεται με το πρότυπο υγρό 
“νερό”. Σύμφωνα με την παράγραφο (d) αυτός είναι ένας 
από τους αποδεκτούς συνδυασμούς πρότυπων υγρών. 
Συνεπώς η χημική συμβατότητα μπορεί να θεωρείται 
ελεγμένη για το μίγμα αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι η 
δοκιμή τύπου σχεδίου εγκρίνεται για τα πρότυπα υγρά 
“διάλυμα διαβροχής” και “νερό”.
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4.1.19.6. Κατάλογος εξομοίωσης
 Στον ακόλουθο πίνακα (κατάλογος εξομοίωσης)  επι−

κίνδυνες ουσίες είναι καταχωρημένς με αριθμητική σει−
ρά με βάση τον αριθμό UN. Ως κανόνας, κάθε γραμμή 
αφορά σε μία επικίνδυνη ουσία, μοναδική καταχώρη−
ση ή  ομαδική καταχώρηση που καλύπτεται από έναν 
συγκεκριμένο αριθμό UN. Ωστόσο, διάφορες διαδοχι−
κές γραμμές μπορεί να  χρησιμοποιούνται για τον ίδιο 
αριθμό UN, αν οι ουσίες που ανήκουν στον ίδιο αριθμό 
UN έχουν  διαφορετική ονομασία (π.χ. μεμονωμένα ισο−
μερή μιας ομάδας ουσιώνμ διαφορετικές χημικές ιδιό−
τητες, διαφορετικές φυσικές ιδιότητες ή/και διαφορε−
τικές συνθήκες μεταφοράς. Σε τέτοιες  περιπτώσεις  η 
μοναδική καταχώρηση  ή η ομαδική καταχώρηση εντός 
της συγκεκριμένης ομάδας συσκευασίας  είναι η τελευ−
ταία στη σειρά των διαδοχικών γραμμών.

 Οι στήλες (1) έως (4) του πίνακα 4.1.1.19.6, που ακο−
λουθεί δομή παρόμοια με αυτή του Πίνακα Α  του Κε−
φαλαίου 3.2, χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της 
ουσίας  του σκοπού αυτού του υπο−τμήματος.  Η τελευ−
ταία στήλη υποδεικνύει το(α) πρότυπο(α) υγρό(ά) με τα 
οποία  μπορεί η ουσία να εξομοιωθεί.

 Επεξηγηματικές σημειώσεις για κάθε στήλη :
 Στήλη (1)  Αριθμ. UN
 Περιέχει τον αριθμό UN :
 − μιας επικίνδυνης ουσίας, αν η ουσία έχει καταχω−

ρηθεί με το δικό της συγκεκριμένο 
  UN αριθμό, ή 
 − μιας ομαδικής καταχώρησης στην οποία επικίνδυ−

νες  ουσίες που δεν καταγράφονται 
  ονομαστικά έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα κρι−

τήρια (“δέντρα αποφάσεων”) του 
  Τμήματος 2. 
 Στήλη (2a)  Κατάλληλη ονομασία αποστολής φορτί−

ου ή τεχνική ονομασίας

 Περιέχει το όνομα της ουσίας, το όνομα μιας μονα−
δικής καταχώρησς, η οποία μπορεί να καλύπτει διάφο−
ρα ισομερή, ή το όνομα της ίδιας της ομαδικής κατα−
χώρησης.

 Η υποδεικνυόμενη ονομασία μπορεί να αποκλίνει από 
το εφαρμόσιμο κατάλληλο όνομα αποστολής φορτί−
ου.

 Στήλη  (2b)  Περιγραφή
 Περιέχει περιγραφικό κείμενο για την αποσαφήνιση 

του σκοπού της καταχώρησης στις περιπτώσεις που η 
ταξινόμηση, οι συνθήκες μεταφοράς ή/και η χημική συμ−
βατότητα μιας ουσίας μπορεί να είναι μεταβλητή.

 Στήλη (3a)  Κλάση
 Περιέχει τον αριθμό της κλάσης, της οποία η επικε−

φαλίδα καλύπτει την επικίνδυνη ουσία. Ο αριθμός της 
κλάσης καταχωρείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και 
τα κριτήρια του Μέρους 2.

 Στήλη (3b) Κωδικός ταξινόμησης
 Περιέχει τον κωδικό ταξινόμησης της επικίνδινης ου−

σίας σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια του 
Μέρους 2.

 Στήλη (4) Ομάδα συσκευασίας
 Περιέχει τον(ους) αριθμό(ούς) της ομάδας συσκευα−

σίας (Ι, ΙΙ, ή ΙΙΙ) που καταχωρούνται στις πικίνδυνες ου−
σίες σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα κριτήρια του 
Μέρους 2. Συγκεκριμένες ουσίες δεν καταχωρούνται 
στις ομάδες συσκευασίας.

 Στήλη (5) Πρότυπο υγρό
Η στήλη αυτή υποδεικνύει, ως ρητή πληροφορία, είτε 

ένα πρότυπο υγρό είτε έν συνδυασμό πρότυπων υγρών 
με τις οποίες η ουσία μπορεί να εξομειωθεί., ή μια ανα−
φορά στον κανόνα για ομαδικές καταχωρήσεις της πα−
ραγράφου 4.1.1.19.5.
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 4.1.119.6 
. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1090   3 F1 II 
 : 

1093   3 FT1 I 
n-  –  n- 

1104 3 F1 III 
n-  –  n- 

1105 3 F1 II/III 
n-  –  n- 

1106 3 FC II/III 

1109 3 F1 III 
n-  –  n- 

1120 3 F1 II/III 

1123 3 F1 II/III 
n-  –  n- 

1125 n-   3 FC II 

1128 n-   3 F1 II 
n-  –  n- 

1129   3 F1 II 
1133 3 F1 I/II/III 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1139

,

3 F1 I/II/III 

1145    3 F1 II 
1146    3 F1 II 
1153 3 F1 III 

n-  -  n- 

1154      FC II 

1158    3 FC II 

1160 3 FC II 

1165    3 F1 II 
1169 , , 3 F1 I/II/III 

1170  3 F1 II/III 

1171 3 F1 III 
n-  -  n- 

1172 3 F1 III 
n-  -  n- 

1173    3 F1 II 
n-  -  n- 

1177  2- 3 F1 III 
n-  -  n- 

1178 2-    3 F1 II 
1180    3 F1 III 

n-  -  n- 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1188 3 F1 III 
n-  -  n- 

1189 3 F1 III 
n-  -  n- 

1190    3 F1 II 
n-  -  n- 

1191 3 F1 III 

1192    3 F1 III 
n-  -  n- 

1195    3 F1 II 
n-  -  n- 

1197 ,
,

3 F1 I/II/III 

1198 ,

 23 C  60 C

3 FC III 

1202
590:2004

 100 C

3 F1 III 

1202
 100 C

3 F1 III 

1202 ,  3 F1 III 

1202 ,
590:2004

 100 C

3 F1 III 

1203    3 F1 II 

1206 3 F1 II 

1207 -  3 F1 III 
1208 3 F1 II 

1210 , 3 F1 I/II/III 

1212   3 F1 III 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1213   3 FC II 
n-  -  n- 

1214   3 FC II 

1216 3 F1 II 

1219   3 F1 II 
1220   3 F1 II 

n-  -  n- 

1221   3 FC I 

1223   3 F1 III 
1224 3,3- -2-   3 F1 II 
1224 , , . . .   3 F1 II/III 

1230   3 FT1 II 
1231   3 F1 II 

n-  -  n- 

1233   3 F1 III 
n-  -  n- 

1235 ,   3 FC II 

1237   3 F1 II 
n-  -  n- 

1247 ,
,

  3 F1 II 
n-  -  n- 

1248   3 F1 II 
n-  -  n- 

1262 3 F1 II 

1263
, ,

, ,
,

.

3 F1 I/II/III 

1265 -  3 F1 II 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1266 3 F1 I/II/III 

1268
50 C

 110kPa 

3 F1 II 

1268
. .

  3 F1 I/II/III 

1274 -   3 F1 II/III 
1275   3 F1 II 
1276 -   3 F1 II 

n-  -  n- 

1277 -  3 FC II 

1281 3 F1 II 
n-  -  n- 

1282   3 F1 II 
1286

( )
  3 F1 I/II/III 

1287   3 F1 I/II/III 

1296   3 FC II 

1297 ,
50% ,

3 FC I/II/III 

1301   3 F1 II 
n-  -  n- 

1306   3 F1 II/III 

1547   6.1 T1 II 
1590 , 6.1 T1 II 

1602 , , , . . .
,

, . . .

  6.1 T1 I/II/III 

1604   8 CF1 II 

1715   8 CF1 II 
1717   3 FC II 

n-  -  n- 

1718   8 C3 III 

1719  8 C5 III 
1719 ,

. . .
 8 C5 II/III 

1730 ,  8 C1 II 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1736   8 C3 II 

1750  6.1 TC1 II 

1750 - 6.1 TC1 II 

1752   6.1 TC1 I 
n-  -  n- 

1755

30%

8 C1 II/III 

1760

50%

8 C9 II 

1760 , - -   8 C9 II 
n-  -  n- 

1760 , - -   8 C9 II 
n-  -  n- 

1760 , - - - -   8 C9 II 
n-  -  n- 

1760 , . . .
 60 C

8 C9 I/II/III 

1761  8 CT1 II/III 

1764   8 C3 II 
1775

50%

8 C1 II 

1778   8 C1 II 
1779

85%
8 C3 II 

1783  8 C7 II/III 

1787  8 C1 II/III 
1788  8 C1 II/III 
1789

38%
8 C1 II/III 

1790
60%

8 CT1 II 

 2 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1791 , 8 C9 II/III *

1791  8 C9 II/III *
*)  UN 1791: .

, .
 ( . . )

.    
1793   8 C3 III   

1802
 50% 

8 CO1 II 

1803 ,  8 C3 II 

1805 ,   8 C1 III 
1814 ,  8 C5 II/III 

1824 ,  8 C5 II/III 

1830
51%

8 C1 II 

1832 ,  8 C1 II 

1833   8 C1 II 
1835 ,

 60 C

8 C7 II 

1840 ,  8 C1 III 

1848
10%
90%

8 C3 III 
n-  -  n- 

1862   3 F1 II 
n-  -  n- 

1863 ,   3 F1 I/II/III 

1866  3 F1 I/II/III 

1902   8 C3 III 

1906   8 C1 II 
1908  8 C9 II/III 
1914   3 F1 III 

n-  -  n- 

1915   3 F1 III 
1917 ,   3 F1 II 

n-  -  n- 



. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

1919
,   3 F1 II 

n-  -  n- 

1920
,

 23 C  60 C

3 F1 III 

1935 , . . .   6.1 4 I/II/III 

1940   8 C3 II 
1986 , ,

, . . .
  3 FT1 I/II/III 

1987  3 F1 III 
1987 , . . .   3 F1 II/III 

1988 , ,
. . .

  3 FT1 I/II/III 

1989 . . .   3 F1 I/II/III 

1992 2,6-cis-    3 FT1 III 
1992 , , ,

. . .
  3 FT1 I/II/III 

1993   3 F1 II 
n-  -  n- 

1993  (1- -2- )   3 F1 III 
n-  -  n- 

1993 , , . . .   3 F1 I/II/III 

2014
20%

 60% 
,

5.1 OC1 II 

2022
,

6.1 TC1 II 

2030
37%

 64% ,

8 CT1 II 

2030
64%

8 CT1 II 

2031
,

 55% 

8 CO1 II 

2045   3 F1 II 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2050   3 F1 II 

2053   3 F1 III 

2054   3 CF1 I 
2057   3 F1 II/III 
2058   3 F1 II 
2059 , ,   3 D I/II/III 

 : 

 F1 

2075 , ,   6.1 T1 II 

2076 , 6.1 C1 II 

2078  6.1 T1 II 
n-  -  n- 

2079   8 C7 II 
2209

37% ,

8-10%

8 C9 

2209 ,
 25% 

8 C9 

2218   8 CF1 
n-  -  n- 

2227 -   3 F1 III 
n-  -  n- 

2235 , - 6.1 2

2241   3 F1 II 
2242   3 F1 II 
2243   3 F1 II

n-  -  n- 

2244   3 F1 II
2245   3 F1 II
2247 -   3 F1 II
2248 - -   8 CF1 
2258 1, 2,   8 CF1 

2259   8 C7 II 
2260   3 FC III 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2263 3 F1 II 

2264 , - -   8 CF1 

2265 , -   3 F1 II
n-  -  n- 

2266 - -   3 FC II 

2269 3,3 -   8 C7 III 

2270 ,
50%

 70% 
,

23 C, ,

3 FC II 

2275 2-   3 F1 II
n-  -  n- 

2276 2-   3 FC III 

2277 ,   3 Fl II 
n-  -  n- 

2278 -   3 Fl II 
2282 3 Fl III 

n-  -  n- 

2283
,

  3 Fl III 
n-  -  n- 

2286   3 Fl III 
2287   3 Fl II 
2288   3 Fl II 
2289   8 C7 III 

2293 4- -4- -2-   3 Fl III 

2296   3 Fl II 
2297 3 Fl III 

2298   3 Fl II 
2302 5- -2   3 Fl III 
2308 ,   8 Cl II 
2309   3 Fl II 



9918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2313 3 Fl III 

2317  6.1 T4 I 

2320   8 C7 III 

2324  C-12 -
,

23oC  60 C

3 Fl III 

2326 -   8 C7 III 

2327 8 C7 III 

2330   3 Fl III 
2336   3 FT1 I 

n-  -  n- 

2348 , 3 Fl III 
n-  -  n- 

2357
 23 C  60 C

8 CF1 II 

2361   3 FC III 

2366   3 Fl III 
n-  -  n- 

2367 -   3 Fl II 
2370 1-E   3 Fl II 
2372 1,2- -( )-   3 Fl II 

2379 1,3 -   3 FC II 

2383   3 FC II 

2385   3 Fl II 
n-  -  n- 

2393   3 Fl II 
n-  -  n- 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2394
 23 C  60 C

3 Fl III 
n-  -  n- 

2396 ,   3 FT1 II 

2400   3 Fl II 
n-  -  n- 

2401   8 CF1 I 

2403   3 Fl II 
n-  -  n- 

2405   3 Fl III 
n-  -  n- 

2406   3 Fl II 
n-  -  n- 

2409   3 Fl II 
n-  -  n- 

2410 1,2,3,6 -   3 Fl II 
2427 ,   5.1 Ol II/III 

2428 ,   5.1 Ol II/III 

2429      5.1 Ol II/III 

2436   3 Fl II 
2457 2,3 -   3 Fl II 
2491   8 C7 III 
2491  8 C7 III 
2496   8 C3 III 

n-  -  n- 

2524   3 Fl III 
n-  -  n- 

2526   3 FC III 

2527
,

  3 Fl III 
n-  -  n- 

2528   3 Fl III 
n-  -  n- 

2529   3 FC III 
n-  -  n- 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2531   8 C3 II 
n-  -  n- 

2542   6.1 Tl II 
2560 2- - -2-   3 Fl III 

n-  -  n- 

2564 ,  8 C3 II/III 

2565   8 C7 III 

2571    8 C3 II 
n-  -  n- 

2571   8 C3 II 

2580 ,  8 Cl III 

2581  8 Cl III 

2582  8 Cl III 

2584
5%

8 Cl II 

2584 ,
5%

8 Cl II 
n-  -  n- 

2584
5%

8 Cl II 

2584
5%

8 Cl II 

2584 ,
5%

8 Cl II 
n-  -  n- 

2586
5%

8 Cl III 

2586 ,
5%

8 Cl III 
n-  -  n- 

2586
5%

8 Cl III 

2586
5%

8 Cl III 

2586 ,
5%

8 Cl III 
n-  -  n- 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2610   3 FC III 

2614   3 Fl III 
2617

,

23 C  60 C

3 Fl III 

2619   8 CF1 II 

2620
,

23 C  60 C

3 Fl III 
n-  -  n- 

2622
 23 C

3 FT1 II 

2626 ,
10%

5.1 Ol II 

2656
 60 C

6.1 Tl III 

2672
 0.880  0.957 

 15 C ,
 10% 

 35% 

8 C5 III 

2683 ,

 23 C  60 C

8 CFT II 

2684 3-   3 FC III 

2685 , -   8 CF1 II 

2693
, . . .

 8 Cl III 

2707 3 Fl II/III 

2733 , ,
, . . .

, ,
, . . .

  3 FC I/II/III 

2734 - -    8 CF1 II 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2734 , , ,
, . . .

, ,
, ,

. . .

  8 CF1 I/II 

2735 , , ,
. . .

, ,
, . . .

  8 C7 I/II/III 

2739   8 C3 III 
n-  -  n- 

2789 , ,
 80% 

,

8 CF1 II 

2790 ,
 10% 

 80%, 

8 C3 II/III 

2796
51%

8 Cl II 

2797 ,
/ ,

8 C5 II 

2810 2- -6-  6.1 Tl III 

2810 2-    6.1 Tl III 
2810   6.1 Tl III 

2810 , . . .   6.1 Tl I/II/III 

2815 -   8 C7 III 

2818  8 CT1 II/III 

2819   8 C3 III 
2820 -  8 C3 III 

n-  -  n- 

2821 ,
-

6.1 Tl II/III 

2829 -  8 C3 III 
n-  -  n- 

2837 ,   8 Cl II/III 

2838 ,   3 Fl II 
n-  -  n- 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2841 - -   3 FT1 III 

2850  C-12 -
,

23oC  60 C

3 Fl III 

2873 , ,  - n- 6.1 Tl III 

2874   6.1 Tl III 
2920 ,  - -

 23 C  60 C
8 CF1 II 

n-  -  n- 

2920 ,  - -
 23 C  60 C

8 CF1 II 

2920  33% 8 CF1 II 

2920 ,

 23 C  60 C

8 CF1 II 

2920 , ,
. .

  8 CF1 I/II 

2922 ,

 60 C

8 CT1 II 

2922
,

8 CT1 II 

2922
,

8 CT1 II 

2922 - -  8 CT1 III 
2922 , ,

. .
  8 CT1 I/II/III 

2924 , ,
. . .

 3 FC I/II/III 

2927 , ,
. . .

  6.1 TCI I/II 

2933 2-   3 Fl III 
n-  -  n- 

2934 2-   3 Fl III 
n-  -  n- 

2935 2-   3 Fl III 
n-  -  n- 

2936   6.1 Tl II 
2941 6.1 Tl III 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

2943   3 Fl III 

2945 -   3 FC II 

2946 2- -5-   6.1 Tl III 

2947   3 Fl III 
n-  -  n- 

2984  8% 

20%
,

,

5.1 Ol III 

3056 -   3 Fl III 
3065

24% '
3 Fl II/III 

3066 ,
, ,

, ,
,

.

8 C9 II/III 

3079 ,   3 FT1 I 
n-  -  n- 

3082  (3-6) 
 C6 - C17

  9 M6 III 
n-  -  n- 

3082  (1-3) 
 C12 - C15

  9 M6 III 
n-  -  n- 

3082  (1-6) 
 C13 -

  9 M6 III 
n-  -  n- 

3082 ,
 JP-5  60 C

9 M6 III 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3082 ,
 JP-7  60 C

9 M6 III 

3082
 60 C

9 M6 III 

3082
 60 C

9 M6 III 

3082
 60 C

9 M6 III 

3082
 60 C

9 M6 III 

3082    9 M6 III 

3082    9 M6 III 
n-  -  n- 

3082    9 M6 III 
n-  -  n- 

3082 -n-    9 M6 III 
n-  -  n- 

3082

61 C,

9 M6 III 

3082   9 M6 III 

3082 ,  9 M6 III 

3082 . . . 9 M6 III 
3082

 3% 
9 M6 III 

3082    9 M6 III 
3082 C3-C14  9 M6 III 

3082 C7-C16  9 M6 III 

3082   9 M6 III 

3099 , . . .   5.1 OT1 I/II/III 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

 3101 
3103
3105
3107
3109
3111
3113
3115
3117
3119

,
, C, D, E,  F, 

,
, C, D, E  F, ,

  5.2 PI   
n-  -  n- 

**

 **)   UN . 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119 
(  40% ). 

,
 « » .

,
.

3145 , . . . 8 C3 I/II/III 
3145 , , . . .

C2  C12 
8 C3 I/II/III 

n-  -  n- 

3149
,

 UN 2790 ,
UN 2796 

/  UN 1805 
,

 5% 

5.1 OC1 II 

3210 , ,
, . . .

  5.1 Ol II/III 

3211 ,
, ,

. . .

  5.1 Ol II/III 

3213 , ,
, . . .

  5.1 Ol II/III 

3214 ,
, ,

. . .

  5.1 Ol II 

3216 , ,
, . . .

  5.1 Ol III 

3218 , ,
, . . .

  5.1 Ol II/III 

3219 , ,
, . . .

  5.1 Ol II/III 

3264 8 Cl III 

3264  25%  8 Cl III 

3264  8 Cl III 

3264 , ,
, . . .  60 C

8 Cl I/II/III 
,

 UN 
.: 1830, 1832, 1906 

 2308
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3265    8 C3 I 
n-  -  n- 

3265 -   8 C3 II 
n-  -  n- 

3265    8 C3 II 
n-  -  n- 

3265 - 8 C3 III 

3265    8 C3 III 
n-  -  n- 

3265    8 C3 III 
n-  -  n- 

3265    8 C3 III 
n-  -  n- 

3265    8 C3 III 
n-  -  n- 

3265    8 C3 III 

3265 , ,
, . . .  60 C

8 C3 I/II/III 

3266  8 C5 II 

3266 , 8 C5 III 

3266 , ,
, . . .  60 C

8 C5 I/II/III 

3267 2,2- ( )   8 C7 II 

3267 , ,
, . . .  60 C

8 C7 I/II/III 

3271
60 C

3 Fl III 

3271 , . . .   3 Fl II/III 

3272  tert-    3 Fl II 
n-  -  n- 

3272
 23 C

3 Fl II 
n-  -  n- 

3272    3 Fl II 
n-  -  n- 

3272 -   3 Fl II 
n-  -  n- 
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. -

-
-

UN 3.1.2 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3  
(1) (2a) (2b) (3a) (3b) (4) (5) 

3272    3 Fl III 
n-  -  n- 

3272   3 Fl III 
n-  -  n- 

3272 -n-    3 Fl III 
n-  -  n- 

3272 n-    3 Fl III 
n-  -  n- 

3272    3 Fl III 
n-  -  n- 

3272 . . .   3 Fl II/III 

3287  40%  6.1 T4 III 
3287 , , . . .   6.1 T4 I/II/III 

3291 ,
, . . .

 6.2 3 II 

3293 ,
37%

6.1 T4 III 

3295 . . . 3 Fl II 
3295

 23 C
3 Fl II 

3295 . . . 3 Fl III 
3295 1 ,2,3-T    3 Fl III 
3295 , ,

. . .
  3 Fl I/II/III 

3405 ,  5.1 OT1 II/III 
3406 ,  5.1 OT1 II/III 

3408 ,  5.1 OT1 II/III 

3413 ,  6.1 T4 I/II/III 
3414 ,  6.1 T4 I/II/III 
3415 ,  6.1 T4 III 
3422 ,  6.1 T4 III 
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4.1.2 Πρόσθετες γενικές διατάξεις για τη χρήση των 
IBC

4.1.2.1 Όταν τα IBC χρησιμοποιούνται για τη μεταφο−
ρά υγρών με σημείο ανάφλεξης 60°C (κλειστό καψύλιο) 
ή χαμηλότερο, ή για τη μεταφορά σκονών υποκείμε−
νων σε έκρηξη σκόνης, θα πρέπει να λαμβάνονται μέ−
τρα ώστε να παρεμποδίζεται μία επικίνδυνη ηλεκτρο−
στατική αποφόρτιση.

4.1.2.2 Κάθε μέταλλο, άκαμπτο πλαστικό και σύνθετο 
IBC, θα πρέπει να επιθεωρείται και να ελέγχεται, αντί−
στοιχα, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.5.4.4 ή 6.5.4.5:

 (a) πριν τεθεί σε χρήση
 (b) μετέπειτα κατά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν 

τα δυόμιση και τα πέντε χρόνια, 
  καταλλήλως.
 (c) μετά την επισκευή ή τη μετασκευή, πριν επανα−

χρησιμοποιηθεί για μεταφορά.
 Ένα IBC δεν θα πρέπει να γεμίζεται και να προσφέ−

ρεται για μεταφορά μετά την ημερομηνία λήξης του 
τελευταίου περιοδικού ελέγχου ή επιθεώρησης.  Όμως, 
ένα IBC γεμισμένο πριν από την ημερομηνία λήξης του 
τελευταίου περιοδικού ελέγχου ή επιθεώρησης μπορεί 
να μεταφερθεί για μια περίοδο  η οποία δεν θα υπερ−
βαίνει τους τρεις μήνες πέρα από την ημερομηνία λή−
ξης του τελευταίου περιοδικού ελέγχου ή επιθεώρη−
σης. Επιπλέον, ένα IBC μπορεί να μεταφέρεται μετά την 
ημερομηνία λήξης του τελευταίου περιοδικού ελέγχου 
ή επιθεώρησης:

 (a) μετά το άδειασμα αλλά πριν το καθάρισμα, για 
σκοπούς απόδοσης του απαιτούμενου ελέγχου ή επι−
θεώρησης πριν από την επαναπλήρωση και

 (b) εκτός εάν αλλιώς έχει εγκριθεί από την αρμόδια 
αρχή, για μια περίοδο η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 
έξι μήνες πέρα από την ημερομηνία λήξης του τελευ−
ταίου περιοδικού ελέγχου ή επιθεώρησης προκειμένου 
να επιτραπεί η επιστροφή των επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων ή των υπολειμμάτων από την καθαυτή πώληση 
ή ανακύκλωση. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις λεπτομέρειες στο έγγραφο μετα−
φοράς, βλέπε παράγραφο 5.4.1.1.11.

4.1.2.3  IBC τύπου 31HZ2 θα πρέπει να γεμίζονται μέχρι 
τουλάχιστον 80% του όγκου του εξωτερικού.

4.1.2.4 Με εξαίρεση την περιοδική συντήρηση μετάλλι−
κών, από άκαμπτο πλαστικό, σύνθετων και εύκαμπτων 
IBC που διενεργούνται από τον ιδιοκτήτη του IBC, του 
οποίου η Χώρα και το όνομα ή εξουσιοδοτημένο σύμβο−
λο επισημαίνεται στερεά πάνω στο IBC, το μέλος που 
διενεργεί συνήθη συντήρηση θα επισημαίνει στερεά το 
IBC κοντά στον UN τύπο σχεδιασμού του κατασκευα−
στή με τρόπο ώστε να υποδεικνύεται :

 (a) H Χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η περιο−
δική συντήρηση, και

 (b) To όνομα ή εξουσιοδοτημένο σύμβολο του μέλους 
που διενεργεί την περιοδική συντήρηση.

4.1.3 Γενικές διατάξεις που αφορούν οδηγίες συσκευ−
ασίας

4.1.3.1 Οι οδηγίες συσκευασίας που εφαρμόζονται στα 
επικίνδυνα εμπορεύματα των Κλάσεων 1 έως 9 είναι 
προκαθορισμένες στο Τμήμα 4.1.4. Υποδιαιρούνται σε 
τρία υπο−τμήματα ανάλογα με τον τύπο των συσκευα−
σιών για τις οποίες ισχύουν:

 Υπο−τμήμα 4.1.4.1  για συσκευασίες άλλες από τα IBC 
και μεγάλες συσκευασίες, αυτές οι οδηγίες συσκευα−
σίας υποδεικνύονται από έναν  αλφαριθμητικό κώδικα 
που ξεκινά με το γράμμα  «P» ή «R» για συσκευασίες 
χαρακτηριστικές των οδηγιών RID και ADR.

 Υπο−τμήμα 4.1.4.2  για IBC, αυτές υποδεικνύονται από 
έναν αλφαριθμητικό κώδικα που ξεκινά με τα γράμμα−
τα  «IBC».

 Υπο−τμήμα 4.1.4.3 για μεγάλες συσκευασίες, αυτές 
υποδεικνύονται από έναν  αλφαριθμητικό κώδικα που 
ξεκινά με τα γράμματα «LP».

 Γενικά, οι οδηγίες συσκευασίας προσδιορίζουν ότι οι 
γενικές διατάξεις των παραγράφων 4.1.1, 4.1.2 ή 4.1.3, ως 
κατάλληλες, έχουν εφαρμογή. Μπορούν επίσης να απαι−
τούν συμμόρφωση προς τις ειδικές διατάξεις των Τμη−
μάτων 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ή 4.1.9 όταν πρέπει. Ειδικές 
διατάξεις συσκευασίας μπορούν επίσης να καθοριστούν 
στην οδηγία συσκευασίας για μεμονωμένες ουσίες ή 
είδη. Επίσης χαρακτηρίζονται από έναν  αλφαριθμητι−
κό κώδικα που περιλαμβάνει τα γράμματα:

 «PP»  για συσκευασίες άλλες από IBC και μεγάλες 
συσκευασίες, ή «RR» για ειδικές διατάξεις χαρακτηρι−
στικές των οδηγιών RID και ADR,

 «B» για IBC ή “ΒΒ”  για ειδικές διατάξεις συσκευασίας  
χαρακτηριστικές των οδηγιών RID και ADR,

 «L» για μεγάλες συσκευασίες.
 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κάθε συσκευασία θα 

πρέπει να συμφωνεί με τις  εφαρμόσιμες απαιτήσεις 
του Μέρους 6. Γενικά οι οδηγίες συσκευασίας δεν πα−
ρέχουν καθοδήγηση πάνω στη συμβατότητα και ο χρή−
στης δεν θα πρέπει να επιλέγει μια συσκευασία χωρίς 
να ελέγχει ότι η ουσία είναι συμβατή με το επιλεγμένο 
υλικό συσκευασίας (π.χ. τα γυάλινα δοχεία είναι ακα−
τάλληλα για τα περισσότερα φθοριούχα άλατα). Όπου 
επιτρέπονται γυάλινα δοχεία στις οδηγίες συσκευασί−
ας, επιτρέπονται επίσης συσκευασίες από πορσελάνη, 
φαγεντιανά και ψαμμάργιλο.

4.1.3.2 Η Στήλη (8) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 
δείχνει για κάθε είδος ή ουσία την οδηγία (τις οδηγί−
ες) συσκευασίας που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. 
Οι Στήλες (9a) και (9b) υποδεικνύουν τις ειδικές διατά−
ξεις συσκευασίας και τις διατάξεις μικτής συσκευασί−
ας (βλέπε παράγραφο 4.1.10) που εφαρμόζονται σε συ−
γκεκριμένες ουσίες ή είδη. 

4.1.3.3 Κάθε οδηγία συσκευασίας δείχνει, όπου εφαρ−
μόζεται, τις αποδεκτές μεμονωμένες και συνδυασμένες 
συσκευασίες. Για συνδυασμένες συσκευασίες, εμφανί−
ζονται οι αποδεκτές εξωτερικές συσκευασίες, εσωτε−
ρικές συσκευασίες και όταν εφαρμόζεται, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη ποσότητα σε κάθε εσωτερική ή εξωτερική 
συσκευασία.  Το μέγιστο καθαρό βάρος και η μέγιστη 
χωρητικότητα είναι όπως ορίζονται στην παράγραφο 
1.2.1.

4.1.3.4 Οι παρακάτω συσκευασίες δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όταν οι ουσίες που μεταφέρονται 
μπορεί να γίνουν υγρά κατά τη διάρκεια της μεταφο−
ράς:

 Συσκευασίες
 Βαρέλια:   1D και 1G
Κιβώτια:  4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 

4H1 και 4H2
Σάκοι:  5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 

5H4, 5M1 και 5M2
Σύνθετες συσκευασίες:  6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 

6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 
6PG1, 6PG2 και 6PH1
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Μεγάλες συσκευασίες
Εύκαμπτα πλαστικά :  51Η (εξωτερική συσκευασία)
IBC
Για ουσίες της ομάδας συσκευασίας I: Όλοι οι τύποι 

των IBC

Για ουσίες των ομάδων συσκευασίας II και III:
Ξύλινα: 11C, 11D και 11F
Ινοσανίδες: 11G
Εύκαμπτα:  13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 

13L3, 13L4, 13M1 και 13M2
Σύνθετα: 11HZ2, 21HZ2 και 31HZ2
 Για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου, ουσίες 

και μείγματα ουσιών που έχουν σημείο τήξης ίσο με 
ή μικρότερο από  45°C θα πρέπει να θεωρούνται ως 
στερεά που μπορεί να γίνουν υγρά κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς.

4.1.3.5 Όπου οι οδηγίες συσκευασίας σε αυτό το Κε−
φάλαιο επιτρέπουν τη χρήση ενός συγκεκριμένου τύπου 
εξωτερικής συσκευασίας σε μια συνδυασμένη συσκευα−
σία (π.χ. 4G, 1A2), συσκευασίες που φέρουν τον ίδιο ανα−
γνωριστικό κωδικό συσκευασίας  ακολουθούμενο από τα 
γράμματα “V”, “U” ή “W”, φέρουσες σήμανση σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Μέρους 6 (π.χ. 4GV, 4GU ή 4GW, 1A2V, 
1A2U ή 1A2W) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται υπό 
τους ίδιους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται 
για τη χρήση αυτού του τύπου εξωτερικής συσκευασίας 
σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συσκευασίας.  Για 
παράδειγμα, μια συνδυασμένη συσκευασία φέρουσα 
σήμανση με  τον κωδικό συσκευασίας  “4GV” μπορεί 
να χρησιμοποιείται όταν επιτρέπεται μια συνδυασμένη 
συσκευασία φέρουσα σήμανση “4G”, εφόσον  τηρούνται 
οι απαιτήσεις στη σχετική οδηγία συσκευασίας που 
αφορούν  τύπους εσωτερικών συσκευασιών και περιο−
ρισμούς ποσοτήτων. 

4.1.3.6 Δοχεία πίεσης για υγρά και στερεά
4.1.3.6.1 Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην πα−

ρούσα Συμφωνία ADR, τα δοχεία πίεσης θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με :

 (a) τις ισχύουσες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.2, ή
 (b) τα εθνικά και διεθνή πρότυπα για το σχεδιασμό, 

την κατασκευή, τον έλεγχο, την βιομηχανική κατασκευή 
και την επιθεώρηση, όπως εφαρμόζονται από τη χώρα 
στην οποία κατασκευάζονται, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.6, και ότι 
οι μεταλλικοί κύλινδροι, οι σωλήνες, τα βαρέλια πίεσης 
και οι δέσμες κυλίνδρων, είναι τέτοιας κατασκευής ώστε 
ο ελάχιστος λόγος διάρρηξης (πίεση διάρρηξης διαρε−
μένη με την πίεση ελέγχου)  είναι :

   (i) 1.50 για επαναγεμιζόμενα δοχεία πίεσης
   (ii) 2.00 για μη−επαναγεμιζόμενα δοχεία πίεσης,
 είναι εγκεκριμένα για τη μεταφορά οποιασδήποτε 

υγρής ή στερεάς ουσίας εκτός από εκρηκτικά, θερμικά 
ασταθείς ουσίες, οργανικά υπεροξείδια, αυτενεργές ου−
σίες, ουσίες όπου η κρίσιμη πίεση μπορεί να αυξηθεί 
από τη δημιουργία χημικής αντίδρασης και ραδιενεργού 
υλικού (εκτός αν επιτρέπεται με βάση την παράγραφο 
4.1.9).

 Αυτό το υπο−τμήμα δεν εφαρμόζεται για τις ουσίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4.1.4.1, οδηγία συ−
σκευασίας Ρ200, πίνακας 3 και παράγραφος 4.1.4.4.

4.1.3.6.2 Κάθε τύπος σχεδίου δοχείου πίεσης θα πρέπει 
να εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή της χώρας κατα−
σκευής ή όπως υποδεικνύεται στο Κεφάλαιο 6.2.

4.1.3.6.3 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα δοχεία 
πίεσης με ελάχιστη πίεση ελέγχου 0.6MPa θα χρησι−
μοποιούνται.

4.1.3.6.4 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα δοχεία πί−
εσης θα μπορούν να παρέχουν με διάταξη εκτόνωσης 
πίεσης έκτακτης ανάγκης σχεδιασμένη για να παρε−
μποδίζεται η έκρηξη σε περίπτωση υπερπλήρωσης ή 
ατυχήματος φωτιάς.

Οι βαλβίδες των δοχείων πίεσης θα είναι σχεδιασμέ−
νες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εγγενώς ικανές 
να αντέχουν την καταστροφή χωρίς απελευθέρωση 
των περιεχομένων ή θα είναι προστατευμένες από κα−
ταστροφή που θα μπορούσε να προκαλέσει ακούσια 
απελευθέρωση των περιεχομένων του δοχείου πίεσης, 
με καμία από τις μεθόδους που δίνονται στην παρά−
γραφο 4.1.6.8 (a) έως (f).

4.1.3.6.5 Το επίπεδο πλήρωσης δεν θα πρέπει να υπερ−
βαίνει το 95% της χωρητικότητας του δοχείου πίεσης 
στους 50οC. Επαρκές έλλειμμα θα πρέπει να αφήνεται 
για να εξασφαλίζεται ότι το δοχείο πίεσης δεν θα είναι 
πλήρως υγρό στη θερμοκρασία των 55οC.

4.1.3.6.6 Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, τα δο−
χεία πίεσης θα υπόκεινται σε περιοδική επιθεώρηση 
και έλεγχο κάθε 5 χρόνια. Η περιοδική επιθεώρηση θα 
περιλαμβάνει εξωτερική εξέταση, εσωτερική εξέταση ή 
εναλλακτική μέθοδο όπως εγκρίνεται από την αρμόδια 
αρχή, δοκιμή πίεσης ή ισοδύναμου αποτελέσματος μη−
κεταστροφική δοκιμή με τη συμφωνία της αρμόδιας 
αρχής συμπεριλαμβανομένης επιθεώρησης όλων των 
εξαρτημάτων (π.χ. σφίξιμο βαλβίδων, βαλβίδες εκτόνω−
σης έκτακτης ανάγκης ή εύτηκτων στοιχείων). Τα δοχεία 
πίεσης δεν θα πρέπει να γεμίζονται όταν προωθούνται 
για περιοδική επιθεώρηση και έλεγχο αλλά μπορούν 
να μεταφέρονται μετά τη λήξη του χρονικού ορίου. Οι 
επισκευές στα δοχεία πίεσης θα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.1.6.11.

4.1.3.6.7 Πριν από την πλήρωση, ο συσκευαστής θα 
πραγματοποιεί επιθεώρηση του δοχείου πίεσης για να 
εξασφαλίζεται ότι το δοχείο πίεσης είναι εγκεκριμένο 
για τις ουσίες που πρόκειται να μεταφέρει και ότι οι 
απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας ADR έχουν ικανο−
ποιηθεί. Οι βαλβίδες κλεισίματος θα είναι κλειστές μετά 
την πλήρωση και θα παραμένουν κλειστές κατά τη δι−
άρκεια της μεταφοράς. Το αποστολέας θα επιβεβαιώνει 
ότι τα κλεισίματα και ο εξοπλισμός δεν διαρρέουν.

4.1.3.6.8 Επαναγεμιζόμενα δοχεία πίεσης δεν θα γεμί−
ζονται με ουσία διαφορετική από αυτή που προηγουμέ−
νως περιείχαν εκτός και αν έχουν πραγματοποιηθεί οι 
απαραίτητες λειτουργίες για την αλλαγή λειτουργίας.

4.1.3.6.9 Η σήμανση του δοχείου πίεσης για υγρά και 
στερεά σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.6 (που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.2) 
θα είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρ−
χής της χώρας κατασκευής.

4.1.3.7 Συσκευασίες ή IBCs που δεν φέρουν ειδική 
έγκριση στην ισχύουσα οδηγία συσκευασίας δεν θα 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ουσίας ή είδους 
εκτός και αν επιτρέπονται ειδικά υπό προσωρινή πα−
ρέκλιση που συμφωνήθηκε μεταξύ των Συμβαλλόμενων 
Μελών σύμφωνα με την παράγραφο 1.5.1.



4.1.3.8  Ασυσκεύαστα είδη άλλα από τα είδη της Κλά−
σης 1

Όπου μεγάλα και στιβαρά είδη δεν μπορούν να συ−
σκευαστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 
6.1 ή 6.6 και πρέπει να μεταφερθούν κενά, ακάθαρτα και 
ασυσκεύαστα, η αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης2 
μπορεί να εγκρίνει τέτοια μεταφορά. Για να γίνει αυτό 
η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι :

(a) Τα μεγάλα και στιβαρά είδη θα πρέπει να είναι 
αρκετά ανθεκτικά για να ανθίστανται σε κραδασμούς 
και φορτία που συνήθως συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρ−
τωσης μεταξύ μονάδων μεταφοράς και μεταξύ μονά−
δων μεταφοράς και αποθηκών, καθώς και κάθε απομά−
κρυνση από παλέτα για τον εν συνεχεία χειρωνακτικό 
ή μηχανικό χειρισμό.

(b) Όλα τα κλεισίματα και τα ανοίγματα θα πρέπει να 
είνα σφραγισμένα έτσι ώστε να μην υπάρχει απώλεια 
των περιεχομένων η οποία μπορεί να συμβεί υπό συνή−
θεις συνθήκες μεταφοράς, από δονήσεις ή από αλλαγές 
στη θερμοκρασία, την υγρασία ή την πίεση (εξαιτίας 
υψομέτρου για παράδειγμα). Κανένα επικίνδυνο υπόλ−
λειμμα δεν θα πρέπει να είναι προσκολλημμένο στην 
εξωτερική επιφάνεια μεγάλων και στιβαρών ειδών.

(c) Τμήματα μεγάλων και στιβαρών ειδών που βρίσκο−
νται σε άμεση επαφή με επικίνδυνα εμπορεύματα :

(i) δεν θα πρέπει να επηρεάζονται ή να εξασθενούν 
σημαντικά από αυτά τα επικίνδυνα εμπορεύματα και

(ii) δεν θα πρέπει να προκαλούν επικίνδυνο αποτέλε−
σμα π.χ. κατάλυση μιας αντίδρασης ή να αντιδρούν με 
τα επικίνδυνα εμπορεύματα

2 Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέλος της 
παρούσας συμφωνίας ADR, η αρμόδια αρχή της πρώτης χώρα 
συμβαλλόμενου μέλους στην παρούσα συμφωνία ADR που 
προσεγγίζει η αποστολή.

(b) Μεγάλα και στιβαρά είδη που περιέχουν υγρά θα 
πρέπει να στοιβάζονται και να ασφαλίζονται ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι δεν θα συμβεί ούτε διαρροή ούτε μό−
νιμη παραμόρφωση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

(c) Θα πρέπει να στερεώνονται σε λίκνα ή σε κλω−
βούς ή σε διατάξεις χειρισμού ή στη μονάδα μεταφο−
ράς ή στο εμπορευματοκιβώτιο με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην χαλαρώνουν κατά τις συνήθεις συνθήκες μετα−
φοράς φορτίου.

4.1.3.8.2 Ασυσκεύαστα είδη εγκεκριμένα από την αρ−
μίδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
4.1.3.8.1 θα υπόκεινται στις διαδικασίες αποστολής του 
Μέρους 5. Επιπλέον ο αποστολέας τέτοιων ειδών θα 
εξασφαλίζει ότι ένα αντίγραφο τέτοιας έγκρισης επι−
συνάπτεται στο έγγραφο μεταφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ένα μεγάλο και στιβαρό είδος μπορεί 
να περιλαμβάνει εύκαμπτα συστήματα συγκράτησης 
καυσίμου, στρατιωτικό εξοπλισμό, μηχανές ή εξοπλι−
σμό που περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα πάνω από 
τις περιορισμένες ποσότητες σύμφωνα με την παρά−
γραφο 3.4.6.

4.1.4 Κατάλογος οδηγιών συσκευασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρόλο που οι παρακάτω οδηγίες συ−
σκευασίαs χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα αρίθμησης 
που χρησιμοποιήθηκε στον κώδικα IMDG και στους Κα−
νονισμούς Προτύπων του ΟΗΕ, οι αναγνώστες θα πρέ−
πει να γνωρίζουν ότι κάποιες τις λεπτομέρειες μπορεί 
να είναι διαφορετικές στην περίπτωση της παρούσας 
Συμφωνίας.
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660
4.1.4.1  (  IBC 

)

 P001 ( )  P001 
4.1.1 4.1.3:

: /  (
4.1.3.3.) 

 I  II  III
   

 (1A2) 250 kg 400 kg 400 kg 
        10 l

  30 l
   40 l  (1B2) 250 kg 400 kg 400 kg 

,
 (1N2) 

250 kg 400 kg 400 kg 

 (1H2) 250 kg 400 kg 400 kg 
 (1D) 150 kg 400 kg 400 kg 

 (1G) 75 kg 400 kg 400 kg 

   
 (4A) 250 kg 400 kg 400 kg 

 (4B) 250 kg 400 kg 400 kg 
 (4C1, 4C2) 150 kg 400 kg 400 kg 

 (4D) 150 kg 400 kg 400 kg 
 (4F) 75 kg 400 kg 400 kg 

 (4G) 75 kg 400 kg 400 kg 
 (4H1)  60 kg 60 kg 60 kg 

 (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg 

   
 (3A2)  120 kg 120 kg 120 kg 

 (3B2)  120 kg 120 kg 120 kg 
 (3H2)  120 kg 120 kg 120 kg 

:
   

, -  (1A1) 250 l 450 l 450 l
,  (1A2) 250 l a 450 l 450 l

, -  (1B1) 250 l 450 l 450 l
,  (1B2) 250 l a 450 l 450 l

, , -
 (1N1) 

250 l 450 l 450 l

, ,
 (1N2) 

250 l a 450 l 450 l

, -  (1H1) 250 l  450 l 450 l
,  (1H2) 250 l a 450 l 450 l

, -  (3A1)  
,  (3A2) 

, -  (3B1)  
,  (3B2)  

, -  (3H1) 
,  (3H2)  

60 l
60 l a

60 l
60 l a

60 l
60 l a

60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l

60 l
60 l
60 l
60 l
60 l
60 l

a  2 680 mm2/s .
( )
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P001  ( ) ( ) P001 
( ) /  (    4.1.3.3.) 

 I  II  III 

 (6HA1, 6HB1) 
250 l 250 l 250 l

,
 (6HG1, 6HH1, 6HD1) 

120 l 250 l 250 l

, ,
 (6HA2, 

6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2  6HH2) 

60 l 60 l 60 l

,
, , ,

 (6PA1, 6PB1, 6PG1, 
6PD1, 6PH1  6PH2) 

 (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2  6PD2)

60 l 60 l 60 l

,  4.1.3.6. 
:

 3,  III,
, .

:

PP1  UN 1133, 1210, 1263  1866,  II  III 
 5 

 6.1, 
:

 (a) , , . .
,

(b)  40 kg.

PP2  UN 3065,  250 
 6.1 .

PP4  UN 1774,  II. 

PP5  UN 1204, 
.

.

PP6  UN 1851  3248,  5 l.

PP10  UN 1791,  II, .

PP31  UN 1131, .

PP33  UN 1308,  I  II, 
 75 kg. 

PP81  UN 1790  60%  85%  UN 2031
 55% ,

.
 RID  ADR 

RR2  UN 1261, .
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 P002  ( ) P002 

4.1.1 4.1.3:

:  (    4.1.3.3) 

 I  II  III

 (1A2) 
 (1B2) 

,
 (1N2) 

 (1H2) 
 (1D) 

 (1G) 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

 (4A) 
 (4B) 

 (4C1) 
,

 (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

 (4H1)  
 (4H2) 

400 kg 
400 kg 
250 kg 
250 kg 

250 kg 
125 kg 
125 kg 
60 kg 
250 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
60 kg 

400 kg 

 10 kg 
a 50 kg 

  50 kg 
a, b, c 50 kg 

a, b, c  50 kg 

a

.

 b

 (    
4.1.3.4). 

 I.

 (3A2) 
 (3B2) 

 (3H2) 

120 kg 
120 kg 
120 kg 

120 kg 
120 kg 
120 kg 

120 kg 
120 kg 
120 kg 

:

 (1A1  1A2 d ) 
 (1B1  1B2 d )  

,  (1N1  1N2  d )  
 (1H1  1H2 d)   

 (1G) e
 (1D) e

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 

 (3A1  3A2 d )
 (3B1  3B2 d )

 (3H1  3H2 d )  

120 kg 
120 kg 
120 kg 

120 kg 
120 kg 
120 kg 

120 kg 
120 kg 
120 kg 

  d  I 
 (    4.1.3.4).

  e

 (    4.1.3.4).
( )
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P002  ( ) ( ) P002 

 (    4.1.3.3.) 

( ):
 I  II  III 

 (4A) e
 (4B) e

 (4C1) e
 (4D) e

 (4F) e
,  (4C2) e

 (4G) e
 (4H2) e

 (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) e

400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

50 kg 

400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 
400 kg 

50 kg 
   

, ,
,

(6HA1, 6HB1, 6HG1 e , 6HD1 e,  6HH1) 
,

, ,
,

 (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2 e, 6HG2 e
6HH2)  

, ,
 (6PA1, 6PB1, 

6PD1 e  6PG1 e )
,

 (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 e,  6PG2e)

 (6PH2  6PH1 e )

400 kg 

75 kg 

75 kg 

400 kg 

75 kg 

75 kg 

400 kg 

75 kg 

75 kg 

,  4.1.3.6. 
 e

 (    4.1.3.4).
( )



9936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P002  ( ) ( ) P002 

:
PP6  UN   3249,  5 kg. 
PP7  UN   2000, ,

,
.  1000 kg. 

PP8  UN   2002, 
.

.
PP9  UN   3175, 3243  3244, 

 II.  UN  
 3175 

.
PP11  UN   1309,  III,  UN   1362, 5H1, 5L1  5M1 

,
.

PP12  UN   1361, 2213  UN   3077, 5H1, 5L1  5M1 
.

PP13  UN   2870, 
 I. 

PP14  UN   2211, 2698  3314, 
 6.1. 

PP15  UN   1324  2623, 
 III. 

PP20  UN   2217, , .
PP30  UN   2471, .
PP34  UN   2969 ( ), 5H1, 5L1  5M1 .
PP37  UN   2590  2212, 5M1 .

, .
PP38  UN   1309,  II, .

84  UN   1057, 
, .

,
.

 RID  ADR : 
 RR5 84,  4.1.1.1, 4.1.1.2 
 4.1.1.5  4.1.1.7 
 10kg.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9937

P003         P003

.
4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 4.1.3

 6.1.4. 

.
,

.
:

PP16  UN   2800, 
.

 1:
,

.

 2:  (UN   2800),  P801a. 

17  UN   1950  2037,  55kg 
 125kg .

PP19  UN   1364  1365, .

PP20  UN   1363, 1386, 1408  2793 ,
.

PP32 UN   2857  3358 - ,
.

87  UN   1950  327, 
, . .

.
.

88  UN   1950 ,

.
 RID  ADR : 

RR6  UN 1950  2037 ,
 : 

.
.

P099  P099 

.

P101  P101  

.
,

.
,

:
“  ...” (    5.4.1.2.1 (e)) 



9938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P110(a)  P110(a) 

:
.

P110(b)             P110(b)

 4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,
,

,
,

,
 (4C2) 

 (4D) 
 (4F) 

:

PP42  UN   0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135  0224, :
 (a)  50 g  (

),
 (b) 

,
 (c)  25 .

P111  P111 

 4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,

,

,

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,  (4C2) 

 (4D) 
 (4F) 

 (4G) 
,  (4H1) 
,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2)

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 
:

PP43  UN   0159,  (1A2  1B2)  (1H2) 
.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9939

P112(a)  P112(a) 
( , 1.1D) 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

, ,   

,

,
 (4A) 

 (4B) 
,  (4C1) 
,  (4C2) 

 (4D) 
 (4F) 

 (4G) 
,  (4H1) 
,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2)

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 

:

.
:

PP26  UN   0004, 0076, 0078, 0154, 0219  0394, .

PP45  UN   0072  0226, .



9940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P112(b)  P112(b)
( ,  1.1D) 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

, kraft 
, ,

,

 (  UN   0150 )

,
,  (5H2) 
,  (5H3) 

,  (5H4) 
,  (5L2) 
,  (5L3) 

, ,    
   (5M2) 

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,  (4C2) 

 (4D) 
 (4F) 

 (4G) 
,  (4H1) 
,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 

:

PP26  UN   0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219  0386, 
.

PP46  UN   0209, ,  (5H2)  TNT 
 30 kg. 

PP47  UN   0222, .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9941

P112(c)  P112(c) 
(  1.1D) 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

, ,    ,
,

 (4A) 
,  (4C1) 
,  (4C2) 

 (4D) 
 (4F) 

 (4G) 
,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 
:

1. .

2. .
:

PP26  UN   0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219  0386, .

PP46  UN   0209, ,  (5H2)  TNT 
 30 kg. 

PP48  UN   0504, .



9942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

670
P113  P113 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,

 (4A) 
 (4 )

,  (4C1) 
,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,

  (1B2) 
 (1G) 

,  (1 2) 
:

.
:

PP49  UN   0094  0305,  50 g 
.

PP50  UN   0027, 
.

PP51  UN   0028,  kraft 
.
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P114(a)  P114(a) 
( )

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,
 (4A) 

,  (4C1) 
,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 

:

.
:

PP26  UN   0077, 0132, 0234, 0235  0236, .

PP43  UN   0342,  (1A2  1B2)  (1H2) 
.



9944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P114(b)  P114(b) 
( )

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

, kraft 

,
,

,

,  (4C1) 
,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (1A2)
,

  (1B2) 
 (1D) 

 (1G) 
,

(1H2) 

:

PP26  UN   0077, 0132, 0234, 0235  0236, .

PP50  UN   0160  0161, 
.

PP52  UN   0160  0161,  (1A2  1B2) ,
,

.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9945

P115  P115

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,  (4C1) 
,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,  (1 2) 
:

PP45  UN   0144, .

PP53  UN   0075, 0143, 0495  0497, ,

 5 .
- .

.
.  30 kg 

.

PP54  UN   0075, 0143, 0495  0497, 
, -

.

.
120 .

PP55  UN   0144, .

PP56  UN   0144, .

PP57  UN   0075, 0143, 0495  0497, 
.

PP58  UN   0075, 0143, 0495  0497, 
.

PP59  UN   0144,  (4G) .

PP60  UN   0144, ,  (1B2) .



9946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P116  P116 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,

,

,

,

,

,
,

 (5H1) 
, ,    

  (5M2) 
,  (5H4) 

,  (5L2) 
,  (5L3) 

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

   (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1G) 
,  (1H2) 

,  (3A2) 
,  (3H2) 

:

PP61  UN   0082, 0241, 0331  0332, 
.

PP62  UN   0082, 0241, 0331  0332, 
.

PP63  UN   0081, 
.

PP64  UN   0331,  (5H2), (5H3)  (5H4) 
.

PP65  UN   0082, 0241, 0331  0332,  (5H2  5H3) 
.

PP66  UN   0081, .



P130  P130  

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

 (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H1) 
,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1G) 
,  (1H2) 

:

PP67 UN   0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 
0056, 0137, 0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182,  0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254,  0280, 
0281, 0286,  0287,  0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 
0370, 0412, 0424, 0425,  0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451, 0488  0502:  

, ,

, .
,

.
 4 

.
.

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9947



9948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P131  P131 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,  (4C2) 

 (4D) 
 (4F) 

 (4G) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 

:

PP68  UN   0029, 0267  0455, 
.

P132(a)  P132(a) 
( ,

, - )
4.1.1, 4.1.3

4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

, ,  (4C1) 
, ,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9949

P132(b)  P132(b)  
( )

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

   (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

P133  P133  

 4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

:

.
:

PP69  UN   0043, 0212, 0225, 0268  0306, 
.



9950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P134  P134

 4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H1) 
,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2)

 (4D) 
 (1G) 

,  (1 2) 

P135  P135  

 4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H1) 
,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1G) 
,  (1H2) 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9951

P136  P136 

 4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

                                 

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

(4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 

137                 P137 

 4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

(4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 
:

PP70  UN   0059, 0439, 0440  0441, ,
 "

". ,

.



9952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P138  P138 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

(4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
  (1G) 

 (1 2) 
:

, .

P139  P139  

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

 (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,
(1A2) 

,
(1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,
(1H2) 

:

PP71  UN   0065, 0102, 0104, 0289  0290, ,
, .

.

PP72  UN   0065  0289, .



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9953

P140  P140 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

, kraft 

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

(4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,

(1B2) 
 (1G) 

 (1 2) 
:

PP73  UN   0105,  .

PP74  UN   0101, 
.

PP75  UN   0101, .

P141  P141 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

(4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,

(1B2) 
 (1G) 

,  (1H2)



9954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P142  P142 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

,

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

 (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2) 

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 

P143  P143 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

, kraft 

,

,

 (4A) 
 (4B) 

,  (4C1) 
,

  (4C2) 
 (4D) 

 (4F) 
 (4G) 

,  (4H2) 

,  (1A2) 
,  (1B2)

 (1D) 
 (1G) 

,  (1H2) 

:
,  (6HH2) (

) .
:

PP76  UN    0271, 0272, 0415  0491, ,
, ,

.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9955

P144  P144 

4.1.1, 4.1.3
4.1.5:

 (4A) 
 (4B) 

,
(4C1) 
 (4D) 

 (4F) 

,  (4H1) 
,  (4H2) 

,  (1 2) 

(1 2)

(1 2)  
:

PP77  UN   0248  0249, .
,

.



9956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P200  P200 
: , , .

, ,
4.1.6  (1)  (11): 

(1)  ,

(2)   LC50  200ml/m3 (ppm) 

(3)   (  1), 
 (  2)  2 (  3).  : 

  (a)  UN, ,
  (b)  LC50

  (c) ,  “X” 
  (d) 

    : ,

  (e) 
  (f) 

  (g) 

/

(4)   1 MPa (10 bar), 

(5)  
 : 

 (a) ,
.

 “o”. 
 65 C .

 (b)  , ,
 65 °C .

,
 “o”. 

   
,  (filling ratio, FR)  : 

FR = 8.5 × 10-4  ×  dg  ×  Ph

 FR =  
   dg =   (  15 °C, 1 bar)(  kg/m3)
   Ph  =  (  bar) 

( )



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9957

P200 ( ) P200 
,    

:

FD 
R

=
Pe  MM  10-3× ×

× 338

 FR = 
   Ph  =  (  bar) 

   MM =  (  g/mol) 
   R = 8,31451 × 10-2 bar • l •mol-1

• K -1 ( )

, ,    
.

(c) ,
 0.95  50 °C. 

 60 °C.  
 ( )

 65 °C,  100 kPa (1 bar). 

   
,  (filling ratio, FR)  : 

FR = (0.0032 × BP - 0.24) × d1

 FR = 
  BP =  (  Kelvin) 
  d1 =  (  kg. l)

(d)  UN   1001 , ,  UN   3374 , ,
(10),  “p”. 

(6)
 (4)  (5) .

(7) ,
.

 : 

- ,
- ,
- ,
- , ,
-

C.  

(8) 
 6.2.1.6. 

(9)  ,
:

 (a)  5 
 1 , 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F  4C, 

 (b)  5 

( )



9958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

P200 ( ) P200 

 (c)  10 
 1A, 1O, 1F, 2A, 2O  2F. 

,
 ( )

.

(10)   “ ” :

 (  ISO 11114-1 : 1997  ISO 11114-2 : 2000)   

  a: .

  b: .

  c: 
    65% .

  d: ,    
   .

 LC50  200ml/m3 (ppm) 

   k: 
   
   

   
   . , ,

.

    UN   1045 , ,
    ( )  150 
   .

   
    200bar  3.5mm  2mm 
   .
   
   .
   .

   .

   
   85 .

        

   .

    of the packless - ,
   .

   

   .

( )



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9959

P200  ( ) P200 

 l:    UN 1040 
.

 30g, 
 200g. ,

, ,
 55 C.

 2.5kg. 

 m:  5bar. 

 n:    UN 2190, , ,
 5 kg .

   UN 1045, , , , ,
  5 kg .

 ( )  150 
.

:
.

 p:    UN 1001 , ,    UN 3374 ,  : 
.

 ISO 3807-
1: 2000  ISO 3807- 2:2000, .

      UN 1001 ,  : 
 (  ISO 3807-1: 2000  ISO 3807- 2:2000, 

).
.

,    UN 1001 ,  :  UN 
- . ,

.
.

 52bar 
 ISO 3807-2:2000. 

 q: 
 1% 

. ,

,
. .

 r: :

  (a)  150 g 

  (b) 

  (c)  ( ,
, , , .)

.

  (d) .
 75 kg.  

( )
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P200  ( ) P200 

 s:  : 

  - ,

  - .
 UN  ISO 11621 : 1997. 

 ta: 
   UN 1965 : 

(a) ,

(b)
.

200(5), 
 « 200, 

»
.

 u:  10 
.  UN 

ISO 7866 : 1999. 

 v:  15 :

(a)  ( )  ( )
,

(b)
,  1440 : 1996 «

 petroleum gas (liquefied petroleum gas LPG) – 
” . 

    

. . .

 z:  

.

    (5) 

 LC50  200 ml/m3 
 MEGCs 

 “k”. ,  UN 1975 
.

 1% ,  “q” 
.

 ( . .
) . ,

.

 UN  1911 , ,
,

.

     
( )
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P200  ( ) P200 

 2 

 ab:  : 

(i)
.

(ii)
 ( . . )

(iii)  3mm. 

 ac: 
.

 ad:  : 

(i)  2.1 Pa (21 bar) 
( )

(ii) ,
 : 

-  UN  3.1.2.  

- ,
,

.

(11) 
, , :

(7)  1919:2000 .  (
 LPG). .

(7)  1920:2000 .
( ). .

(7)  12754:2001 . .
.

(7)  13365:2002 + 
1:2005 

 – 
 ( ) - 

.
(7)  (10) ta (b)  1439:2005 

(  3.5 
 C) 

LPG  – 

 (LPG) – ,
.

(7)  (10) ta (b)  14792:2005 LPG  – 

 (LPG) – ,
.

(10) p  1801:1998 -
 (

)
(10) p  12755:2000  - 

( )
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P200      ( )            P200 

 1 : 

UN

L
C

50
m

l/m
3

,
 a

 b

 b

1002 ,  1A   10    
1006 ,  1A   10    
1016 , 1TF 3760  5   u 

1023 ,  1TF   5    

1045 ,  1TOC 185 X   X 5 200 30 a, k, 
n, o 

1046 ,  1  10    
1049 ,  1F   10   d 
1056 ,  1A   10    
1065 NEO,  1A   10    
1066 ,  1A   10    
1071 ,  1TF   5    
1072 ,  1  10   s 
1612 1T   5   z 

1660 ,  1TOC 115 X   X 5 200 50 k, o 
1953 , ,

, . . .
1TF 5000  5   z 

1954 ,
, . . .

1F   10   z 

1955 , TO ,
. . .

1 5000  5   z 

1956 , . . . 1A   10   z 
1957 ,  1F   10   d 
1964 A

, . . .
1F   10   z 

1971 ,
, ,

1F   10    

2034
,

1F   10   d 

2190  1TOC 2.6     5 200 30 a, k, 
n, o 

3156 ,
, . . .

1O   10   z 

3303 , ,
, . . .

1TO 5000  5   z 
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4.1.5 Ειδικές διατάξεις συσκευασίας για εμπορεύμα−
τα της Κλάσης 1

4.1.5.1 Οι γενικές διατάξεις του Τμήματος 4.1.1 θα πρέ−
πει να ικανοποιούνται.

4.1.5.2 Όλες οι συσκευασίες για εμπορεύματα της Κλά−
σης 1 θα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζο−
νται έτσι ώστε: 

 (a) Να προστατεύονται τα εκρηκτικά, να αποφεύγε−
ται η διαφυγή τους και να μην αυξάνεται ο κίνδυνος 
ακούσιας ανάφλεξης ή πυροδότησης όταν υπόκεινται 
σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβανομέ−
νων  προβλέψιμων αλλαγών στη θερμοκρασία, υγρα−
σία και πίεση.  

 (b) Να μπορεί να γίνει χειρισμός του πλήρους κόλου 
με ασφάλεια υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς και 

 (c) Τα κόλα να αντέχουν κάθε φορτίο που τους επι−
βάλλεται από την αναμενόμενη στοίβαση στην οποία 
θα υπόκεινται κατά τη μεταφορά ώστε να μην αυξά−
νεται ο κίνδυνος που παρουσιάζουν τα εκρηκτικά, δεν 
διακυβεύεται η λειτουργία συγκράτησης των συσκευ−
ασιών, και δεν παραμορφώνονται κατά τέτοιο τρόπο ή 
σε τέτοιο βαθμό ώστε να μειώνεται η αντοχή τους ή 
να δημιουργείται αστάθεια της στοίβας.  

4.1.5.3 Όλες οι εκρηκτικές ουσίες και είδη, όπως προ−
ετοιμάζονται προς μεταφορά, θα έχουν καταχωρηθεί 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο 
Τμήμα 2.2.1.

4.1.5.4 Τα εμπορεύματα της Κλάσης 1 θα συσκευάζο−
νται σύμφωνα με την αρμόζουσα οδηγία συσκευασίας 
που φαίνεται στη Στήλη (8) του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 
3.2, όπως περιγράφεται στην 4.1.4.

4.1.5.5 Οι συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένων IBCs 
(εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας για φορ−

τία χύμα) και μεγάλων συσκευασιών  θα συμμορφώνο−
νται με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.1, 6.5 ή 6.6, αντί−
στοιχα, και θα πληρούν τις απαιτήσεις ελέγχου των 6.1.5, 
6.5.4 ή 6.6.5, αντίστοιχα, για την ομάδα συσκευασίας II, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.1.13, 6.1.2.4 και 6.5.1.4.4. 
Οι συσκευασίες εκτός από τις μεταλλικές συσκευασίες 
που πληρούν τα κριτήρια ελέγχου της ομάδας συσκευ−
ασίας I μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για την αποφυγή 
άσκοπου περιορισμού, οι μεταλλικές συσκευασίες της 
ομάδας συσκευασίας I δεν θα χρησιμοποιούνται. 

4.1.5.6 Η συσκευή κλεισίματος των συσκευασιών που 
περιέχουν υγρά εκρηκτικά θα διασφαλίζει διπλή προ−
στασία έναντι διαρροής.  

4.1.5.7 Η συσκευή κλεισίματος των μεταλλικών βαρελι−
ών θα περιλαμβάνει κατάλληλη φλάντζα αν η συσκευή 
κλεισίματος περιλαμβάνει βιδωτό πώμα, η είσοδος εκρη−
κτικών ουσιών μέσα στο βιδωτό πώμα θα εμποδίζεται.   

4.1.5.8 Οι συσκευασίες για υδατοδιαλυτές ουσίες θα 
είναι αδιάβροχες. Οι συσκευασίες για απευαισθητοποι−
ημένες ή αδρανοποιημένες ουσίες θα είναι κλειστές 
για την αποφυγή αλλαγών στη συγκέντρωση κατά τη 
μεταφορά.    

4.1.5.9 Όταν η συσκευασία περιλαμβάνει ένα διπλό 
φάκελο γεμάτο νερό που μπορεί να παγώσει κατά τη 
μεταφορά, αρκετή ποσότητα αντιψυκτικού μέσου θα 
προστίθεται στο νερό για την αποφυγή ψύξης. Αντιψυ−
κτικά μέσα που είναι δυνατό να αποτελέσουν κίνδυνο 
φωτιάς λόγω της εγγενούς ευφλεκτότητάς τους δεν 
θα χρησιμοποιούνται.  

4.1.5.10 Καρφιά, συνδετήρες και άλλα μέσα κλεισίματος 
κατασκευασμένα από μέταλλο που δεν έχουν προστα−
τευτική επένδυση δεν θα πρέπει να εισχωρούν στο εσω−
τερικό της εξωτερικής συσκευασίας εκτός εάν η εσωτε−
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ρική συσκευασία προστατεύει επαρκώς τις εκρηκτικές 
ουσίες και τα είδη έναντι της επαφής με το μέταλλο.  

4.1.5.11 Εσωτερικές συσκευασίες, εξαρτήματα και προ−
στατευτικά υλικά και η θέση των εκρηκτικών ουσιών 
ή ειδών στα κόλα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
αποφεύγεται η ελεύθερη μετακίνηση των εκρηκτικών 
ουσιών ή ειδών μέσα στην εξωτερική συσκευασία υπό 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Μεταλλικά συστατικά 
των ειδών θα εμποδίζονται έναντι επαφής με μεταλ−
λικές συσκευασίες. Τα είδη που περιέχουν εκρηκτικές 
ουσίες που δεν είναι κλεισμένες σε εξωτερικό περίβλη−
μα θα διαχωρίζονται μεταξύ τους ώστε να αποφεύγε−
ται η τριβή και πρόσκρουση.  Μαλακό υλικό, δίσκοι, δι−
αχωριστικά στην εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία, 
καλούπια ή δοχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
το σκοπό αυτό. 

4.1.5.12 Οι συσκευασίες θα είναι από υλικά συμβατά 
με, και αδιαπέραστα από, τα εκρηκτικά που περιέχο−
νται στο κόλο, ώστε καμιά διεπαφή μεταξύ των εκρη−
κτικών και των υλικών συσκευασίας, ούτε διαρροή, να 
καταστήσει το εκρηκτικό ανασφαλές για μεταφορά, ή 
να γίνει αιτία αλλαγής της κατηγορίας κινδύνου ή ομά−
δας συμβατότητας.

4.1.5.13 Η είσοδος εκρηκτικών ουσιών στις εσοχές των 
ραφών μεταλλικών συσκευασιών θα εμποδίζεται.

4.1.5.14 Πλαστικές συσκευασίες δεν θα πρέπει να υπό−
κεινται στην πρόκληση ή τη συσσώρευση αρκετού στα−
τικού ηλεκτρισμού ώστε μία αποφόρτιση να μπορούσε 
να προκαλέσει στις συσκευασμένες εκρηκτικές ουσίες 
ή είδη, πυροδότηση, ανάφλεξη ή λειτουργία.  

4.1.5.15 Μεγάλα και δυνατά εκρηκτικά είδη, που κανονι−
κά προορίζονται για στρατιωτική χρήση, χωρίς τα μέσα 
πυροδότησής τους ή με τα μέσα πυροδότησης που πε−
ριέχουν τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά προστατευ−
τικά χαρακτηριστικά, μπορούν να μεταφέρονται χωρίς 
συσκευασία.  Όταν τέτοια είδη έχουν προωθητική γό−
μωση ή είναι αυτοπροωθούμενα, τα συστήματα ανάφλε−
ξής τους θα προστατεύονται έναντι ερεθισμάτων που 
απαντώνται υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Ένα 
αρνητικό αποτέλεσμα στη Σειρά Ελέγχου 4 για ένα μη 
συσκευασμένο είδος σημαίνει πως το είδος μπορεί να 
μεταφερθεί χωρίς συσκευασία. Τέτοια μη συσκευασμέ−
να είδη μπορούν να είναι στερεωμένα σε βάσεις ή να 
περιέχονται σε κλωβούς ή άλλες κατάλληλες συσκευές 
χειρισμού, αποθήκευσης ή εκτόξευσης με τέτοιο τρό−
πο ώστε να μην αποσταθεροποιούνται υπό κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς.  

 Όπου τέτοια μεγάλα εκρηκτικά είδη υπόκεινται στα 
πλαίσια της λειτουργικής τους ασφάλειας και καταλλη−
λότητας σε ελέγχους που πληρούν τις προθέσεις της 
παρούσας Συμφωνίας (ADR) και έχουν περάσει επιτυ−
χώς αυτούς τους ελέγχους, η αρμόδια αρχή μπορεί να 
εγκρίνει τη μεταφορά αυτών των ειδών σύμφωνα με 
την παρούσα Συμφωνία.

4.1.5.16 Εκρηκτικές ουσίες δεν θα συσκευάζονται σε 
εσωτερικές ή εξωτερικές συσκευασίες όπου οι διαφο−
ρές μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων, λόγω 
θερμικών ή άλλων επιδράσεων, θα μπορούσαν να προ−
καλέσουν μια έκρηξη ή ρήγμα στο κόλο.

4.1.5.17 Όπου ελεύθερες εκρηκτικές ουσίες ή η εκρη−
κτική ουσία ενός είδους χωρίς περίβλημα ή με μερι−
κό περίβλημα, είναι δυνατό να έρθει σε επαφή με την 

εσωτερική επιφάνεια των μεταλλικών συσκευασιών (1A2, 
1B2, 4A, 4B και μεταλλικά δοχεία), η μεταλλική συσκευα−
σία θα έχει εσωτερική επένδυση ή προστατευτικό (βλέ−
πε   4.1.1.2).

4.1.5.18 Η οδηγία συσκευασίας P101 μπορεί να χρησι−
μοποιηθεί για κάθε εκρηκτικό εφόσον η συσκευασία 
έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή ανεξάρτητα από 
το αν η συσκευασία συμφωνεί με την καταχώρηση της 
οδηγίας συσκευασίας στη Στήλη (8) του Πίνακα A του 
Κεφαλαίου 3.2.

4.1.6 Ειδικές διατάξεις συσκευασίας για εμπορεύματα 
της Κλάσης 2 και εμπορεύματα άλλων κλάσεων που κα−
ταχωρούνται στον οδηγία συσκευασίας Ρ200

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για εμπορεύματα άλλων κλάσεων που 
μεταφέρονται σε δοχεία πίεσης και καταχωρούνται στις 
οδηγίες συσκευασίας PR1 έως PR7, βλέπε παράγρα−
φρο 4.1.4.4

4.1.6.1   Το τμήμα αυτό παρέχει γενικές απαιτήσεις 
εφαρμόσιμες στη χρήση δοχείων πίεσης και ανοιχτών 
κρυογονικών δοχείων για μεταφορά ουσιών της Κλά−
σης 2 και εμπορευμάτων άλλων κλάσεων που καταχω−
ρούνται στην οδηγία συσκευασίας Ρ200 (π.χ UN   1051 
κυανίδιο υδρογόνου, αδρανοποιημένο). Τα δοχεία πίε−
σης θα είναι κατασκευασμένα και θα είναι κλειστά κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε απώ−
λεια των περιεχομένων η οποία μπορεί να προκληθεί 
υπό συνήθεις συνθήκες μεταφοράς, συμπεριλαμβανομέ−
νων κραδασμών, ή από αλλαγές στη θερμοκρασία, την 
υγρασία ή την πίεση (που είναι αποτέλεσμα υψομετρι−
κής διαφοράς, για παράδειγμα).

4.1.6.2. Τα μέρη των δοχείων πίεσης και των κρογονι−
κών δοχείων τα οποία βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα 
επικίνδυνα εμπορεύματα δεν θα πρέπει να προσβάλλο−
νται ή να εξασθενούν από αυτά τα επικίνδυνα εμπορεύ−
ματα και δεν θα πρέπει να προκαλούν επικίνδυνο απο−
τέλεσμα (π.χ. κατάλυση μιας αντίδρασης, ή αντίδραση 
με τα επικίνδυνα εμπορεύματα) (βλέπε επίσης πίνακα 
προτύπων στο τέλος του τμήματος αυτού). Δοχεία πί−
εσης  για UN   1001 ακετυλένιο, διαλυμένο και UN 3374 
ακετυλένιο ελεύθερο διαλύτη, θα γεμίζεται με πορώδες 
υλικό, ομοιόμορφα κατανεμημένο, τύπου που να συμ−
μορφώνεται προς τις απαιτήσεςι και τις δοκιμές που 
ορίζονται από την αρμόδια αρχή και το οποίο :

(a)  είναι συμβατό με το δοχείο πίεσης και δεν σχη−
ματίζει καταστροφικά ή επικίνδυνα  συστατικά είτε με 
το ακετυλένιο είτε με το διαλύτη στην περίπτωση του 
UN 1001  και

 (b) είναι ικανό να εμποδίζει τη διάδοση της αποσύν−
θεσης του ακετυλενίου στα δοχεία    πίεσης.

 Στην περίπτωση του UN 1001, o διαλύτης θα πρέπει 
να είναι συμβατός με τα δοχεία πίεσης.

4.1.6.3. Δοχεία πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των κλει−
σιμάτων τους και ανοιχτά κρυογονικά δοχεία, θα επιλέ−
γονται για να περιέχουν αέριο ή μίγμα αερίων σύμμφω−
να με τις απαιτήσεις της 6.2.1.2 και τις απαιτήσεις της 
σχετικής οδηγίας συσκευασίας της 4.1.4.1. Αυτό το υπο−
τμήμα εφαρμόζεται απίσης και σε δοχεία πίεσης που 
είναι στοιχεία MEGCs και οχημάτων με συστοιχίας.

4.1.6.4 Μια αλλαγή στη χρήση ενός επαναγεμιζόμενου 
δοχείου θα περιλαμβάνει λειτουργίες αδειάσματος, κα−
θαρισμού και εκκένωσης σε έκταση απαραίτητη για τη−
νασφαλή λειτουργία  (βλέπε επίσης Πίνακα προτύπων 
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στο τέλος αυτού του Τμήματος). Επιπλέον, ένα δοχείο 
πίεσης που προηγουμένως περιείχε διαβρωτική ουσία 
της Κλάσης 8 ή ουσία άλλης κλάσης με δευτερεύοντα 
κίνδυνο διάβρωσης δεν θα εγκρίνεται για μεταφορά 
ουσίας της Κλάσης 2 χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί 
η απαραίτητη επιθεώρηση και ο έλεγχος όπως καθο−
ρίζεται στην   6.2.1.6.

4.1.6.5 Πριν από την πλήρωση, ο συσκευαστής θα πραγ−
ματοποιεί επιθεώρηση του δοχείου πίεσης ή του ανοι−
χτού κρυογονικού δοχείου και θα διασφαλίζει ότι το 
δοχείο πίεσης ή το κρυογονικό δοχείο είναι εγκεκρι−
μένο για την ουσία που πρόκειται να μεταφερθεί και 
ότι οι απαιτήσεις πληρούνται. Οι βαλβίδες κλεισίματος 
θα πρέπει να κλείνονται μετά την πλήρωση και να πα−
ραμένουν κλειστές κατά τη μεταφορά. Ο αποστολέ−
ας θα διασφαλίζει ότι τα κλεισίματα και ο εξοπλισμός 
δεν διαρρέουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι βαλβίδες κλεισίματος που είναι προ−
σαρτημένες σε μεμονωμένους κυλίνδρους σε δέσμες 
μπορούν να ανίξουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
εκτός και αν η ουσία που μεταφέρεται υπόκειται σε ει−
δική διάταξη συσκευασίας “k” ή “q” στην διάταξη συ−
σκευασίας Ρ200.

4.1.6.6 Τα δοχεία πίεσης και τα ανοιχτά κρυογονικά 
δοχεία θα πληρώνομνται σύμφωνα με τις πιέσεις λει−
τουργίας, το λόγο πλήρωσης και τις διατάξεις που κα−
θορίζονται στην κατάλληλη οδηγία συσκευασίας για τη 
συγκεκριμένη ουσία πλήρωσης. Ενεργά αέρια και μίγ−
ματα αερίων θα γεμίζονται σε πίεση τέτοια ώστε αν 
πλήρης αποσύνθεση του αερίου συμβεί, η πίεση λει−
τουργίας του δοχείου πίεσης δεν θα ξεπεραστεί. Δέ−
σμες κυλίνδρων δεν θα γεμίζονται καθ’υπέρβαση της 
χαμηλότερης πίεσης λειτουργίας οποιουδήποτε κυλίν−
δρου της δέσμης.

4.1.6.7 Τα δοχεία, συμπεριλαμβανομένων  των κλεισιμά−
των τους, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχεδι−
ασμού, κατασκευής, επιθεώρησης και ελέγχου που πε−
ριγράφονται στο Κεφάλαιο 6.2. Όταν προδιαγράφονται 
εξωτερικές συσκευασίες, τα δοχεία πίεσης και τα κρυ−
ογονικά δοχεία θα στερεώνονται καλά μέσα σ’αυτές. 
Εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς στις σχετικές οδηγί−
ες συσκευασίας, τα δοχεία μπορούν να εσωκλείονται 
σε εξωτερικές συσκευασίες μόνα ή σε ομάδες.

4.1.6.8  Οι βαλβίδες (κρουνοί) θα πρέπει να προστα−
τεύονται αποτελεσματικά από ζημιά που θα μπορούσε 
να προκαλέσει την απελευθέρωση αερίου εάν το δο−
χείο πέσει, και κατά τη μεταφορά και στοίβαση.  Αυτή 
η απαίτηση θεωρείται πως ικανοποιείται αν μία ή πε−
ρισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες εκπληρώνο−
νται  (βλέπε επίσης Πίνακα προτύπων στο τέλος αυ−
τού του Τμήματος):

 (a) Οι βαλβίδες είναι τοποθετημένες εσωτερικά του 
λαιμού των δοχείων και προστατευόμενες από κοχλι−
ωτό πώμα.

 (b) Οι βαλβίδες προστατεύονται με πώματα. Τα πώ−
ματα θα πρέπει να διαθέτουν οπές αερισμού επαρκούς 
διατομής για την εκκένωση των αερίων σε περίπτωση 
διαρροής στις βαλβίδες.

 (c) Οι βαλβίδες προστατεύονται με καλύμματα ή προ−
φυλακτήρες

 (d) Οι βαλβίδες τοποθετούνται σε προστατευτικό 
πλαίσιο

 (e) Τα δοχεία πίεσης μεταφέρονται σε πλαίσια, (π.χ. 
κύλινδροι σε δέσμες), ή

 (f) Τα δοχεία μεταφέρονται σε προστατευτικά κιβώ−
τια ή πλαίσια.

4.1.6.9 Μη επανεγεμιζόμενα δοχεία πίεσης θα πρέ−
πει :

 (a) να μεταφέρονται σε εξωτερική συσκευασία, όπως 
κιβώτιο ή κλωβό, ή σε δίσκους σε 

 (b) να είναι περιεκτικότητας σε νερό μικρότερης ή 
ίσης προς 1.25 λίτρα κατά την πλήρωση με εύφλεκτο 
ή τοξικό αέριο

 (c) να μη χρησιμοποιείται για τοξικά αέρια με LC50 
μικρότρο ή ίσο από 200ml/m3 και

 (d) να μην επισκευάζεται αφού τεθεί σε λειτουργία 
4.1.6.10 Επαναγεμιζόμενα δοχεία πίεσης θα πρέπει να 

επιθεωρούνται τακτικά σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6.2.1.6 και την οδηγία συσκευασίας Ρ200 
ή Ρ203 κατάλληλα. Τα δοχεία πίεσης δεν θα πρέπει να 
γεμίζονται μετά τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού 
ελέγχου, αλλά μπορούν να μεταφέρονται με τη λήξη 
του χρονικού−ορίου για λόγους εκτέλεσης της επιθεώ−
ρησης ή διάθεσης, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων 
λειτουργιών μεταφοράς.

4.1.6.11 Οι επισκευές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με 
την κατασκευή και οι απαιτούμενοι έλεγχοι των εφαρμο−
ζόμενων προτύπων σχεδιασμού και κατασκευής επιτρέ−
πονται μόνο όπως υποδεικνύεται στη σχετική περιοδική 
επιθεώρηση προτύπων, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6.2. 
Τα δοχεία πίεσης, εκτός από το μανδύα των κλειστών 
κρυογονικών δοχείων, δεν θα υφίστανται οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες επισκευές :

  (a) συγκολλήσεις ρωγμών ή συγκολλήσεις άλλων 
ελαττωμάτων

  (b) ρωγμές σε τοιχώματα
  (c) διαρροές ή ελαττώματα του υλικού των τοιχω−

μάτων της κεφαλής ή της βάσης
4.1.6.12 Δοχεία δεν θα προσφέρονται για πλήρωση :
 
(a) όταν φέρουν βλάβες σε τέτοια έκταση ώστε μπο−

ρεί να επηρεάζεται η ακεραιότητα του δοχείου ή του 
εξοπλισμού λειτουργίας του

(b) εκτός αν το δοχείο και ο εξοπλισμός λειτουργί−
ας του έχει εξεταστεί και έχει βρεθεί να είναι σε καλή 
κατάσταση, και

(c) εκτός αν η απαιτούμενη πιστοποίηση, επανεξέτα−
ση και σήμανση πλήρωσης είναι ευανάγνωστες.

4.1.6.13 Γεμάτα δοχεία δεν θα πρέπει να προσφέρο−
νται για πλήρωση :

(a) όταν διαρρέουν
(b) όταν φέρουν βλάβες σε τέτοια έκταση ώστε μπο−

ρεί να επηρεάζεται η ακεραιότητα του δοχείου ή του 
εξοπλισμού λειτουργίας του

(c) εκτός αν το δοχείο και ο εξοπλισμός λειτουργί−
ας του έχει εξεταστεί και έχει βρεθεί να είναι σε καλή 
κατάσταση, και

(d) εκτός αν η απαιτούμενη πιστοποίηση, επανεξέτα−
ση και σήμανση πλήρωσης είναι ευανάγνωστες.

4.1.6.14 Για δοχεία πίεσης UN, τα πρότυπα ISO που κα−
ταγράφονται στη συνέχεια θα εφαρμόζονται. Για άλλα 
δοχεία πίεσης, οι απαιτήσεις του τμήματος 4.1.6 θεωρεί−
ται ότι τηρούνται αν εφαρμόζονται τα ακόλουθα πρό−
τυπα κατάλληλα:
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Σχετικές Αναφορά Τίτλος εγγράφου

4.1.6.2

ISO 11114−1:1997
Φορητοί κύλινδροι αερίων – Συμβατότητα του υλικού του κυλίν−
δρου και της βαλβίδας με το περιεχόμενα αέρια – Μέρος 1: Με−
ταλλικά υλικά

ISO 11114−2:2000
Φορητοί κύλινδροι αερίων – Συμβατότητα του υλικού του κυλίν−
δρου και της βαλβίδας με το περιεχόμενα αέρια – Μέρος 2: Μη με−
ταλλικά υλικά

4.1.6.4

ISO 11621:1997 Κύλινδροι αερίου– Διαδικασίες για την αλλαγή αερίου εξυπηρέ−
τησης. 

EN 1795: 1997 Κύλινδροι αερίου (εξαιρουμένων LPG) – Διαδικασίες για την αλλα−
γή αερίου εξυπηρέτησης.

4.1.6.8
Βαλβίδες με 
εγγενή προ−

στασία

Παράρτημα Β του ISO 
10297 : 1999

Κύλινδροι αερίου – Βαλβίδες επαναγεμιζόμενων κυλίνδρων αερίου 
– Προδιαγραφές και τύπος ελέγχου

Παράρτημα Α του ΕΝ 
849 : 1996/Α2 : 2001

Φορητοί κύλινδροι αερίων – Βαλβίδες κυλίνδρων : Προδιαγραφές 
και τύπος ελέγχου – Τροποποίηση 2

ΕΝ 13152 2001 Έλεγχοι και προδιαγραφές βαλβίδων κυλίνδρων LPG− αυτόκλει−
στων

ΕΝ 13153 2001 Έλεγχοι και προδιαγραφές βαλβίδων κυλίνδρων LPG− χειροκίνη−
της λειτουργίας

4.1.6.8 (b) και 
(c)

ISO 11117 : 1998 Κύλινδροι αερίων − Πώματα προστασίας βαλβίδων και προστατευ−
τικά βαλβίδων για κυλίνδρους βιομηχανικών και ιατρικών αερίων

EN 962:1996/A2:2000 – Σχεδιασμός, κατασκευή και έλεγχοι.

4.1.7 Ειδικές διατάξεις συσκευασίας για οργανικά υπε−
ροξείδια (Κλάση 5.2) και αυτενεργές ουσίες της Κλά−
ση 4.1

4.1.7.0.1 Για οργανικά υπεροξείδια, όλα τα δοχεία θα 
πρέπει να είναι «αποτελεσματικά κλειστά». Όπου μπο−
ρεί να αναπτυχθεί σημαντική εσωτερική πίεση σε μία 
συσκευασία από τη δημιουργία αερίου, εξαερισμός θα 
πρέπει να προσαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι το 
αέριο που εκπέμπεται δεν προκαλεί κίνδυνο, διαφορετι−
κά ο βαθμός πλήρωσης θα πρέπει να περιορίζεται. Κάθε 
διάταξη εξαερισμού θα είναι κατασκευασμένη κατά τέ−
τοιο τρόπο ώστε το υγρό να μη διαφεύγει όταν η συ−
σκευασία είναι σε όρθια θέση και να εμποδίζει την εί−
σοδο ακαθαρσιών. Η εξωτερική συσκευασία, αν υπάρχει, 
θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην παρεμποδίζει 
στη λειτουργία εξαερισμού.

4.1.7.1 Χρήση των συσκευασιών
4.1.7.1.1 Οι συσκευασίες για οργανικά υπεροξείδια και 

αυτενεργές ουσίες θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις στο 
Κεφάλαιο 6.1 ή στο Κεφάλαιο 6.6 σε επίπεδο απόδοσης 
της ομάδας συσκευασίας II. Για την αποφυγή άσκοπου 
περιορισμού, οι μεταλλικές συσκευασίες της ομάδας συ−
σκευασίας που πληρούν τα κριτήρια ελέγχου της ομά−
δας I δεν θα χρησιμοποιούνται.

4.1.7.1.2 Οι μέθοδοι συσκευασίας για τα οργανικά υπε−
ροξείδια και τις αυτενεργές ουσίες αναφέρονται στην 
οδηγία συσκευασίας 520 και είναι καταχωρημένες ως 
OP1 με OP8. Οι ποσότητες που προδιαγράφονται για 
κάθε μέθοδο συσκευασίας είναι οι μέγιστες ποσότητες 
που επιτρέπονται ανά κόλο.

4.1.7.1.3 Οι μέθοδοι συσκευασίας κατάλληλες για τα 
ιδιαίτερα προσφάτως καταχωρημένα οργανικά υπερο−
ξείδια και αυτενεργές ουσίες αναφέρονται στις παρα−
γράφους 2.2.41.4 και 2.2.52.4. 

4.1.7.1.4 Για καινούρια οργανικά υπεροξείδια, καινού−
ριες αυτενεργές ουσίες ή καινούρια παρασκευάσματα 
προσφάτως καταχωρημένων οργανικών υπεροξειδίων 
ή αυτενεργών ουσιών, η παρακάτω διαδικασία θα χρη−
σιμοποιείται για να επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος 
συσκευασίας: 

 (a) ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ, ΤΥΠΟΣ B ή ΑΥΤΕΝΕΡ−
ΓΗ ΥΛΗ, ΤΥΠΟΣ B:

Η μέθοδος συσκευασίας OP5 θα επιλέγεται, εφόσον 
το οργανικό υπεροξείδιο (ή αυτενεργή ουσία) ικανοποι−
εί τα κριτήρια της 20.4.3 (b) (αντιστ. 20.4.2 (b)) του Εγ−
χειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων σε συσκευασία που 
επιτρέπεται από τη μέθοδο συσκευασίας.  Αν το ορ−
γανικό υπεροξείδιο (ή αυτενεργή ουσία)  ικανοποιεί τα 
κριτήρια αυτά μόνο σε μικρότερη συσκευασία από αυ−
τές που επιτρέπει η μέθοδος συσκευασίας OP5 (δηλ. μία 
από τις συσκευασίες καταχωρημένες για OP1 με  OP4), 
τότε η αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με το μικρό−
τερο αριθμό OP θα επιλέγεται.   

 (b) ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ, ΤΥΠΟΣ C ή ΑΥΤΕΝΕΡ−
ΓΗ ΥΛΗ, ΤΥΠΟΣ C:

Η μέθοδος συσκευασίας OP6 θα επιλέγεται, εφόσον 
το οργανικό υπεροξείδιο (ή αυτενεργή ουσία) ικανοποι−
εί τα κριτήρια της 20.4.3 (c) (αντιστ. 20.4.2 (c)) του Εγ−
χειριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων σε συσκευασία που 
επιτρέπεται από τη μέθοδο συσκευασίας. Αν το ορ−
γανικό υπεροξείδιο (ή αυτενεργή ουσία)  ικανοποιεί τα 
κριτήρια αυτά μόνο σε μικρότερη συσκευασία από αυ−
τές που επιτρέπει η μέθοδος συσκευασίας OP6 τότε η 
αντίστοιχη μέθοδος συσκευασίας με το μικρότερο αριθ−
μό OP θα επιλέγεται.

 (c) ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ, ΤΥΠΟΣ D ή ΑΥΤΕΝΕΡ−
ΓΗ ΥΛΗ, ΤΥΠΟΣ D:

  Σε αυτόν τον τύπο οργανικού υπεροξειδίου ή αυτε−
νεργούς ουσίας θα καταχωρείται η μέθοδος συσκευ−
ασίας OP7.  
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 (d) ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ, ΤΥΠΟΣ E ή ΑΥΤΕΝΕΡ−
ΓΗ ΥΛΗ, ΤΥΠΟΣ E:

  Σε αυτόν τον τύπο οργανικού υπεροξειδίου ή αυτε−
νεργούς ουσίας θα καταχωρείται η μέθοδος συσκευ−
ασίας OP8. 

 (e) ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ, ΤΥΠΟΣ F ή ΑΥΤΕΝΕΡ−
ΓΗ ΥΛΗ, ΤΥΠΟΣ F:

  Σε αυτόν τον τύπο οργανικού υπεροξειδίου ή αυτε−
νεργούς ουσίας θα καταχωρείται η μέθοδος συσκευ−
ασίας OP8.

4.1.7.2 Χρήση εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητι−
κότητας για φορτία χύμα (IBC)

4.1.7.2.1 Τα προσφάτως καταχωρημένα οργανικά υπε−
ροξείδια που αναφέρονται συγκεκριμένα στην οδηγία 
συσκευασίας IBC520 μπορούν να μεταφέρονται σε IBCs 
σύμφωνα με αυτή την οδηγία συσκευασίας.

4.1.7.2.2 Άλλα οργανικά υπεροξείδια και αυτενεργές 
ουσίες του τύπου F μπορούν να μεταφέρονται σε IBCs 
υπό τις συνθήκες που θεσπίζει η αρμόδια αρχή της χώ−
ρας προέλευσης όταν, με βάση τους κατάλληλους ελέγ−
χους, αυτή η αρμόδια αρχή έχει ικανοποιηθεί ως προς 
την ασφάλεια τέτοιας μεταφοράς.  Οι έλεγχοι που θα 
διενεργηθούν θα είναι οι απαραίτητοι ώστε:

 (a) Να αποδειχθεί ότι το οργανικό υπεροξείδιο (ή αυ−
τενεργή ουσία) ικανοποιεί τις αρχές καταχώρησης που 
αναφέρονται στην 20.4.3 (f) (αντιστ. 20.4.2 (f) του Εγχει−
ριδίου Δοκιμών και Κριτηρίων, κουτί εξόδου F του σχή−
ματος  20.1 (b) του Εγχειριδίου.

 (b) Να αποδειχθεί η συμβατότητα όλων των υλικών 
που σε κανονικές περιπτώσεις έρχονται σε επαφή με 
την ουσία κατά τη μεταφορά. 

 (c) Να εξακριβωθούν, όπου είναι κατάλληλο, οι θερ−
μοκρασίες ελέγχου και κινδύνου που σχετίζονται με τη 
μεταφορά του προϊόντος στο εν λόγω IBC όπως προ−
κύπτουν από το SADT.

 (d) Να σχεδιαστούν, όταν αρμόζει, συσκευές εκτόνω−
σης πίεσης και επείγουσας εκτόνωσης και 

 (e) Να εξακριβωθεί αν είναι απαραίτητες ειδικές δια−
τάξεις για την ασφαλή μεταφορά της ουσίας.  

 Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι συμβαλλόμενο μέ−
λος στην παρούσα Συμφωνία (ADR), η ταξινόμηση και οι 
συνθήκες μεταφοράς θα αναγνωρίζονται από την αρ−
μόδια αρχή της πρώτης χώρας κράτους μέλους σύμ−
φωνα με την παρούσα Συμφωνία την οποία προσεγγί−
ζει η αποστολή. 

4.1.7.2.3 Έκτακτη ανάγκη που θα λαμβάνεται υπόψη εί−
ναι η αυτο−επιταχυνόμενη διάσπαση και εκδήλωση φω−
τιάς. Για την αποτροπή εκρηκτικής ρήξης του μεταλλι−
κού ή του σύνθετου IBC με πλήρες μεταλλικό πλαίσιο, 
οι διατάξεις εκτόνωσης έκτακτης ανάγκης θα είναι σχε−
διασμένες για τον εξαερισμό όλων των προϊόντων δι−
άσπασης και των ατμών που δημιουργούνται κατά την 
αυτο−επιταχυνόμενη διάσπαση ή για περίοδο εκδήλω−
σης φωτιάς μεγαλύτερης της μιας ώρας. 

4.1.8 Ειδικές διατάξεις συσκευασίας για μολυσματικές 
ουσίες (Κλάση 6.2)

4.1.8.1 Οι αποστολείς μολυσματικών ουσιών θα δια−
σφαλίζουν ότι τα κόλα ετοιμάζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να φτάνουν στον προορισμό τους σε καλή κατά−
σταση και ότι δεν παρουσιάζουν κινδύνους σε πρόσω−
πα ή ζώα κατά τη μεταφορά.  

4.1.8.2 Οι ορισμοί της 1.2.1 και οι γενικές διατάξεις των 
4.1.1.1 έως 4.1.1.16, εκτός από την 4.1.1.3 και 4.1.1.9 έως 

4.1.1.12 και 4.1.1.15 ισχύουν για κόλα μολυσματικών ουσι−
ών. Ωστόσο, στις συσκευασίες θα πρέπει να γεμίζονται 
υγρά, συμπεριλαμβανομένων των IBCs, τα οποία έχουν 
κατάλληλη αντίσταση στην εσωτερική πίεση που μπορεί 
να αναπτυχθεί υπό συνήθεις συνθήκες μεταφοράς.

4.1.8.3 Για τους UN 2814 και 2900, ένας αναλυτικός κα−
τάλογος των περιεχομένων θα εσωκλείεται μεταξύ της 
ενδιάμεσης συσκευασίας και της εξωτερικής συσκευ−
ασίας. Όταν οι μολυσματικές ουσίες που πρόκειται να 
μεταφερθούν είναι άγνωστες, αλλά υπάρχει υποψία  ότι 
πληρούν τα κριτήρια για να περιληφθούν στην Κατηγο−
ρία Α και να καταχωρηθούν στους UN 2814 ή 2900, οι 
λέξεις «ύποποτες μολυσματικές ουσίες Κατηγορίας Α» 
θα πρέπει να παρουσιάζονται, σε παρένθεση, ακολου−
θούμενη από την κατάλληλη ονομασία αποστολής στο 
έγγραφο εντός της εξωτερικής συσκευασίας.

4.1.8.4 Πριν την επιστροφή μιας κενής συσκευασίας 
στον αποστολέα, ή αλλού, θα απολυμαίνεται πλήρως 
ή θα αποστειρώνεται, και κάθε ετικέτα ή σήμανση που 
υποδείκνυε ότι περιείχε μια μολυσματική ουσία θα αφαι−
ρείται ή θα καταστρέφεται.  

4.1.8.5 Οι διατάξεις του τμήματος αυτού δεν εφαρμό−
ζονται στον   UN 3373 Βιολογική ουσία, Κατηγορία Β 
(βλέπε οδηγία συσκευασίας Ρ650).

4.1.9 Ειδικές διατάξεις συσκευασίας για την Κλάση 7
4.1.9.1  Γενικά
4.1.9.1.1 Ραδιενεργό υλικό, συσκευασίες και κόλα θα ικα−

νοποιούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.4. Η ποσότη−
τα ραδιενεργού υλικού σε ένα κόλο δεν θα υπερβαίνει 
τα όρια που αναφέρονται στην   2.2.7.7.1.

4.1.9.1.2 Η μη−μόνιμη μόλυνση στις εξωτερικές επιφά−
νειες κάθε κόλου θα πρέπει να διατηρείται όσο χαμη−
λή είναι πρακτικά δυνατόν και, υπό κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα παρακά−
τω όρια:

 (a) 4 Bq/cm2 για βήτα / γάμα / χαμηλής−τοξικότητας 
άλφα εκπομπής και 

 (b)  0.4 Bq/cm2 για όλους τους άλλους άλφα εκπο−
μπής.

 Αυτά τα όρια ισχύουν υπολογιζόμενα κατά μέσον 
όρο πάνω σε εμβαδόν 300 cm2 οποιουδήποτε μέρους 
της επιφάνειας.

4.1.9.1.3 Ένα κόλο δεν θα πρέπει να περιέχει οποιαδή−
ποτε άλλα είδη εκτός από εκείνα που είναι απαραίτη−
τα για τη χρήση του ραδιενεργού υλικού. Η αλληλεπί−
δραση μεταξύ των ειδών και της συσκευασίας υπό τις 
ισχύουσες συνθήκες μεταφοράς, δεν θα μειώνει την 
ασφάλεια της συσκευασίας.

4.1.9.1.4  Εκτός από τις διατάξεις της 7.5.11, CV33, το 
επίπεδο της μη−μόνιμης μόλυνσης στις εξωτερικές και 
εσωτερικές επιφάνειες υπερσυσκευασιών, εμπορευμα−
τοκιβωτίων, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων με−
σαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα όρια που αναφέρονται στην   4.1.9.1.2.

4.1.9.1.5  Ραδιενεργό υλικό με δευτερεύοντα κίνδυνο θα 
πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασίες, IBCs ή δεξαμε−
νές που συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις των 
σχετικών Κεφαλαίων του Μέρους 6 ως αρμόζει, όπως 
επίσης και με τις ισχύουσες απαιτήσεις των Κεφαλαίων 
4.1, 4.2 ή 4.3 για αυτόν το δευτερεύοντα κίνδυνο.

4.1.9.2  Απαιτήσεις και έλεγχοι για τη μεταφορά LSA 
υλικού και SCO
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4.1.9.2.1  Η ποσότητα του LSA υλικού ή SCO σε ένα 
μόνο βιομηχανικό κόλο Τύπου IP−1, Τύπου IP−2, Τύπου 
IP−3, ή αντικείμενο ή σύνολο αντικειμένων, οτιδήποτε 
είναι κατάλληλο, θα πρέπει να είναι έτσι περιορισμένη 
ώστε το επίπεδο εξωτερικής ακτινοβολίας σε 3 m από 
το μη−προστατευμένο υλικό ή αντικείμενο ή σύνολο 
αντικειμένων να μην υπερβαίνει τα 10 mSv/h.  

4.1.9.2.2  Το LSA υλικό και SCO που είναι ή περιέχει 
σχάσιμο υλικό θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες 
απαιτήσεις των 6.4.11.1. και 7.5.11, CV33 (4.1) και (4.2).

4.1.9.2.3  LSA υλικό και SCO στις ομάδες LSA−I και 
SCO−I μπορεί να μεταφέρεται μη−συσκευασμένο υπό 
τους παρακάτω όρους:

 (a) Όλα τα μη−συσκευασμένα υλικά εκτός από με−
ταλλεύματα που περιέχουν μόνον φυσικά απαντώμε−
να ραδιονουκλεΐδια θα πρέπει να μεταφέρονται με τέ−
τοιον τρόπο ώστε υπό συνθήκες που είναι πιθανόν να 
συμβούν σε συνήθη μεταφορά δεν θα υπάρχει διαφυ−
γή του ραδιενεργού περιεχομένου από το μέσο μετα−

φοράς ούτε θα υπάρχει οποιαδήποτε απώλεια του πε−
ριβλήματος. 

 (b) Κάθε μέσο μεταφοράς θα πρέπει να είναι υπό 
αποκλειστική χρήση, εκτός μόνον όταν μεταφορά SCO−I 
στην οποία η μόλυνση πάνω στις προσβάσιμες και τις 
μη προσβάσιμες επιφάνειες δεν είναι μεγαλύτερη από 
δέκα φορές το ισχύον επίπεδο που προκαθορίζεται 
στην   2.2.7.2  και

 (c) Για SCO−I όπου υπάρχει υποψία ότι μη−μόνιμη μό−
λυνση υπάρχει σε μη−προσβάσιμες επιφάνειες σε με−
γαλύτερες τιμές από αυτές που προκαθορίζονται στην    
2.2.7.5 (a)(i), θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι το ραδιενεργό υλικό δεν απελευθε−
ρώνεται μέσα στο όχημα.

4.1.9.2.4  LSA υλικό και SCO, εκτός από τις περιπτώ−
σεις της 4.1.9.2.3, θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σύμ−
φωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Διατάξεις για βιομηχανικά κόλα των LSA υλικών και SCO

Ραδιενεργά περιεχόμενα

Τύπος βιομηχανικού κόλου

 Αποκλειστική χρήση Όχι υπό αποκλειστική χρήση

LSA−I
 Στερεό a

 Υγρό
Τύπος IP−1
Τύπος IP−1

Τύπος IP−1
Τύπος IP−2

LSA−II
 Στερεό
 Υγρό και αέριο

Τύπος IP−2
Τύπος IP−2

Τύπος IP−2
Τύπος IP−3

LSA−III Τύπος IP−2 Τύπος IP−3

SCO−I a Τύπος IP−1 Τύπος IP−1

SCO−II Τύπος IP−2 Τύπος IP−2

   a    Σύμφωνα με τις συνθήκες της παραγράφου 4.1.9.2.3, υλικό  LSA−I και SCO−I     μπορούν να μεταφέρονται 
χωρίς συσκευασία. 

4.1.10 Ειδικές διατάξεις για μικτή συσκευασία
4.1.1.10.1 Όταν επιτρέπεται μικτή συσκευασία σύμφωνα 

με τις διατάξεις αυτού του Τμήματος, διάφορα επικίν−
δυνα εμπορεύματα ή επικίνδυνα εμπορεύματα και άλλα 
εμπορεύματα μπορούν να συσκευαστούν μαζί συνδυ−
ασμένες συσκευασίες σύμφωνα με την   6.1.4.2.1, εφό−
σον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους και ικανο−
ποιούνται όλες οι άλλες σχετικές  διατάξεις αυτού του 
Κεφαλαίου.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Βλέπε επίσης 4.1.1.5 και 4.1.1.6.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για εμπορεύματα της Κλάσης 7, βλέ−

πε 4.1.9.
4.1.10.2 Εκτός από κόλα που περιέχουν μόνο εμπο−

ρεύματα Κλάσης 1 ή μόνο εμπορεύματα Κλάσης 7, αν 
χρησιμοποιούνται ξύλινα ή από ινοσανίδες κιβώτια ως 
εξωτερικές συσκευασίες, ένα κόλο που περιέχει διά−
φορα εμπορεύματα συσκευασμένα μαζί δεν θα ζυγίζει 
πάνω από 100kg.

4.1.10.3 Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε ειδική 
διάταξη που ισχύει σύμφωνα με την   4.1.10.4, επικίνδυνα 
εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης και του ίδιου κωδικού 
καταχώρησης μπορούν να συσκευαστούν μαζί.

4.1.10.4 Όπου υποδεικνύεται για μια καταχώρηση στη 
Στήλη (9b) του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 3.2, οι ακόλου−
θες ειδικές διατάξεις θα ισχύουν για τη μικτή συσκευ−
ασία εμπορευμάτων που έχουν καταχωρηθεί σε αυτήν, 
με άλλα  εμπορεύματα  στο ίδιο κόλο.

 MP 1  Μπορεί να συσκευαστεί μόνο μαζί με εμπορεύ−
ματα του ίδιου τύπου στην ίδια ομάδα συμβατότητας.

 MP 2 Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με άλλα 
εμπορεύματα.

 MP 3 Μικτή συσκευασία του   UN 1873 με τον   UN 
1802 είναι επιτρεπτή. 

 MP 4 Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπο−
ρεύματα άλλων Κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνί−
ας. Ωστόσο, αν αυτό το οργανικό υπεροξείδιο είναι 
σκληρυντής ή σύστημα ενώσεων για ουσίες της Κλάσης 
3, η μικτή συσκευασία με αυτές της ουσίες της Κλάσης 
3 είναι επιτρεπτή. 

 MP 5 Οι   UN 2814 και   UN 2900 μπορούν να συσκευ−
αστούν μαζί σε μια συνδυασμένη συσκευασία σύμφωνα  
με την P620. Δεν θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί 
με άλλα εμπορεύματα: αυτό δεν ισχύει για  UN 3373 
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Βιολογική Ουσία, Κατηγορία Β συσκευασμένα σύμφωνα  
με την P650 ή για ουσίες που προστίθενται ως ψυκτι−
κά μέσα, π.χ. πάγος, ξηρός πάγος ή υγρό άζωτο υπό 
βαθιά ψύξη.

 MP 6 Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με άλλα 
εμπορεύματα. Αυτό δεν ισχύει για ψυκτικά μέσα, π.χ. πά−
γος, ξηρός πάγος ή υγρό άζωτο υπό βαθιά ψύξη.

 MP 7 Μπορεί – σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 
τα 5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία – να συσκευα−
στεί μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμμορφώ−
νεται με την   6.1.4.21:

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτονται 
από άλλους κωδικούς καταχώρησης όταν είναι επίσης 
επιτρεπτή η μικτή συσκευασία και για αυτά ή  

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας , 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
 MP 8 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία − να συσκευα−
στεί μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμμορφώ−
νεται με την   6.1.4.21:

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτονται 
από άλλους κωδικούς καταχώρησης όταν είναι επίσης 
επιτρεπτή η μικτή συσκευασία και για αυτά ή  

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
 MP 9 Μπορεί να συσκευαστεί μαζί σε μια εξωτερική 

συσκευασία για συνδυασμένες συσκευασίες σύμφωνα 
με την   6.1.4.21:

  − με άλλα εμπορεύματα της Κλάση 2 
  − με εμπορεύματα άλλων Κλάσεων, όταν είναι επίσης 

επιτρεπτή η μικτή συσκευασία και για αυτά ή 
  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 

της παρούσας Συμφωνίας ,
  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους.
 MP 10 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 5 kg ανά εσωτερική συσκευασία − να συσκευαστεί 
μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμμορφώνεται 
με την   6.1.4.21:

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτο−
νται από άλλους κωδικούς καταχώρησης ή εμπορεύμα−
τα άλλων Κλάσεων όταν είναι επίσης επιτρεπτή η μικτή 
συσκευασία και για αυτά ή  

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
 MP 11 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 5 kg ανά εσωτερική συσκευασία − να συσκευαστεί 
μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμμορφώνεται 
με την   6.1.4.21: 

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτο−
νται από άλλους κωδικούς καταχώρησης ή εμπορεύ−
ματα άλλων Κλάσεων (εκτός από ουσίες των ομάδων 
συσκευασίας I ή II της Κλάσης 5.1) όταν είναι επίσης επι−
τρεπτή η μικτή συσκευασία και για αυτά ή  

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
 MP 12 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 5 kg ανά εσωτερική συσκευασία − να συσκευαστεί 
μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμμορφώνεται 
με την   6.1.4.21: 

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτο−
νται από άλλους κωδικούς καταχώρησης ή εμπορεύ−
ματα άλλων Κλάσεων (εκτός από ουσίες των ομάδων 
συσκευασίας I ή II της Κλάσης 5.1) όταν είναι επίσης επι−
τρεπτή η μικτή συσκευασία και για αυτά ή 

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας , 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
  Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να ζυγίζουν πάνω από 

45 kg. Αν όμως χρησιμοποιούνται κιβώτια από ινοσανί−
δες σαν εξωτερική συσκευασία, ένα κόλο δεν θα ζυγί−
ζει πάνω από 27 kg.

 MP 13 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 
τα 3 kg ανά εσωτερική συσκευασία και ανά κόλο − να 
συσκευαστεί μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμ−
μορφώνεται με την   6.1.4.21: 

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτο−
νται από άλλους κωδικούς καταχώρησης ή εμπορεύμα−
τα άλλων Κλάσεων, όταν είναι επίσης επιτρεπτή η μι−
κτή συσκευασία και για αυτά ή

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
 MP 14 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 6 kg ανά εσωτερική συσκευασία − να συσκευαστεί 
μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμμορφώνεται 
με την   6.1.4.21: 

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτο−
νται από άλλους κωδικούς καταχώρησης ή εμπορεύμα−
τα άλλων Κλάσεων, όταν είναι επίσης επιτρεπτή η μι−
κτή συσκευασία και για αυτά ή

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
 MP 15 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία − να συσκευα−
στεί μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμμορφώ−
νεται με την   6.1.4.21: 

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτο−
νται από άλλους κωδικούς καταχώρησης ή εμπορεύμα−
τα άλλων Κλάσεων, όταν είναι επίσης επιτρεπτή η μι−
κτή συσκευασία και για αυτά ή

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους.
 MP 16 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 3 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και ανά κόλο − 
να συσκευαστεί μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που 
συμμορφώνεται με την   6.1.4.21: 

  − με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτο−
νται από άλλους κωδικούς καταχώρησης ή εμπορεύμα−
τα άλλων Κλάσεων, όταν είναι επίσης επιτρεπτή η μι−
κτή συσκευασία και για αυτά ή 

  − με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
 MP 17 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 0,5 λίτρα ανά εσωτερική συσκευασία και 1 λίτρο ανά 
κόλο − να συσκευαστεί μαζί σε συνδυασμένη συσκευα−
σία που συμμορφώνεται με την   6.1.4.21:

   − με εμπορεύματα άλλων Κλάσεων, εκτός της 
Κλάσησυνδυασμένη 7, όταν είναι επίσης επιτρεπτή η 
μικτή συσκευασία και για αυτά ή
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− με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

  εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
MP 18 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 0.5 kg ανά εσωτερική συσκευασία και 1 kg ανά κόλο 
− να συσκευαστεί μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που 
συμμορφώνεται με την 6.1.4.21: 

− με εμπορεύματα ή είδη άλλων Κλάσεων, εκτός της 
Κλάσησυνδυασμένη 7, όταν είναι επίσης επιτρεπτή η 
μικτή συσκευασία και για αυτά ή

− με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, 

εφόσον δεν αντιδρούν επικίνδυνα μεταξύ τους. 
 MP 19 Μπορεί − σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν 

τα 5 λίτρα  ανά εσωτερική συσκευασία − να συσκευα−
στεί μαζί σε συνδυασμένη συσκευασία που συμμορφώ−
νεται με την   6.1.4.21: 

− με εμπορεύματα της ίδιας Κλάσης που καλύπτονται 
από άλλους κωδικούς καταχώρησης ή εμπορεύματα άλ−
λων Κλάσεων, όταν είναι επίσης επιτρεπτή η μικτή συ−
σκευασία και για αυτά ή 

− με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις 
της παρούσας Συμφωνίας, εφόσον δεν αντιδρούν επι−
κίνδυνα μεταξύ τους. 

MP 20 Μπορεί να συσκευαστεί μαζί με ουσίες που 
έχουν τον ίδιο UN. 

Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύμα−
τα και είδη της Κλάσης 1 που έχουν διαφορετικούς UN 
εκτός αν προβλέπεται από την ειδική διάταξη ΜΡ 24.

Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύματα 
άλλων Κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

 MP 21 Μπορεί να συσκευάζεται μαζί με είδη που 
έχουν τον ίδιο UN.

Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύμα−
τα της Κλάσης 1 που έχουν διαφορετικούς UN, εκτός 
από:  

(a) τα δικά τους μέσα ανάφλεξης, εφόσον 
 (i) τα μέσα ανάφλεξης δεν θα ενεργοποιηθούν υπό 

κανονικές συνθήκες μεταφοράς ή 
 (ii) τα μέσα αυτά έχουν τουλάχιστον δύο αποτελε−

σματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά που εμποδί−
ζουν την έκρηξη ενός είδους στην περίπτωση ακούσι−
ας λειτουργίας των μέσων πυροδότησης ή  

(iii) όταν τα μέσα αυτά δεν διαθέτουν τουλάχιστον 
δύο αποτελεσματικά προστατευτικά χαρακτηριστικά 
(π.χ. τα μέσα πυροδότησης καταχωρημένα στην ομάδα 
συμβατότητας B), κατά την άποψη της αρμόδιας αρχή 
της χώρας προέλευσης3 η ακούσια λειτουργία των μέ−
σων πυροδότησης δεν θα προκαλεί την έκρηξη ενός εί−
δους υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς  

(b) είδη των ομάδων συμβατότητας C, D και E.
Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύματα 

άλλων Κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.

3  Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος 
σύμφωνα  με την παρούσα Συμφωνία (ADR), η έγκριση θα 
πρέπει να επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή της πρώτης 
χώρας κράτους μέλους που έχει συμβληθεί σύμφωνα  με την 
παρούσα Συμφωνία (ADR), η οποία προσεγγίζεται από την 
αποστολή.

 Όταν εμπορεύματα συσκευάζονται μαζί σύμφωνα με 
αυτή την ειδική διάταξη, θα λαμβάνεται υπόψη πιθανή 
αλλαγή της ταξινόμησης των κόλων σύμφωνα με την   
2.2.1.1. Για την περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγ−
γραφο μεταφοράς, βλέπε  5.4.1.2.1 (b).

 MP 22 Μπορεί να συσκευάζεται μαζί με είδη που 
έχουν τον ίδιο UN.

Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύμα−
τα της Κλάσης 1 που έχουν διαφορετικούς UN, εκτός 
από

(a) τα δικά τους μέσα ανάφλεξης, εφόσον τα μέσα 
ανάφλεξης δεν θα ενεργοποιηθούν υπό κανονικές συν−
θήκες μεταφοράς  

(b) είδη των ομάδων συμβατότητας C, D και E.
(c) αν προβλέπεται από την ειδική διάταξη ΜΡ 24.
Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύματα 

άλλων Κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.  

 Όταν εμπορεύματα συσκευάζονται μαζί σύμφωνα με 
αυτή την ειδική διάταξη, θα λαμβάνεται υπόψη πιθανή 
αλλαγή της ταξινόμησης των κόλων σύμφωνα  με την   
2.2.1.1. Για την περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγ−
γραφο μεταφοράς, βλέπε   5.4.1.2.1 (b).  

MP 23 Μπορεί να συσκευάζεται μαζί με είδη που έχουν 
τον ίδιο UN.

Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύμα−
τα και είδη της Κλάσης 1 που έχουν διαφορετικούς UΝ, 
με εξαίρεση 

(a) τα δικά τους μέσα ανάφλεξης, εφόσον τα μέσα 
ανάφλεξης δεν θα ενεργοποιηθούν υπό κανονικές συν−
θήκες μεταφοράς, ή

(b) αν προβλέπεται από την ειδική διάταξη ΜΡ 24.
Δεν θα πρέπει να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύματα 

άλλων Κλάσεων ή με εμπορεύματα που δεν υπόκεινται 
στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφωνίας.  Όταν εμπο−
ρεύματα συσκευάζονται μαζί σύμφωνα με αυτή την ει−
δική διάταξη, θα λαμβάνεται υπόψη πιθανή αλλαγή της 
ταξινόμησης των κόλων σύμφωνα  με την 2.2.1.1. Για την 
περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγραφο μεταφο−
ράς, βλέπε   5.4.1.2.1 (b).  

 MP 24 Μπορεί να συσκευάζεται μαζί με εμπορεύματα 
με τους UN που φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί, 
υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

− αν το γράμμα Α υποδεικνύεται στον Πίνακα, τα 
εμπορεύματα με αυτούς τους UN μπορούν να περι−
ληφθούν στο ίδιο κόλο χωρίς κανένα ειδικό περιορι−
σμό βάρους.

− αν το γράμμα B υποδεικνύεται στον Πίνακα, τα εμπο−
ρεύματα με αυτούς τους UN μπορούν να περιληφθούν 
στο ίδιο κόλο έως συνολικό βάρος 50 kg εκρηκτικών 
ουσιών. 

Όταν εμπορεύματα συσκευάζονται μαζί σύμφωνα με 
αυτή την ειδική διάταξη, θα λαμβάνεται υπόψη πιθανή 
αλλαγή της ταξινόμησης των κόλων σύμφωνα  με την   
2.2.1.1. Για την περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγ−
γραφο μεταφοράς, βλέπε 5.4.1.2.1 (b).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.2
ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχή−
ματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και δεξαμενές−εμπο−
ρευματοκιβώτια και δεξαμενές σε κινητά αμαξώματα, 
με πλαίσια κατασκευασμένα από μεταλλικά υλικά, και 
οχήματα με συστοιχίες και εμπορευματοκιβώτια αερίων 
πολλαπλών συστοιχιών (MEGCs), βλέπε Κεφάλαιο 4.3, 
για δεξαμενές από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες, βλέπε 
Κεφάλαιο 4.4, για δεξαμενές αποβλήτων που λειτουρ−
γούν με κενό, βλέπε Κεφάλαιο 4.5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Φορητές δεξαμενές και UN MEGCs που 
φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του Κεφαλαίου 6.7 αλλά που είχαν εγκριθεί σε Χώρα 
που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέλος στην παρούσα Συμ−
φωνία (ADR) μπορούν παρ’ ολα αυτά να χρησιμοποιού−
νται για μεταφορά υπό την παρούσα Συμφωνία (ADR). 

4.2.1 Γενικές διατάξεις για τη χρήση φορητών δεξα−
μενών για τη μεταφορά ουσιών της  Κλάσης 1 και των 
Κλάσεων 3 έως 9.

4.2.1.1 Αυτό το Τμήμα παρέχει γενικές διατάξεις που 
ισχύουν για τη χρήση φορητών δεξαμενών για τη με−
ταφορά ουσιών των Κλάσεων 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2, 7, 8 και 9. Επιπλέον αυτών των γενικών διατάξεων, 
οι φορητές δεξαμενές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης και 
ελέγχου που αναφέρονται αναλυτικά στο 6.7.2. Ουσίες 
μεταφέρονται σε φορητές δεξαμενές σύμφωνα με την 
ισχύουσα οδηγία για φορητές δεξαμενές που προσδιο−
ρίζεται στη Στήλη (10) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 
και περιγράφεται στο 4.2.4.2.6 (T1 έως T23) και τις ειδι−
κές διατάξεις για φορητές δεξαμενές που είναι κατα−
χωρημένες για κάθε ουσία στη Στήλη (11) του Πίνακα A 
του Κεφαλαίου 3.2 και περιγράφονται στο 4.2.5.3.

4.2.1.2 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, οι φορητές 
δεξαμενές πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένες 
έναντι φθοράς του περιβλήματος και του εξοπλισμού 
εξυπηρέτησης, από πλευρική και μετωπική σύγκρουση 
και ανατροπή. Εάν το περίβλημα και ο εξοπλισμός εξυ−
πηρέτησης είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να αντέ−
χουν σε σύγκρουση ή ανατροπή δεν απαιτείται να είναι 
προστατευμένα αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματα τέτοι−
ας προστασίας δίνονται στο 6.7.2.17.5. 

4.2.1.3 Ορισμένες ουσίες είναι χημικώς ασταθείς. Γί−
νονται δεκτές για μεταφορά μόνο όταν έχουν ληφθεί 
τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυ−
νης διάσπασης, του μετασχηματισμού ή του πολυμερι−
σμού τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκο−
πό αυτό, πρέπει να δίνεται ιδιαιτέρως προσοχή ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι τα πλαίσια δεν περιέχουν ουσίες 
επιρρεπείς σε  αυτές τις αντιδράσεις.

4.2.1.4 Η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του 
πλαισίου εξαιρουμένων των ανοιγμάτων και των πωμά−
των τους ή του θερμομονωτικού υλικού δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 70 °C κατά τη διάρκεια της μεταφο−
ράς. Όταν είναι απαραίτητο, το πλαίσιο πρέπει να εί−
ναι θερμικά μονωμένο.

4.2.1.5 Κενές φορητές δεξαμενές ακαθάριστες και όχι 
ελεύθερες αερίων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ίδι−
ες διατάξεις που ισχύουν για φορητές δεξαμενές γε−
μάτες με την προηγούμενη ουσία. 

4.2.1.6 Ουσίες δεν πρέπει να μεταφέρoνται μέσα στα 
ίδια διαμερίσματα ή μέσα σε συνεχόμενα διαμερίσμα−

τα πλαισίων όταν μπορούν να αντιδράσουν επικίνδυ−
να μεταξύ τους (βλέπε ορισμό για “επικίνδυνη αντίδρα−
ση” στο 1.2.1)

4.2.1.7 Το πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού, η ανα−
φορά ελέγχου και το πιστοποιητικό στο οποίο εμφανί−
ζονται τα αποτελέσματα της αρχικής επιθεώρησης και 
του ελέγχου για κάθε φορητή δεξαμενή που εκδίδονται 
από την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα 
της πρέπει να διατηρείται από την αρχή ή το σώμα και 
από τον κάτοχο. Οι κάτοχοι πρέπει να είναι σε θέση να 
προσκομίσουν αυτά τα έγγραφα εφόσον ζητηθούν από 
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

4.2.1.8 Εκτός εάν η ονομασία της−των ουσίας(−ών) που 
μεταφέρονται εμφανίζεται στη μεταλλική πλάκα που 
περιγράφεται στο 6.7.2.20.2 ένα αντίγραφο του πιστο−
ποιητικού που καθορίζεται στο 6.7.2.18.1 πρέπει να εί−
ναι διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί από μία αρμόδια αρχή ή 
τον εξουσιοδοτημένο φορέα της και να προσκομίζεται 
άμεσα από τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή τον πρά−
κτορα, αναλόγως.

4.2.1.9 Βαθμός πλήρωσης
4.2.1.9.1 Πριν από την πλήρωση, ο αποστολέας πρέπει 

να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται η κατάλληλη φορη−
τή δεξαμενή και ότι η φορητή δεξαμενή δεν πληρώνεται 
με ουσίες οι οποίες σε επαφή με τα υλικά του πλαισίου, 
των παρεμβυσμάτων, του εξοπλισμού συντήρησης και 
οποιωνδήποτε προστατευτικών επενδύσεων, είναι πιθα−
νόν να αντιδράσουν επικίνδυνα με αυτά και να σχηματί−
σουν επικίνδυνα προϊόντα ή να εξασθενίσουν σημαντι−
κά αυτά τα υλικά. Ο αποστολέας μπορεί να χρειάζεται 
να συμβουλευτεί τον κατασκευαστή της ουσίας σε συν−
δυασμό με την αρμόδια αρχή για τη συμβατότητα της 
ουσίας με τα υλικά της φορητής δεξαμενής.

4.2.1.9.1.1 Οι φορητές δεξαμενές δεν πρέπει να γεμί−
ζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που δίνεται 
στα 4.2.1.9.2 έως 4.2.1.9.6. Η ισχύς των 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 ή 
4.2.1.9.5.1 για επιμέρους ουσίες καθορίζεται στην ισχύ−
ουσα οδηγία ή τις ειδικές διατάξεις για φορητές δεξα−
μενές στο 4.2.4.2.6 ή 4.2.4.3 και στη Στήλη (10) ή (11) του 
Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2.

4.2.1.9.2 Ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης (σε %) για γε−
νική χρήση υπολογίζεται από τον τύπο:

Degree of filling =  
97

1+  (t - t )r fα

4.2.1.9.3 Ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης (σε %) για υγρά 
της Κλάσης 6.1 και της Κλάσης 8, στις ομάδες συσκευ−
ασίας I και II, και υγρά με απόλυτη τάση ατμών μεγα−
λύτερη από 175 kPa (1.75 bar) στους 65 °C, υπολογίζε−
ται από τον τύπο:

Degree of filling =  
95

1+  (t - t )r fα

4.2.1.9.4 Σ’ αυτούς τους τύπους, α είναι ο μέσος συντε−
λεστής κυβικής διαστολής του υγρού μεταξύ της μέσης 
θερμοκρασίας του υγρού κατά τη διάρκεια της πλήρω−
σης (tf) και της μέγιστης μέσης θερμοκρασίας κατά τη 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10029

διάρκεια της μεταφοράς (tr) (και οι δύο σε °C). για υγρά 
που μεταφέρονται σε συνθήκες περιβάλλοντος α θα 
μπορούσε να υπολογιστεί από τον τύπο:

α =  
d - d

35d
15 50

50

 
στον οποίο d15 και d50 είναι οι πυκνότητες του υγρού 

στους 15°C και 50°C, αντίστοιχα.

4.2.1.9.4.1 Η μέγιστη μέση θερμοκρασία (tr) πρέπει να 
λαμβάνεται ως 50°C εκτός από εκείνη, για μεταφορές 
υπό ήπιες ή ακραίες κλιματικές συνθήκες, όπου οι σχε−
τικές αρμόδιες αρχές μπορούν να συμφωνήσουν σε χα−
μηλότερη ή να απαιτήσουν υψηλότερη θερμοκρασία, 
αναλόγως.

4.2.1.9.5 Οι διατάξεις των 4.2.1.9.2 έως 4.2.1.9.4.1 δεν ισχύ−
ουν για φορητές δεξαμενές οι οποίες περιέχουν ουσί−
ες διατηρημένες σε θερμοκρασία υψηλότερη των 50 
°C κατά τη διάρκεια της μεταφοράς (π.χ. με συσκευή 
θέρμανσης). Για φορητές δεξαμενές εφοδιασμένες με 
συσκευή θέρμανσης, πρέπει να χρησιμοποιείται ρυθμι−
στής θερμοκρασίας ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο μέ−
γιστος βαθμός πλήρωσης δεν είναι μεγαλύτερος από 
95% σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια 
της μεταφορά.

4.2.1.9.5.1 Ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης, (σε %) για 
υγρά που μεταφέρονται υπό συνθήκες αυξημένης θερ−
μοκρασίας υπολογίζεται από τον τύπο:

 

στον οποίο df και dr είναι οι πυκνότητες του υγρού 
στη μέση θερμοκρασία του υγρού κατά τη διάρκεια της 
πλήρωσης και η μέγιστη μέση θερμοκρασία κατά τη δι−
άρκεια της μεταφοράς αντίστοιχα.

4.2.1.9.6 Φορητές δεξαμενές δεν πρέπει να προσφέ−
ρονται για μεταφορά:

(a) Με βαθμό πλήρωσης, για υγρά που έχουν ιξώδες 
μικρότερο από 2 680 mm2/s στους 20°C ή μέγιστη θερ−
μοκρασία της ουσίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 
στην περίπτωση θερμαινόμενης ουσίας, μεγαλύτερο 
από 20% αλλά μικρότερο από 80% εκτός εάν τα πλαί−
σια των φορητών δεξαμενών χωρίζονται, με χωρίσμα−
τα ή πλάκες υπερροής, σε τμήματα χωρητικότητας όχι 
μεγαλύτερης από 7 500 λίτρα.

(b) Με υπολείμματα ουσιών από προηγούμενη μετα−
φορά κολλημένα στο εξωτερικό μέρος του πλαισίου ή 
του εξοπλισμού συντήρησης.

(c) Με διαρροή ή φθαρμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
μπορεί να επηρεαστεί η ακεραιότητα της φορητής δε−
ξαμενής ή των διατάξεων ανύψωσης ή ασφάλειας, και

(d) Εκτός εάν ο εξοπλισμός συντήρησης έχει ελεγχθεί 
και βρεθεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

4.2.1.9.7 Οι υποδοχές για τα περονοφόρα ανυψωτικά 
οχήματα των φορητών δεξαμενών πρέπει να είναι κλει−
σμένες όταν η δεξαμενή έχει γεμίσει. Αυτή η πρόβλεψη 
δεν ισχύει για φορητές δεξαμενές οι οποίες σύμφωνα 
με το 6.7.3.13.4 δεν απαιτείται να είναι εφοδιασμένες με 

μέσο κλεισίματος των υποδοχών για τα περονοφόρα 
ανυψωτικά οχήματα.

4.2.1.10 Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 
τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 3 σε φορητές δεξα−
μενές

4.2.1.10.1 Όλες οι φορητές δεξαμενές που προορίζο−
νται για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών πρέπει να εί−
ναι κλειστές και να διαθέτουν συσκευές μείωσης της 
πίεσης σύμφωνα με τα 6.7.2.8 έως 6.7.2.15.

4.2.1.10.1.1 Για φορητές δεξαμενές προορίζονται για 
χρήση μόνο στην ξηρά, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
ανοιχτά συστήματα εξαερισμού εάν επιτρέπεται σύμ−
φωνα με το Κεφάλαιο 4.3.

4.2.1.11 Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 
τη μεταφορά ουσιών των Κλάσεων 4.1, 4.2 ή 4.3 (άλ−
λες από αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1) σε φορη−
τές δεξαμενές

(Δεσμευμένο)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1, 

βλέπε 4.2.1.13.1.
4.2.1.12 Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 

τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 5.1 σε φορητές δε−
ξαμενές

(Δεσμευμένο)
4.2.1.13 Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για τη 

μεταφορά ουσιών της Κλάσης 5.2 και αυτενεργές ουσί−
ες της Κλάσης 4.1 σε φορητές δεξαμενές

4.2.1.13.1 Κάθε ουσία πρέπει να έχει ελεγχθεί και πρέ−
πει να έχει υποβληθεί μία αναφορά στην αρμόδια αρχή 
της χώρας προέλευσης για έγκριση. Ανακοίνωση επ’ αυ−
τού πρέπει να στέλνεται στην αρμόδια αρχή της χώ−
ρας προορισμού. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει σχε−
τικές πληροφορίες για τη μεταφορά και την αναφορά 
με τα αποτελέσματα του ελέγχου. Οι αναλαμβανόμε−
νοι έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν εκείνους που εί−
ναι απαραίτητοι:

(a) Απόδειξη της συμβατότητας όλων των υλικών που 
κανονικά βρίσκονται σε επαφή με την ουσία κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς.

 (b) Προσκόμιση δεδομένων για τον σχεδιασμό των 
συσκευών μείωσης της πίεσης και εκτόνωσης κινδύνου 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού 
της φορητής δεξαμενής.

Οποιαδήποτε συμπληρωματική πρόβλεψη απαραίτητη 
για την ασφαλή μεταφορά της ουσίας πρέπει να περι−
γράφεται καθαρά στην αναφορά.

4.2.1.13.2  Οι παρακάτω διατάξεις ισχύουν για φορη−
τές δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά ορ−
γανικών υπεροξειδίων Τύπου F ή αυτενεργών ουσιών 
Τύπου F με Θερμοκρασία Αυτο−Επιταχυνόμενης Διά−
σπασης  (SADT) 55 °C ή υψηλότερη. Σε περίπτωση δια−
φοράς αυτές οι διατάξεις υπερισχύουν έναντι εκείνων 
που καθορίζονται στο Τμήμα 6.7.2. Περιπτώσεις κινδύ−
νου που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι η αυτο−
επιταχυνόμενη διάσπαση  της ουσίας και η εγκόλπωση 
της φωτιάς όπως περιγράφονται στο 4.2.1.13.8.

4.2.1.13.3  Οι συμπληρωματικές διατάξεις για μεταφο−
ρά οργανικών υπεροξειδίων ή αυτενεργών ουσιών με 
SADT μικρότερο από 55 °C σε φορητές δεξαμενές πρέ−
πει να καθορίζονται από την αρμόδια αρχή της χώρας 
προέλευσης. Ανακοίνωση επ’ αυτού πρέπει να στέλνε−
ται στην αρμόδια αρχή της χώρας προορισμού.

Degree of filling =  95 
d
d

r

f
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4.2.1.13.4  Η φορητή δεξαμενή πρέπει να είναι σχεδια−
σμένη πίεση ελέγχου τουλάχιστον 0.4 MPa (4 bar).

4.2.1.13.5  Οι φορητές δεξαμενές πρέπει να έχουν προ−
σαρμοσμένες συσκευές αίσθησης της θερμοκρασίας.

4.2.1.13.6  Οι φορητές δεξαμενές πρέπει να έχουν προ−
σαρμοσμένες συσκευές εκτόνωσης της πίεσης και συ−
σκευές εκτόνωσης κινδύνου. Μπορούν επίσης να χρησι−
μοποιηθούν συσκευές μείωσης του κενού. Οι συσκευές 
μείωσης της πίεσης πρέπει να λειτουργούν σε πιέσεις 
που υπολογίζονται σύμφωνα τόσο με τις ιδιότητες της 
ουσίας όσο και τα χαρακτηριστικά κατασκευής της φο−
ρητής δεξαμενής. Εύτηκτα στοιχεία δεν επιτρέπονται 
για τα πλαίσια.

4.2.1.13.7  Οι συσκευές μείωσης της πίεσης πρέπει να 
αποτελούνται από βαλβίδες διαρροής προσαρμοσμένες 
για την αποφυγή σημαντικής υπερπλήρωσης της φορη−
τής δεξαμενής με προϊόντα διάσπασης  και ατμούς που 
απελευθερώνονται σε θερμοκρασία 50 °C. Η χωρητικό−
τητα και η πίεση έναρξης της εκκένωσης των βαλβίδων 
μείωσης της πίεσης πρέπει να βασίζονται στα αποτε−
λέσματα των ελέγχων που καθορίζονται στο 4.2.1.13.1. 
Η πίεση έναρξης της εκκένωσης, πάντως, δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να είναι τέτοια ώστε το υγρό να 
διαφεύγει από τη−τις βαλβίδα(ες) εάν η φορητή δεξα−
μενή ανατρέπεται.

4.2.1.13.8  Οι συσκευές εκτόνωσης κινδύνου μπορεί να 
είναι τύπου συμπιεσμένου ελατηρίου ή εύθραυστου τύ−
που, ή συνδυασμός των δύο, σχεδιασμένες για τη δια−
φυγή όλων των προϊόντων διάσπασης  και των ατμών 
που εκλύονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου όχι μι−
κρότερης από μία ώρα πλήρους εγκόλπωσης της φωτι−
άς όπως υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

όπου:
q = απορρόφηση θερμότητας  [W]
A = βρεγμένη επιφάνεια  [m2 ]
F =  συντελεστής μόνωσης
F =  1 για μη−μονωμένα πλαίσια, ή
 

 
όπου:

Θερμική αγωγιμότητα 
του μονωτικού 
στρώματος 

[W.m−1.K−1]

L = πάχος του μονωτικού 
στρώματος

[m]

U = K /L = συντελεστής μετα−
φοράς της θερμότητας της 
μόνωσης

 [W.m−2 .K−1]

   T = θερμοκρασία της ουσίας 
σε συνθήκες μείωσης της 
πίεσης

[K]

Η πίεση έναρξης της εκκένωσης των συσκευών εκτό−
νωσης κινδύνου πρέπει να μεγαλύτερη από εκείνη που 
καθορίζεται στο 4.2.1.13.7 και να βασίζεται στα αποτε−
λέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο 4.2.1.13.1. 
Οι συσκευές εκτόνωσης κινδύνου πρέπει να έχουν τέ−
τοιες διαστάσεις ώστε η μέγιστη πίεση στη φορητή 

δεξαμενή ποτέ να μην υπερβαίνει την πίεση ελέγχου 
της δεξαμενής.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα παράδειγμα μεθόδου για τον υπο−
λογισμό του μεγέθους συσκευών εκτόνωσης κινδύνου 
δίνεται στο Προσάρτημα 5 του «Εγχειρίδιου Δοκιμών 
και Κριτηρίων «.

4.2.1.13.9  Για μονωμένες φορητές δεξαμενές η χωρη−
τικότητα και η ρύθμιση της−ων συσκευής−ών εκτόνω−
σης κινδύνου πρέπει να υπολογίζονται υποθέτοντας 
μια απώλεια μόνωσης από 1% του εμβαδού της επι−
φάνειας.

4.2.1.13.10   Οι συσκευές μείωσης του κενού και οι βαλ−
βίδες διαρροής πρέπει να είναι εφοδιασμένες με φλο−
γοκρύπτες. Κατάλληλη προσοχή πρέπει να δίνεται στη 
μείωση της δυνατότητας μείωσης της πίεσης, εξαιτίας 
του φλογοκρύπτη.

4.2.1.13.11   Ο εξοπλισμός συντήρησης τέτοιος όπως 
βαλβίδες και εξωτερικές σωληνώσεις πρέπει να είναι 
έτσι διατεταγμένος ώστε καμία ουσία να μην παραμένει 
σ’ αυτόν μετά την πλήρωση της φορητή δεξαμενή.

4.2.1.13.12   Οι φορητές δεξαμενές μπορούν να είναι 
είτε μονωμένες είτε προστατευμένες από τον ήλιο με 
κατάλληλο μέσο. Εάν η SADT της ουσίας στη φορητή 
δεξαμενή είναι 55 °C ή μικρότερη, ή η φορητή δεξαμε−
νή είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, η φορητή δε−
ξαμενή πρέπει να είναι πλήρως μονωμένη. Η εξωτερική 
επιφάνεια πρέπει να είναι φινιρισμένη με λευκό ή γυα−
λιστερό μέταλλο.

4.2.1.13.13   Ο βαθμός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερ−
βαίνει το 90% στους 15 oC.

4.2.1.13.14  Η σήμανση ως απαιτείται στο 6.7.2.20.2 πρέ−
πει να περιλαμβάνει τον UN αριθμό και την τεχνική 
ονομασία με την εγκεκριμένη συγκέντρωση της σχε−
τικής ουσίας.

4.2.1.13.15   Οργανικά υπεροξείδια και αυτενεργές ου−
σίες που αναφέρονται ειδικά στην οδηγία για φορητές 
δεξαμενές T23 στο 4.2.4.2.6 μπορούν να μεταφέρονται 
σε φορητές δεξαμενές.

4.2.1.14  Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 
τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 6.1 σε φορητές δε−
ξαμενές

 (Δεσμευμένο)
4.2.1.15  Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 

τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 6.2 σε φορητές δε−
ξαμενές

  (Δεσμευμένο)
4.2.1.16  Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 

τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 7 σε φορητές δεξα−
μενές

4.2.1.16.1  Φορητές δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού δεν πρέπει να χρησι−
μοποιούνται για τη μεταφορά άλλων προϊόντων.

4.2.1.16.2  Ο βαθμός πλήρωσης για φορητές δεξαμενές 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90% ή, εναλλακτικά, όποια 
άλλη τιμή είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή.

4.2.1.17  Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 
τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 8 σε φορητές δεξα−
μενές

4.2.1.17.1  Συσκευές εκτόνωσης της πίεσης φορητών 
δεξαμενών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ου−
σιών της Κλάσης 8 πρέπει να επιθεωρούνται κατά δια−
στήματα που δεν υπερβαίνουν τον ένα χρόνο.

F       =       
U (923 -  T)

47032
 for insulated shells
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4.2.1.18  Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 
τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 9 σε φορητές δεξα−
μενές

  (Δεσμευμένο)
4.2.1.19  Συμπληρωματικές διατάξεις που ισχύουν για 

τη μεταφορά στερεών ουσιών που μεταφέρονται πάνω 
από το σημείο τήξης τους

4.2.1.19.1  Στερεές ουσίες που μεταφέρονται ή που προ−
σφέρονται για μεταφορά πάνω από το σημείο τήξης 
τους οι οποίες δεν είναι καταχωρημένες στην οδηγία 
φορητής δεξαμενής στη στήλη (10) του Πίνακα 10 του 
Κεφαλαίου 3.2, ή όταν η καταχωρημένη οδηγία φορητής 
δεξαμενής δεν ισχύει για μεταφορά σε θερμοκρασίες 
πάνω από το σημείο τήξης τους μπορούν να μεταφέ−
ρονται σε φορητές δεξαμενές υπό την προϋπόθεση ότι 
οι στερεές ουσίες είναι ταξινομημένες στις Κλάσεις 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 ή 9 και δεν έχουν δευτερεύοντα κίνδυ−
νο άλλο από αυτό της Κλάσης 6.1 ή της Κλάσης 8 και 
ανήκουν στην ομάδα συσκευασίας ΙΙ ή ΙΙΙ.

4.2.1.19.2  Εκτός και αν υποδεικνύεται διαφορετικά στον 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, οι φορητές δεξαμενές που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αυτών των στερε−
ών ουσιών πάνω από το σημείο τήξης τους θα συμμορ−
φώνονται προς τις διατάξεις της οδηγίας για φορητές 
δεξαμενές Τ4 για στερεές ουσίες της ομάδας συσκευ−
ασίας ΙΙΙ ή Τ7 για στερεές ουσίες της ομάδας συσκευ−
ασίας ΙΙ. Μία φορητή δεξαμενή η οποία παρέχει ίσο ή 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας μπορεί να επιλέγεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.5.2.5. Ο μέγιστος βαθ−
μός πλήρωσης (σε %) θα καθορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.2.1.9.5 (ΤΡ3).

4.2.2  Γενικές διατάξεις για τη χρήση φορητών δεξα−
μενών για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων δεν βρί−
σκονται υπό ψύξη 

4.2.2.1  Αυτό το Τμήμα παρέχει γενικές διατάξεις που 
ισχύουν για τη χρήση φορητών δεξαμενών για τη μετα−
φορά υγροποιημένων δεν βρίσκονται υπό ψύξη.

4.2.2.2  Οι φορητές δεξαμενές πρέπει να είναι σύμφω−
νες τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώ−
ρησης και ελέγχου που αναφέρονται λεπτομερώς στο 
6.7.3. Υγροποιημένα αέρια που δεν βρίσκονται υπό ψύξη 
πρέπει να μεταφέρονται σε φορητές δεξαμενές που εί−
ναι σύμφωνες με την οδηγία για φορητές δεξαμενές 
T50 όπως περιγράφεται στο 4.2.5.2.6 και οποιεσδήποτε 
ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές που είναι κα−
ταχωρημένες για συγκεκριμένα υγροποιημένα αέρια δεν 
βρίσκονται υπό ψύξη στη Στήλη (11) του Πίνακα A του 
Κεφαλαίου 3.2 και που περιγράφονται στο 4.2.5.3.

4.2.2.3  Κατά τη μεταφορά, οι φορητές δεξαμενές πρέ−
πει να είναι επαρκώς προστατευμένες έναντι φθοράς 
του πλαισίου και του εξοπλισμού συντήρησης από πλευ−
ρική και μετωπική σύγκρουση και ανατροπή. Εάν το 
πλαίσιο και ο εξοπλισμός συντήρησης είναι έτσι κατα−
σκευασμένα ώστε να αντέχουν σύγκρουση ή ανατρο−
πή δεν απαιτείται να είναι προστατευμένες με αυτόν 
τον τρόπο. Παραδείγματα τέτοιας προστασία δίνονται 
στο 6.7.3.13.5.

4.2.2.4  Ορισμένα υγροποιημένα αέρια τα οποία δεν 
βρίσκονται υπό ψύξη είναι χημικώς ασταθείς. Γίνονται 
δεκτά για μεταφορά μόνο όταν έχουν ληφθεί τα απα−
ραίτητα μέτρα για την αποφυγή της επικίνδυνης δι−
άσπασης, του μετασχηματισμού ή του πολυμερισμού 
τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Για το σκοπό 

αυτό, πρέπει να δίνεται ιδιαιτέρως προσοχή ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι φορητές δεξαμενές δεν περιέχουν 
υγροποιημένα αέρια  τα οποία δεν βρίσκονται υπό ψύξη, 
επιρρεπή σε αυτές τις αντιδράσεις.

4.2.2.5  Εκτός εάν η ονομασία του(ων) αερίου(ων) που 
μεταφέρονται εμφανίζεται στη μεταλλική πλάκα που 
περιγράφεται στο 6.7.3.16.2, ένα αντίγραφο του πιστο−
ποιητικού που καθορίζεται στο 6.7.3.14.1 πρέπει να είναι 
διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί από μια αρμόδια αρχή και 
να προσκομίζεται άμεσα από τον αποστολέα, τον πα−
ραλήπτη ή τον πράκτορα, αναλόγως.

4.2.2.6  Κενές φορητές δεξαμενές ακάθαρτες και μη 
ελεύθερες αερίων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ίδι−
ες διατάξεις που ισχύουν για φορητές δεξαμενές γεμά−
τες με το προηγούμενο υγροποιημένο αέριο το οποίο 
δεν βρίσκέται υπό ψύξη.

4.2.2.7  Πλήρωση
4.2.2.7.1  Πριν από την πλήρωση ο αποστολέας πρέπει 

να επιθεωρείται ώστε να εξασφαλίζεται ότι η φορητή 
δεξαμενή είναι εγκεκριμένη για το υγροποιημένο αέριο 
το οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, που πρόκειται να με−
ταφερθεί και ότι η φορητή δεξαμενή δεν είναι γεμάτη 
με μη−ψυγμένα υγροποιημένα αέρια τα οποία σε επαφή 
με τα υλικά του πλαισίου, των παρεμβυσμάτων, του εξο−
πλισμού συντήρησης και οποιωνδήποτε προστατευτικών 
επενδύσεων, είναι πιθανόν να αντιδράσουν επικίνδυνα 
με αυτά και να σχηματίσουν επικίνδυνα προϊόντα ή να 
εξασθενίσουν σημαντικά αυτά τα υλικά. Κατά τη διάρ−
κεια της πλήρωσης, η θερμοκρασία του υγροποιημένου 
αέριου το οποίο δε βρίσκέται υπό ψύξη, πρέπει να πέ−
φτει μέσα στα όρια της θερμοκρασίας σχεδιασμού. 

4.2.2.7.2  Η μέγιστη μάζα μη−ψυγμένου υγροποιημένου 
αερίου ανά λίτρο χωρητικότητας του πλαισίου (kg/l) 
δεν πρέπει να υπερβαίνει την πυκνότητα του υγροποι−
ημένου αερίου το οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, στους 
50°C πολλαπλασιασμένη με 0.95. Επιπλέον, το πλαίσιο 
δεν πρέπει να είναι γεμάτο με υγρό στους 60 °C.

4.2.2.7.3  Οι φορητές δεξαμενές δεν πρέπει να γεμίζο−
νται παραπάνω από τη μέγιστη επιτρεπόμενη μικτή μάζα 
και τη μέγιστη επιτρεπτή μάζα φορτίου που καθορίζο−
νται για κάθε αέριο που πρόκειται να μεταφερθεί.

4.2.2.8 Φορητές δεξαμενές δεν πρέπει να προσφέρο−
νται για μεταφορά:

(a)  Σε κατάσταση ελλιπούς φορτίου που είναι πιθα−
νόν να δημιουργήσει μια μη−αποδεκτή υδραυλική δύναμη 
λόγω της κίνησης του υγρού μέσα στο πλαίσιο.

(b)  Όταν έχουν διαρροή
(c)  Όταν είναι φθαρμένες σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

μπορεί να επηρεαστεί η ακεραιότητα των δεξαμενών ή 
των διατάξεων ανύψωσης και ασφάλειάς τους, και

(d)  Εκτός εάν ο εξοπλισμός συντήρησης έχει ελεγχθεί 
και βρεθεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

4.2.2.9 Οι υποδοχές για τα περονοφόρα ανυψωτικά 
οχήματα των φορητών δεξαμενών πρέπει να είναι κλει−
στές όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη. Αυτή η πρόβλεψη 
δεν ισχύει για φορητές δεξαμενές οι οποίες σύμφωνα 
με το 6.7.4.13.4 δεν απαιτείται να είναι εφοδιασμένες με 
μέσα κλεισίματος των υποδοχών για τα περονοφόρα 
ανυψωτικά οχήματα.

4.2.3  Γενικές διατάξεις για τη χρήση φορητών δε−
ξαμενών για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων υπό 
ψύξη.
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4.2.3.1 Αυτό το Τμήμα παρέχει γενικές διατάξεις που 
ισχύουν για τη χρήση φορητών δεξαμενών για τη με−
ταφορά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη.

4.2.3.2  Οι φορητές δεξαμενές πρέπει να είναι σύμ−
φωνες με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, επι−
θεώρησης και ελέγχου που αναφέρονται λεπτομερώς 
στο 6.7.4. Τα υγροποιημένα αέρια  υπό ψύξη πρέπει να 
μεταφέρονται σε φορητές δεξαμενές που είναι σύμφω−
νες με την οδηγία για φορητές δεξαμενές T75 όπως 
περιγράφεται στο 4.2.5.2.6 και με τις ειδικές διατάξεις 
για φορητές δεξαμενές που είναι καταχωρημένες για 
κάθε ουσία στη Στήλη (11) του Πίνακα A του Κεφαλαί−
ου 3.2 και που περιγράφονται στο 4.2.5.3.

4.2.3.3  Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, οι φορητές 
δεξαμενές πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένες 
έναντι φθοράς στο πλαίσιο και στον εξοπλισμό συντή−
ρησης από πλάγια και μετωπική σύγκρουση και ανα−
τροπή. Εάν το πλαίσιο και ο εξοπλισμός συντήρησης  
είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να αντέχουν σε σύ−
γκρουση ή ανατροπή δεν απαιτείται να είναι προστα−
τευμένες με αυτόν τον τρόπο. Παραδείγματα τέτοιας 
προστασίας δίνονται στο 6.7.4.12.5.

4.2.3.4  Εκτός εάν η ονομασία του−των αερίου−ων που 
μεταφέρονται εμφανίζεται στη μεταλλική πλάκα που 
περιγράφεται στο 6.7.4.15.2, ένα αντίγραφο του πιστο−
ποιητικού που καθορίζεται στο 6.7.4.13.1 πρέπει να είναι 
διαθέσιμο εφόσον ζητηθεί από μια αρμόδια αρχή και 
να προσκομίζεται άμεσα από τον αποστολέα, τον πα−
ραλήπτη ή τον πράκτορα, αναλόγως.

4.2.3.5  Κενές φορητές δεξαμενές ακάθαρτες και μη 
ελεύθερες αερίων πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ίδι−
ες διατάξεις που ισχύουν για φορητές δεξαμενές που 
είναι γεμάτες με την προηγούμενη ουσία.

4.2.3.6  Πλήρωση
4.2.3.6.1  Πριν από την πλήρωση η φορητή δεξαμενή 

πρέπει να επιθεωρείται ώστε να εξασφαλίζεται  ότι εί−
ναι εγκεκριμένη για το υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη 
που πρόκειται να μεταφερθεί και ότι η φορητή δεξαμε−
νή δεν είναι γεμάτη με υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη 
τα οποία σε επαφή με τα υλικά του πλαισίου, των πα−
ρεμβυσμάτων, του εξοπλισμού συντήρησης και οποιων−
δήποτε προστατευτικών επενδύσεων, είναι πιθανόν να 
αντιδράσουν επικίνδυνα με αυτά και να σχηματίσουν 
επικίνδυνα προϊόντα ή να εξασθενίσουν σημαντικά αυτά 
τα υλικά. Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, η θερμοκρα−
σία του υγροποιημένου αερίου υπό ψύξη πρέπει να μέσα 
στα όρια της θερμοκρασίας σχεδιασμού. 

4.2.3.6.2  Στον υπολογισμό του αρχικού βαθμού πλή−
ρωσης πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο απαραίτητος 
χρόνος συντήρησης για την επικείμενη μεταφορά συ−
μπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε καθυστερήσεων οι 
οποίες μπορεί να προκύψουν. Ο αρχικός βαθμός πλή−
ρωσης του πλαισίου, εκτός των περιπτώσεων για τις 
οποίες δίνεται στα 4.2.3.6.3 και 4.2.3.6.4, πρέπει να εί−
ναι τέτοιος ώστε εάν το περιεχόμενο, εκτός από ήλιο, 
επρόκειτο να θερμανθεί σε θερμοκρασία στην οποία η 
τάση ατμών είναι ίση με τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίε−
ση λειτουργίας (MAWP) ο όγκος που θα καταλάμβανε 
από το υγρό να μην υπερέβαινε το 98%.

4.2.3.6.3 Πλαίσια που προορίζονται για τη μεταφορά 
ηλίου μπορούν να γεμίζονται μέχρι αλλά όχι πάνω από 
την είσοδο της συσκευής μείωσης της πίεσης. 

4.2.3.6.4 Μεγαλύτερος αρχικός βαθμός πλήρωσης μπο−
ρεί να επιτραπεί, κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια 
αρχή, όταν η επικείμενη διάρκεια μεταφοράς είναι ση−
μαντικά μικρότερη από το χρόνο συντήρησης.

4.2.3.7  Πραγματικός χρόνος συντήρησης
4.2.3.7.1 Ο πραγματικός χρόνος συντήρησης πρέπει 

να υπολογίζεται για κάθε μεταφορά σύμφωνα με μια 
διαδικασία αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή, με 
βάση τα παρακάτω:

 (a) Τον αναφορικό χρόνο συντήρησης για το υγρο−
ποιημένο αέριο υπό ψύξη που πρόκειται να μεταφερθεί 
(βλέπε 6.7.4.2.8.1) (όπως υποδεικνύεται στην πλάκα που 
αναφέρεται στο 6.7.4.15.1).

 (b) Την πραγματική πυκνότητα πλήρωσης.
 (c) Την πραγματική πίεση πλήρωσης.
 (d) Τη χαμηλότερη ρυθμισμένη πίεση της−των συ−

σκευής−ων περιορισμού της πίεσης.
4.2.3.7.2 Ο πραγματικός χρόνος συντήρησης πρέπει 

να αναγράφεται είτε πάνω στην ίδια τη φορητή δεξα−
μενή είτε πάνω στη μεταλλική πλάκα που είναι σταθε−
ρά ασφαλισμένη πάνω στη φορητή δεξαμενή, σύμφω−
να με το 6.7.4.15.2. 

4.2.3.8  Φορητές δεξαμενές δεν πρέπει να προσφέρο−
νται για μεταφορά:

(a)  Σε κατάσταση ελλιπούς φορτίου που είναι πιθα−
νόν να δημιουργήσει μια μη−αποδεκτή υδραυλική δύναμη 
λόγω της κίνησης του υγρού μέσα στο πλαίσιο.

(b)  Όταν έχουν διαρροή
(c)  Όταν είναι φθαρμένες σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

μπορεί να επηρεαστεί η ακεραιότητα των δεξαμενών ή 
των διατάξεων ανύψωσης και ασφάλειάς τους, και

(d)  Εκτός εάν ο εξοπλισμός συντήρησης έχει ελεγχθεί 
και βρεθεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

(e)  Εκτός εάν ο πραγματικός χρόνος συντήρησης για 
το υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη που μεταφέρεται έχει 
καθοριστεί σύμφωνα με το 4.2.3.7 και η φορητή δεξαμε−
νή είναι σημασμένη σύμφωνα με το 6.7.4.15.2, και

  (f)  Εκτός εάν η διάρκεια της μεταφοράς, αφού λη−
φθούν υπ’ όψιν τυχόν καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί 
να προκύψουν, δεν υπερβαίνει τον πραγματικό χρόνο 
συντήρησης.

4.2.3.9  Οι υποδοχές για τα περονοφόρα ανυψωτικά 
οχήματα των φορητών δεξαμενών πρέπει να είναι κλει−
σμένες όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη. Αυτή η πρόβλεψη 
δεν ισχύει για φορητές δεξαμενές οι οποίες σύμφωνα 
με το 6.7.4.12.4, δεν απαιτείται να είναι εφοδιασμένες 
με μέσο κλεισίματος των υποδοχών για τα περονοφό−
ρα ανυψωτικά οχήματα.

4.2.4  Γενικές διατάξεις για τη χρήση UN Εμπορευ−
ματοκιβώτιων αερίων πολλαπλών−στοιχείων (Multiple−
element gas container, MEGCs)

4.2.4.1 To τμήμα αυτό περιλαμάνει γενικές απαιτήσεις 
που ισχύουν για τη χρήση εμπορευματοκιβώτιων αε−
ρίων πολλαπλών−στοιχείων (MEGCs) για τη μεταφο−
ρά αερίων που δεν βρίσκονται υπό ψύξη και αναφέρο−
νται στην 6.7.5.

4.2.4.2 Τα MEGCs πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαι−
τήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης και ελέγ−
χου που αναφέρονται λεπτομερώς στο 6.7.5. Τα στοι−
χεία των MEGCs θα επιθεωρούνται περιοδικά σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία συσκευασί−
ας Ρ200 της 4.1.4.1. και της 6.2.1.5.

4.2.4.3  Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τα MEGCs 
πρέπει να είναι επαρκώς προστατευμένες έναντι φθο−
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ράς στο πλαίσιο και στον εξοπλισμό συντήρησης από 
πλάγια και μετωπική σύγκρουση και ανατροπή. Εάν στοι−
χεία και ο εξοπλισμός συντήρησης  είναι έτσι κατασκευ−
ασμένα ώστε να αντέχουν σε σύγκρουση ή ανατρο−
πή δεν απαιτείται να είναι προστατευμένες με αυτόν 
τον τρόπο. Παραδείγματα τέτοιας προστασίας δίνο−
νται στο 6.7.4.12.5.

4.2.4.4  Ο περιοδικός έλεγχος και οι απαιτήσεις επιθε−
ώρησης για τα MEGCs καθορίζονται στην παράγραφο 
6.7.5.12. Τα  MEGCs ή τα στοιχεία τους δεν θα πρέπει 
να φορτίζονται ή να γεμίζονται όταν προωθούνται για 
περιοδική επιθεώρηση αλλά μπορούν να μεταφέρονται 
μετά τη λήξη του χρονικού ορίου. 

4.2.4.5  Πλήρωση
4.2.4.5.1  Πριν από την πλήρωση, τα MEGCs θα επιθε−

ωρούνται για να εξασφαλίζεται ότι είναι εγκεκριμένα 
για το αέριο που πρόκειται να μεταφερθεί και ότι πλη−
ρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας Συμ−
φωνίας.

4.2.4.5.2  Τα στοιχεία των MEGCs θα πληρώνονται 
σύμφωνα με τις πιέσεις λειτουργίας, τους λόγους πλή−
ρωσης και τις διατάξεις πλήρωσης που ορίζονται στην 
οδηγία συσκευασίας Ρ200 της 4.1.4.1. για το συγκεκριμέ−
νο αέριο με το οποίο πληρώνεται το στοιχείο. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει ένα MEGC ή μια ομάδα στοι−
χείων να γεμίζεται ως μονάδα καθ’υπέρβαση της χαμη−
λότερης πίεσης λειτουργίας οποιουδήποτε στοιχείου.

4.2.4.5.3 Τα MEGCs δεν θα πρέπει να πληρώνονται πάνω 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό  βάρος τους.

4.2.4.5.4 Οι  βαλβίδες μόνωσης θα πρέπει να κλείνο−
νται μετά την πλήρωση και να παραμένους κλειστές 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Τοξικά αέρια (αέρια 
των ομάδων Τ, TF, TC, TO, TFC και TOC) θα μεταφέρο−
νται σε MEGCs μόνο όταν κάθε στοιχείο είναι εξοπλι−
σμένο με βαλβίδα μόνωσης.

4.2.4.5.5. Τα ανοίγματα για πλήρωση θα είναι κλεισμέ−
να με πώματα ή βύσματα, Μετά την πλήρωση θα επι−
βεβαιώνεται ότι τα κλεισίματα και ο εξοπλισμός δεν 
διαρρέουν.

4.2.4.5.6  Τα MEGCs δεν πρέπει να προσφέρονται για 
πλήρωση:

(a)  Όταν είναι φθαρμένa σε τέτοιο βαθμό ώστε να 
μπορεί να επηρεαστεί η ακεραιότητα των δοχείων πί−
εσης  ή του κατασκευαστικού ή του εξοπλισμού συ−
ντήρησης

(b)  Εκτός αν τα δοχεία πίεσης και ο κατασκευαστι−
κός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός συντήρησης έχουν 
ελεγχθεί και έχουν βρεθεί να είναι σε καλή κατάστα−
ση λειτουργίας, και 

(c) Εκτός αν οι απαιτούμενες σημάνσεις πιστοποίη−
σης, επανέλεγχου και πλήρωσης διατίθενται και είναι 
ευανάγνωστες.

4.2.4.6 Τα υπό−φόρτιση MEGCs δεν θα προσφέρονται 
για μεταφορά :

(a)  όταν διαρρέουν
(b) όταν είναι φθαρμένa σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπο−

ρεί να επηρεαστεί η ακεραιότητα των δοχείων πίεσης  ή 
του κατασκευαστικού ή του εξοπλισμού συντήρησης

(c)  Εκτός αν τα δοχεία πίεσης και ο κατασκευαστι−
κός εξοπλισμός και ο εξοπλισμός συντήρησης έχουν 
ελεγχθεί και έχουν βρεθεί να είναι σε καλή κατάστα−
ση λειτουργίας, και 

(d) Εκτός αν οι απαιτούμενες σημάνσεις πιστοποίη−
σης, επανέλεγχου και πλήρωσης διατίθενται και είναι 
ευανάγνωστες. 

4.2.4.7 Κενά MEGCs που δεν έχουν καθαριστεί και 
αποπλυθεί θα συμμορφώνονται προς τις ίδιες απαιτή−
σεις που ισχύουν για τα MEGCs  που είναι γεμάτα με 
την προηγούμενη ουσία

4.2.5 Οδηγίες και ειδικές διατάξεις για φορητές δε−
ξαμενές 

4.2.5.1 Γενικά
4.2.5.1.1 Αυτό το Τμήμα περιλαμβάνει τις οδηγίες και 

τις ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές που ισχύ−
ουν για επικίνδυνα εμπορεύματα που επιτρέπεται να 
μεταφέρονται σε φορητές δεξαμενές. Κάθε οδηγία για 
φορητές δεξαμενές ταυτοποιείται από έναν αλφαριθ−
μητικό κωδικό (π.χ. T1). Η στήλη (10) του Πίνακα A του 
Κεφαλαίου 3.2 υποδεικνύει την οδηγία για φορητές δε−
ξαμενές που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε ουσία 
που επιτρέπεται για μεταφορά σε φορητή δεξαμενή. 
Όταν καμία οδηγία για φορητές δεξαμενές δεν εμφα−
νίζεται στη Στήλη (10) για μια συγκεκριμένη εγγραφή 
επικίνδυνων προϊόντων τότε η μεταφορά της ουσίας 
σε φορητές δεξαμενές δεν επιτρέπεται εκτός εάν δο−
θεί έγκριση από αρμόδια αρχή όπως λεπτομερώς ανα−
φέρεται στο 6.7.1.3. Ειδικές διατάξεις για φορητές δε−
ξαμενές καταχωρούνται για συγκεκριμένα επικίνδυνα 
εμπορεύματα στη Στήλη (11) του Πίνακα A του Κεφα−
λαίου 3.2. Κάθε ειδική πρόβλεψη για φορητή δεξαμε−
νή ταυτοποιείται από έναν αλφαριθμητικό κωδικό (π.χ.  
TP1). Μια κατάσταση των ειδικών διατάξεων για φορη−
τές δεξαμενές δίνεται στο 4.2.4.3.

4.2.5.2 Οδηγίες για φορητές δεξαμενές 
4.2.5.2.1 Οι οδηγίες για φορητές δεξαμενές  ισχύουν 

για επικίνδυνα εμπορεύματα των Κλάσεων 1 έως 9. Οι 
οδηγίες για φορητές δεξαμενές  δίνουν συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με τις διατάξεις για φορητές δε−
ξαμενές που ισχύουν για συγκεκριμένες ουσίες. Αυτές 
οι διατάξεις πρέπει να ισχύουν επιπλέον των γενικών 
προβλέψεων σ’ αυτό το Κεφάλαιο και των γενικών απαι−
τήσεων στο Κεφάλαιο 6.7. 

4.2.5.2.2 Για ουσίες της Κλάσης 1 και των Κλάσεων 3 
έως 9, οι οδηγίες για φορητές δεξαμενές  υποδεικνύ−
ουν την ισχύουσα ελάχιστη πίεση ελέγχου, το ελάχι−
στο πάχος πλαισίου (σε χάλυβα αναφοράς), απαιτήσεις 
ανοίγματος πυθμένα και απαιτήσεις μείωσης της πίε−
σης. Στην οδηγία για φορητές δεξαμενές T23, οι αυτε−
νεργές ουσίες της Κλάσης 4.1 και τα οργανικά υπερο−
ξείδια της Κλάσης 5.2 που επιτρέπεται να μεταφέρονται 
σε φορητές δεξαμενές αναφέρονται μαζί με τις ισχύ−
ουσες θερμοκρασίες ελέγχου και κινδύνου.

4.2.5.2.3 Υγροποιημένα αέρια τα οποία δεν βρίσκονται 
υπό ψύξη καταχωρούνται στην οδηγία για φορητές δε−
ξαμενές T50. Η T50 δίνει τις μέγιστες επιτρεπόμενες 
πιέσεις λειτουργίας, τις απαιτήσεις για τα ανοίγματα 
κάτω από το επίπεδο του υγρού, απαιτήσεις μείωσης 
της πίεσης και απαιτήσεις μέγιστης πυκνότητας πλή−
ρωσης για υγροποιημένα αέρια τα οποία δεν βρίσκο−
νται υπό ψύξη που επιτρέπονται για μεταφορά σε φο−
ρητές δεξαμενές. 

4.2.5.2.4 Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη καταχωρούνται 
στην οδηγία για φορητές δεξαμενές T75. 

4.2.4.2.5 Καθορισμός των κατάλληλων οδηγιών για φο−
ρητές δεξαμενές 
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Όταν μια συγκεκριμένη οδηγία για φορητές δεξαμενές καθορίζεται στη Στήλη (10) του Πίνακα A του Κεφα−
λαίου 3.2 για μια συγκεκριμένη εγγραφή επικίνδυνων εμπορευμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρω−
ματικές φορητές δεξαμενές οι οποίες έχουν υψηλότερες ελάχιστες πιέσεις ελέγχου, μεγαλύτερο πάχος πλαι−
σίου, πιο σκληρό άνοιγμα πυθμένα και διατάξεις συσκευών μείωσης της πίεσης. Οι παρακάτω οδηγίες ισχύουν 
για τον καθορισμό των κατάλληλων φορητών δεξαμενών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεταφο−
ρά συγκεκριμένων ουσιών:

Ειδική οδηγία για 
φορητές δεξαμενές

Οδηγίες για φορητές δεξαμενές  επίσης επιτρεπόμενες

T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19,
T20, T21, T22

T2 T4, T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21,
T22

T4 T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T5 T10, T14, T19, T20, T22

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T8 T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

Ειδική οδηγία για 
φορητές δεξαμενές

Οδηγίες για φορητές δεξαμενές  επίσης επιτρεπόμενες 
(συνέχεια)

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22

T10 T14, T19, T20, T22

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T12 T14, T16, T18, T19, T20, T22

T13 T14, T19, T20, T21, T22

T14 T19, T20, T22

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22

T16 T18, T19, T20, T22

T17 T18, T19, T20, Τ21, T22

T18 T19, T20,T22

T19 T20,T22

T20 T22

T21 T22

T22 Καμία

T23 Καμία
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4.2.5.2.6 Οδηγίες για φορητές δεξαμενές 
Οι οδηγίες για φορητές δεξαμενές καθορίζουν τις ισχύουσες απαιτήσεις για μία φορητή δεξαμενή όταν χρη−

σιμοποιείται για τη με ταφορά συγεκριμένων ουσίων. Οι οδηγίες για φορητές δεξαμενές Τ1 έως Τ22 καθορίζουν 
την ελάχιστη ισχύουσα πίεση ελέγχου, το ελάχιστο πάχος κελύφους (σε mm χάλυβα αναφοράς), και της απαι−
τήσεις εκτόνωσης πίεσης και ανοίγματος πυθμένα.

T1 − T22 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   T1 −T22

Αυτές οι οδηγίες για φορητές δεξαμενές  ισχύουν για υγρές και στερεές ουσίες των Κλάσεων 3 έως 9. Οι γε−
νικές διατάξεις του Τμήματος 4.2.1 και οι απαιτήσεις του Τμήματος 6.7.2 πρέπει να ισχύουν.

Οδηγία για φορητές 
δεξαμενές 

Ελάχιστη 
πίεση ελέγχου 

(bar)

Ελάχιστο πάχος πλαισί−
ου (σε mm−χάλυβα 

αναφοράς)
(βλέπε 6.7.2.4)

Απαιτήσεις
 εκτόνωσης

 πίεσης1

(βλέπε 6.7.2.8)

Απαιτήσεις ανοίγ−
ματος πυθμένα
(βλέπε 6.7.2.6)

T1 1.5 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.2

T2 1.5 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.3

T3 2.65 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.2

T4 2.65 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.3

T5 2.65 Βλέπε 6.7.2.4.2 Βλέπε 6.7.2.8.3 Δεν επιτρέπεται

T6 4 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.2

T7 4 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.3

T8 4 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Δεν επιτρέπεται

T9 4 6mm Κανονική Δεν επιτρέπεται

T10 4 6mm Βλέπε 6.7.2.8.3 Δεν επιτρέπεται

T11 6 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.3

T12 6 Βλέπε 6.7.2.4.2 Βλέπε 6.7.2.8.3 Βλέπε 6.7.2.6.3

T13 6 6mm Κανονική Δεν επιτρέπεται

T14 6 6mm Βλέπε 6.7.2.8.3 Δεν επιτρέπεται

T15 10 Βλέπε 6.7.2.4.2 Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.3

T16 10 Βλέπε 6.7.2.4.2 Βλέπε 6.7.2.8.3 Βλέπε 6.7.2.6.3

T17 10 6mm Κανονική Βλέπε 6.7.2.6.3

T18 10 6mm Βλέπε 6.7.2.8.3 Βλέπε 6.7.2.6.3

T19 10 6mm Βλέπε 6.7.2.8.3 Δεν επιτρέπεται

T20 10 8mm Βλέπε 6.7.2.8.3 Δεν επιτρέπεται

T21 10 10mm Κανονική Δεν επιτρέπεται

T22 10 10mm Βλέπε 6.7.2.8.3 Δεν επιτρέπεται

1 Όταν υποδεικνύεται η λέξη «Κανονική», ισχύουν όλες οι απαιτήσεις της 6.7.2.8 εκτός για 6.7.2.8.3.
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T23 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ T23

Αυτή η οδηγία για φορητές δεξαμενές ισχύει για αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1 και οργανικά υπεροξείδια 
της Κλάσης 5.2. Οι γενικές διατάξεις του Τμήματος 4.2.1 και οι απαιτήσεις του Τμήματος 6.7.2 πρέπει να ισχύουν. 
Οι συμπληρωματικές διατάξεις ειδικές για αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1 και οργανικά υπεροξείδια της Κλά−
σης 5.2 στο 4.2.1.13 πρέπει επίσης να ισχύουν.

UN 
Αριθμ. Ουσία

Ελάχιστη 
πίεση 

ελέγχου 
(bar)

Ελάχιστο 
πάχος 

πλαισίου (mm−
χάλυβας ανα−

φοράς)

Απαιτή−
σεις 

ανοίγμα−
τος 

πυθμένα

Απαιτήσεις 
εκτόνωσης 
της πίεσης

Βαθμός 
πλήρωσης

Θερμο−
κρασία 
ελέγχου

Θερμοκρα−
σία 

κινδύνου

3109 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟ−
ΞΕΊΔΙΟ, TYPΟΥ F, 
ΥΓΡΟ
τριτ−Βουτυλο υδρο−
υπεροξείδιοa, όχι πε−
ρισσότερο από 72% 
με νερό
Κουμυλο υδρο−υπε−
ροξείδιο, όχι περισ−
σότερο από 90% σε 
μέσο αραίωσης τύ−
που A
Δι−τριτ−βουτυλο υπε−
ροξείδιο, όχι περισ−
σότερο από 32% σε 
μέσο αραίωσης τύ−
που A
Ισοπροπυλο κουμυ−
λο υδρο−υπεροξείδιο, 
όχι περισσότερο από 
72% σε μέσο αραίω−
σης τύπου A
p−Μενθυλο υδρο−
υπεροξείδιο, όχι πε−
ρισσότερο από 72% 
σε μέσο αραίωσης 
τύπου A
Πινανυλο υδρο−
υπεροξείδιο, όχι πε−
ρισσότερο από 50% 
σε μέσο αραίωσης 
τύπου A

4 Βλέπε
6.7.2.4.2

Βλέπε 
6.7.2.6.3

Βλέπε 
6.7.2.8.2
4.2.1.13.6
4.2.1.13.7
4.2.1.13.8

Βλέπε 
4.2.1.13.13

3110 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΥΠΕΡΟ−
ΞΕΙΔΙΟ ΤΥΠΟΥ F, 
ΣΤΕΡΕΟ
Δικουμυλο υπεροξεί−
διο b

4 Βλέπε
6.7.2.4.2

Βλέπε 
6.7.2.6.3

Βλέπε 
6.7.2.8.2
4.2.1.13.6
4.2.1.13.7
4.2.1.13.8

Βλέπε 
4.2.1.13.13

a Εφόσον έχουν ληφθεί μέτρα για να επιτευχθεί η ισοδυναμία ασφαλείας του 65% τριτ−Βουτυλο υδρουπεροξείδιο  και 35% 
νερό.
b Μέγιστη ποσότητα ανά φορητή δεξαμενή: 2000 κιλά.
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4.2.4.3 Ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές
Οι ειδικές διατάξεις για φορητές δεξαμενές καταχω−

ρούνται για ορισμένες ουσίες για να υποδείξουν δια−
τάξεις οι οποίες είναι επιπλέον ή αντί εκείνων που δί−
νονται από τις οδηγίες για φορητές δεξαμενές  ή τις 
απαιτήσεις στο Κεφάλαιο 6.7. Οι ειδικές διατάξεις για 
φορητές δεξαμενές ταυτοποιούνται από έναν αλφαριθ−
μητικό κωδικό που αρχίζει με τα γράμματα “TP” (πρόβλε−
ψη για δεξαμενή) και καταχωρούνται για συγκεκριμένες 
ουσίες στη Στήλη (11) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2. 
Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των ειδικών διατάξε−
ων για φορητές δεξαμενές: 

TP1 Ο βαθμός πλήρωσης που καθορίζεται στο 4.2.1.9.2 
δεν πρέπει να υπερβαίνεται

(Degree of filling =  
97

1+  (t - t )
)

r fα
TP2 Ο βαθμός πλήρωσης που 

καθορίζεται στο 4.2.1.9.3 δεν πρέπει να υπερβαίνεται

(Degree of filling =  
95

1+  (t - t )
)

r fα
TP3 Ο μέγιστος βαθμός πλή−

ρωσης (%) για στερεά που μεταφέρονται πάνω από το 
σημείο τήξης τους και για υγρά που μεταφέρονται σε 
συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας ο βαθμός πλήρω−
σης που καθορίζεται στο 4.2.1.9.5.1

 

(Degree of filling =  95 
d
d

)
r

f

TP4 Ο βαθμός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
90% ή, εναλλακτικά, οποιαδήποτε άλλη τιμή που εγκρί−
νεται από την αρμόδια αρχή (βλέπε 4.2.1.16.2). 

TP5 Ο βαθμός πλήρωσης που υποδεικνύεται στην 
4.2.3.6 θα πρέπει να πληρούται.

TP6 Για την αποφυγή διάρρηξης της δεξαμενής σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της 
εγκόλπωσης φωτιάς, πρέπει να είναι εφοδιασμένη με 
συσκευές μείωσης της πίεσης οι οποίες να είναι επαρ−
κείς σε σχέση με τη χωρητικότητα της δεξαμενής και 
τη φύση της ουσίας που μεταφέρεται. Η συσκευή πρέ−
πει επίσης να είναι συμβατή με την ουσία.

TP7 Ο αέρας πρέπει να αποβάλλεται από το χώρο 
του ατμού με άζωτο ή άλλο μέσον.

TP8 Η πίεση ελέγχου μπορεί να μειωθεί στο 1.5 bar 
όταν σημείο ανάφλεξης των ουσιών που μεταφέρονται 
είναι μεγαλύτερο από 0 °C.

TP9 Μια ουσία αυτής της περιγραφής πρέπει να με−
ταφέρεται μόνο σε φορητή δεξαμενή που εγκρίνεται 
από την αρμόδια αρχή.

TP10 Απαιτείται επένδυση από μόλυβδο, με πάχος 
όχι μικρότερο από 5 mm, η οποία πρέπει να ελέγχεται 
κάθε χρόνο, ή κάποιο άλλο κατάλληλο υλικό επένδυ−
σης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

TP12 Αυτή η ουσία είναι εξαιρετικά διαβρωτική για 
το χάλυβα.

TP13  (Δεσμευμένο)
TP16 Η δεξαμενή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη με 

ειδική συσκευή για την αποφυγή υπό−πίεσης και υπερ−
πίεσης κατά τη διάρκεια τη μεταφοράς υπό κανονικές 
συνθήκες. Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι εγκεκριμένη 
από την αρμόδια αρχή.

Οι απαιτήσεις εκτόνωσης της πίεσης είναι όπως ανα−
φέρονται στο 6.7.2.8.3 την αποφυγή κρυστάλλωσης του 
προϊόντος στη βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

TP17  Μόνο ανόργανα μη−εύφλεκτα υλικά πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για θερμική μόνωση της δεξαμενής.

TP18 Η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται μεταξύ 18 
°C και 40 °C. Οι φορητές δεξαμενές που περιέχουν στε−
ρεοποιημένο μεθακρυλικό οξύ δεν πρέπει να αναθερ−
μαίνονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

TP19 Το υπολογιζόμενο πάχος πλαισίου πρέπει να αυ−
ξάνεται κατά 3 mm. Το πάχος πλαισίου πρέπει να επα−
ληθεύεται υπερηχητικά σε ενδιάμεσα διαστήματα με−
ταξύ περιοδικών υδραυλικών ελέγχων.

TP20 Αυτή η ουσία πρέπει να μεταφέρεται μόνο σε 
μονωμένες δεξαμενές υπό περίβλημα αζώτου.

TP21  Το πάχος πλαισίου πρέπει να είναι όχι μικρότε−
ρο από 8 mm. Οι δεξαμενές πρέπει να είναι υδραυλικά 
ελεγμένες και εσωτερικά επιθεωρημένες κατά διαστή−
ματα που δεν υπερβαίνουν τα 2.5 χρόνια.

TP22 Το λιπαντικό για συνδέσμους ή άλλες συσκευές 
πρέπει να είναι συμβατό με το οξυγόνο.

TP23 Μεταφορά που επιτρέπεται υπό ειδικές συνθή−
κες που καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές.

TP24 Η φορητή δεξαμενή μπορεί να είναι προσαρ−
μοσμένη με συσκευή τοποθετημένη υπό συνθήκες μέ−
γιστης πλήρωσης στο χώρο ατμού του πλαισίου προς 
αποφυγή δημιουργίας υπερπίεσης λόγω της αργής δι−
άσπαση  της ουσίας που μεταφέρεται. Αυτή η συσκευή 
πρέπει επίσης να εμποδίζει τη μη αποδεκτή ποσότητα 
διαρροής του υγρού σε περίπτωση ανατροπής ή εισό−
δου ξένου σώματος μέσα στη δεξαμενή. Αυτή η συσκευή 
πρέπει να είναι εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή ή 
τον εξουσιοδοτημένο φορέα της.

TP25 Τριοξείδιο του θείου κατά 99.95% και περισσό−
τερο καθαρό μπορεί να μεταφέρεται σε δεξαμενές χω−
ρίς αναστολέα εφόσον διατηρείται σε θερμοκρασία ίση 
με ή μεγαλύτερη από 32.5 °C.

TP26 Όταν μεταφέρται υπό συνθήκες θέρμανσης, συ−
σκευή θέρμανσης πρέπει να προσαρμόζεται έξω από 
το πλαίσιο. Για τον αρ. UN 3176 αυτή η απαίτηση ισχύει 
μόνο όταν η ουσία αντιδρά επικίνδυνα με το νερό.

TP27 Μια φορητή δεξαμενή με ελάχιστη πίεση ελέγχου 
4 bar μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν φαίνεται ότι πίεση 
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ελέγχου 4 bar ή χαμηλότερη είναι αποδεκτή σύμφωνα 
με τον ορισμό της πίεσης ελέγχου στο 6.7.2.1.

TP28 Μια φορητή δεξαμενή με ελάχιστη πίεση ελέγ−
χου 2.65 bar μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν φαίνεται 
ότι πίεση ελέγχου 2.65 bar ή χαμηλότερη είναι απο−
δεκτή σύμφωνα με τη δοκιμή καθορισμού της πίεσης 
στο 6.7.2.1.

TP29  Μια φορητή δεξαμενή με ελάχιστη πίεση ελέγ−
χου 1.5 bar μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν φαίνεται ότι 
πίεση ελέγχου 1.5 bar ή χαμηλότερη είναι αποδεκτή σύμ−
φωνα με τον ορισμό της πίεσης ελέγχου στο 6.7.2.1.

ΤΡ30 Η ουσία αυτή θα μεταφέρεται σε μονωμένες 
δεξαμενές.

ΤΡ31 Η ουσία αυτή θα μεταφέρεται μόνο σε δεξαμε−
νές σε στερεά κατάσταση.

ΤΡ32 Για τους αριθμούς UN 0331, 0332 και 3375, μπο−
ρούν να χρησιμοποιούνται φορητές δεξαμενές υπό την 
προϋπόθεση ότι υπόκεινται στις ακόλουθες συνθήκες:

(a) Για να αποφεύγεται άσκοπος περιορισμός, κάθε 
φορητή δεξαμενή κατασκευασμένη από μέταλλο θα 
προσαρμόζεται με συσκευή εκτόνωσης πίεσης η οποία 
μπορεί να είναι τύπου spring reloaded, εύθραυστου δί−
σκου ή εύτηκτου στοιχείου. Η συσκευή................. δεν θα εί−
ναι μεγαλύτερη από 2.65bar για φορητές δεξαμενές με 
ελάχιστη πίεση ελέγχου μεγαλύτερη από 4bar.

(b) H καταλληλότητα για μεταφορά σε δεξαμενές θα 
πρέπει να αποδεικνύεται. Μία μέθοδος για την εκτίμη−
ση της καταλληλότητας είναι η δοκιμή (8) στις Σειρές 
Δοκιμών (βλέπε Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέ−
ρος 1, Υπό−τμήμα 18.7).

(c) Ουσίες δεν επιτρέπεται να παραμένουν στη φο−
ρητή δεξαμενή για οποιαδήποτε περίοδο η οποία θα 
μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα να πήξουν. Κατάλ−
ληλα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή 
συσσώρευσης και επίθεσης ουσιών στη δεξαμενή (π.χ. 
καθάρισμα κ.λπ.)

ΤΡ33 Η οδηγία φορητής δεξαμενής που καταχωρείται 
για την ουσία αυτή ισχύει για κοκκώδη και κονιοποιη−
μένα στερεά και για στερεά τα οποία είναι αποφορ−
τισμένα σε θερμοκρασίες πάνω από το σημείο τήξης 
τους τα οποία ψύχονται και μεταφέρονται ως στερεή 
μάζα. Για στερεά τα οποία μεταφέρονται πάνω από το 
σημείο τήξης τους, βλέπε 4.2.1.19.

ΤΡ34 Οι φορητές δεξαμενές δεν χρειάζεται να υπό−
κεινται στη δοκιμή κρούσης της 6.7.4.14.1 αν οι δεξαμε−
νές φέρουν σήμανση “ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑ−
ΦΟΡΑ” στην πινακίδα που καθορίζεται στην 6.7.4.15.1 και 
επίσης με γράμματα ύψους τουλάχιστον 10cm και στις 
δύο πλευρές εξωτερικού μανδύα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.3
ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ−ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ 
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ 

ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ, ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ− ΜΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ  ΚΑΙ

 ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ
 ΑΕΡΙΩΝ (MEGCs)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές και εμπορευματο−
κιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (ΜEGCs) βλέπε 
Κεφάλαιο 4.2, για δεξαμενές από πλαστικό ενισχυμένο 
με ίνες, βλέπε Κεφάλαιο 4.4, για δεξαμενές αποβλήτων 
που λειτουργούν με κενό, βλέπε Κεφάλαιο 4.5.

4.3.1 Σκοπός
4.3.1.1 Διατάξεις οι οποίες καταλαμβάνουν όλο το πλά−

τος της σελίδας ισχύουν τόσο για σταθερές δεξαμενές 
(δεξαμενές−οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και 
οχήματα με συστοιχίες, όσο και για δεξαμενές−εμπο−
ρευματοκιβώτια, δεξαμενές σε κινητά αμαξώματα και 
MEGCs. Διατάξεις που περιέχονται σε μία μόνη στήλη 
ισχύουν μόνο για: 

− σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυν−
δεόμενες δεξαμενές και οχήματα με συστοιχίες (αρι−
στερή στήλη),

− δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές σε κινη−
τά αμαξώματα και MEGCs (δεξιά στήλη).

4.3.1.2 Αυτές οι διατάξεις ισχύουν για:

Σταθερές δεξαμενές 
(βυτιοφόρα οχήματα), 
αποσυνδεόμενες δεξαμενές 
και οχήματα με συστοιχίες

Δεξαμενές−
εμπορευματοκιβώτια, 
δεξαμενές σε κινητά 
αμαξώματα και MEGCs

που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αεριωδών, 
υγρών, κονιωδών ή κοκκώδων  ουσιών.

4.3.1.3 Στο Τμήμα 4.3.2 αναφέρονται οι διατάξεις που 
ισχύουν για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήμα−
τα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές, δεξαμενές−εμπορευ−
ματοκιβώτια και δεξαμενές σε κινητά αμαξώματα, που 
προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών όλων των Κλά−
σεων, και για οχήματα με συστοιχίες και MEGCs που 
προορίζονται για τη μεταφορά αερίων της Κλάσης 2. 
Τα Τμήματα 4.3.3 και 4.3.4 περιέχουν ειδικές διατάξεις 
επιπλέον ή προς τροποποίηση των διατάξεων του Τμή−
ματος 4.3.2.

4.3.1.4 Για τις απαιτήσεις που αφορούν την κατασκευή, 
τον εξοπλισμό, τον τύπο έγκρισης, τους ελέγχους και 
τις σημάνσεις, βλέπε Κεφάλαιο 6.8.

4.3.1.5 Για μεταβατικά μέτρα που αφορούν την εφαρ−
μογή αυτού του Κεφαλαίου, βλέπε:
1.6.3 1.6.4
4.3.2 Διατάξεις που ισχύουν για όλες τις Κλάσεις
4.3.2.1 Χρήση
4.3.2.1.1 Μια ουσία που υπόκειται στην παρούσα Συμ−

φωνία μπορεί να μεταφέρεται σε σταθερές δεξαμε−
νές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές, 
οχήματα με συστοιχίες, δεξαμενές−εμπορευματοκιβώ−
τια, δεξαμενές σε κινητά αμαξώματα και MEGCs μόνο 
όταν γίνεται πρόβλεψη για κωδικό δεξαμενής σύμφω−
να με τα 4.3.3.1.1 και 4.3.4.1.1 στη Στήλη (12) του Πίνακα 
A στο Κεφάλαιο 3.2.

4.3.2.1.2 O απαιτούμενoς τύπος δεξαμενής, βυιοφόρου−
οχήματος, οχήματος με συστοιχίες και MEGC δίνεται 
σε μορφή κωδικού στη Στήλη (12) του Πίνακα A στο Κε−
φάλαιο 3.2. Οι κωδικοί ταυτοποίησης που εμφανίζονται 
εκεί παράγονται από γράμματα ή αριθμούς σε δεδομέ−
νη σειρά. Οι επεξηγήσεις για την ανάγνωση των τεσ−
σάρων μερών του κωδικού δίνονται στο 4.3.3.1.1 (όταν η 
ουσία που πρόκειται να μεταφερθεί ανήκει στην Κλά−
ση 2) και στην 4.3.4.1.1 (όταν η ουσία που πρόκειται να 
μεταφερθεί ανήκει στις Κλάσεις 3 έως 9)17

17 Εξαίρεση γίνεται για δεξαμενές που προορίζονται για τη 
μεταφορά ουσιών των Κλάσεων 5.2 ή 7 (βλέπε παράγραφο 
4.3.4.1.3).
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4.3.2.1.3 Ο απαιτούμενος τύπος σύμφωνα με το 4.3.2.1.2 
αντιστοιχεί στις ελάχιστης αυστηρότητας απαιτήσεις 
κατασκευής οι οποίες είναι αποδεκτές για τη συγκεκρι−
μένη επικίνδυνη ουσία εκτός εάν καθορίζεται αλλιώς σ’ 
αυτό το Κεφάλαιο ή στο Κεφάλαιο 6.8. Είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν δεξαμενές που αντιστοιχούν σε κωδι−
κούς που καθορίζουν υψηλότερη ελάχιστη υπολογιζό−
μενη πίεση, ή μεγαλύτερης αυστηρότητας απαιτήσεις 
για τα ανοίγματα πλήρωσης ή εκκένωσης ή για τις βαλ−
βίδες/συσκευές ασφαλείας (βλέπε 4.3.3.1.1 για Κλάση 2 
και 4.3.4.1.1 για Κλάσεις 3 έως 9).

4.3.2.1.4 Για ορισμένες ουσίες, οι δεξαμενές, τα οχή−
ματα με συστοιχίες ή τα MEGCs υπόκεινται σε συ−
μπληρωματικές διατάξεις οι οποίες περιλαμβάνονται 
ως ειδικές διατάξεις στη Στήλη (13) του Πίνακα A στο 
Κεφάλαιο 3.2.

4.3.2.1.5 Οι δεξαμενές, τα οχήματα με συστοιχίες και 
τα MEGCs δεν πρέπει να γεμίζονται με επικίνδυνες ου−
σίες άλλες από εκείνες για τη μεταφορά των οποίων 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το 6.8.2.3.1 και οι οποίες, 
σε επαφή με τα υλικά του πλαισίου, τα παρεμβύσμα−
τα, τον εξοπλισμό και τις προστατευτικές επενδύσεις, 
δεν είναι επιρρεπείς στο να αντιδράσουν επικίνδυνα 
με αυτά (βλέπε “επικίνδυνη αντίδραση” στο 1.2.1), και να 
σχηματίσουν επικίνδυνα προϊόντα ή εξασθενίσουν ση−
μαντικά αυτά τα υλικά18. 

4.3.2.1.6 Τρόφιμα δεν πρέπει να μεταφέρονται σε δε−
ξαμενές που χρησιμοποιούνται για επικίνδυνες ουσίες 
εκτός εάν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης της δημόσιας υγείας. 

4.3.2.1.7 Το αρχείο της δεξαμενής θα διατηρείται από 
τον ιδιοκτήτη ή τον χειριστή ο οποίος θα πρέπει να εί−
ναι ικανός να παρέχει αυτή την τεκμηρίωση όταν ζη−
τείται από την αρμόδια αρχή. Το αρχείο της δεξαμε−
νής διατηρείται για όλο το χρόνο ζωής της δεξαμενής 
και για 15 μήνες μετά αφού η δεξαμενή έχει τεθεί εκτός 
λειτουργίας.

Στην περίπτωση που κατά το χρόνο ζωής της δεξα−
μενής συμβεί αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του χειριστή το 
αρχείο θα πρέπει να μεταφέρεται στον νέο ιδιοκτήτη 
ή χειριστή.

Αντίγραφα του αρχείου της δεξαμενής ή όλων των 
απαραίτητων εγγράφων θα παρέχονται στους ειδικούς 
για τις δοκιμές, την επιθεώρηση και τους ελέγχους των 
δεξαμενών σύμφωνα με την 6.8.2.4.5 ή 6.8.3.4.16, στην πε−
ρίπτωση περιοδικών ελέγχων ή ελέγχων κατ’εξαίρεση.

4.3.2.2 Βαθμός πλήρωσης
4.3.2.2.1 Οι παρακάτω βαθμοί πλήρωσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνεται σε δεξαμενές που προορίζονται για τη με−
ταφορά υγρών θερμοκρασίες περιβάλλοντος:

18 Μπορεί να είναι απαραίτητο να ζητηθεί η συμβουλή του 
κατασκευαστή της ουσίας και της αρμόδιας αρχής σχετικά 
με τη συμβατότητα της ουσίας με τα υλικά της δεξαμενής, 
οχήματος−συστοιχίας ή εμπορευματοκιβώτιο αερίων πολλα−
πλών στοιχείων.

(a) για εύφλεκτες ουσίες χωρίς επιπλέον κινδύνους 
(π.χ. τοξικότητα ή διαβρωτικότητα), σε δεξαμενές με 
σύστημα εξαερισμού ή με βαλβίδες ασφαλείας (ακόμα 
κι όπου προτάσσεται δίσκος διάρρηξης):

degree of filling =  
100

1 +    (50 -  t
  of capacity

Fa )
%

(b) για τοξικές ή διαβρωτικές ουσίες (είτε εύφλεκτες 
είτε όχι) σε δεξαμενές με σύστημα εξαερισμού ή με 
βαλβίδες ασφαλείας (ακόμα κι όπου προτάσσεται δί−
σκος διάρρηξης):

 
 

 

(c) για εύφλεκτες ουσίες και για ελαφρώς τοξικές ή 
διαβρωτικές ουσίες (είτε εύφλεκτες είτε όχι) σε ερμη−
τικά κλειστές δεξαμενές χωρίς συσκευή ασφαλείας:

 

 
 
(d) για εξαιρετικά τοξικές, τοξικές, εξαιρετικά διαβρω−

τικές ή διαβρωτικές ουσίες (είτε εύφλεκτες είτε όχι) 
σε ερμητικά κλειστές δεξαμενές χωρίς συσκευή ασφα−
λείας:

4.3.2.2.2 Σ’ αυτούς του τύπους, α ο μέσος συντελεστής 
κυβικής διαστολής του υγρού μεταξύ 15 °C και 50 °C, δηλ. 
για μέγιστη διακύμανση θερμοκρασίας 35 °C.

α υπολογίζεται από τον τύπο:

 

όπου d15 και d50 είναι οι σχετικές πυκνότητες του υγρού 
στους 15 °C και 50 °C αντίστοιχα. 

tF είναι η μέση θερμοκρασία του υγρού κατά τη διάρ−
κεια της πλήρωσης.

4.3.2.2.3 Οι διατάξεις του 4.3.2.2.1 (a) έως (d) παραπά−
νω δεν πρέπει να ισχύουν για δεξαμενές των οποίων 
τα περιεχόμενα, με τη χρήση συσκευής θέρμανσης, δια−
τηρούνται σε θερμοκρασία πάνω από 50 °C κατά τη δι−
άρκεια της μεταφοράς. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο βαθ−
μός πλήρωσης στην αρχή πρέπει να είναι τέτοιος, και 
η θερμοκρασία να είναι έτσι ρυθμισμένη, ώστε η δεξα−
μενή να μην είναι γεμάτη κατά περισσότερο από 95% 
της χωρητικότητάς της και ώστε η θερμοκρασία πλή−
ρωσης να μην υπερβαίνεται, σε οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

degree of filling =  
98

1 +    (50 -  t
  of capacity

Fa )
%

degree of filling =  
97

1 +    (50 -  t
  of capacity

Fa )
%

degree of filling =  
95

1 +    (50 -  t
  of capacity

Fa )
%

α  
d d

35d
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=
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4.3.2.2.4 Όπου πλαίσια που προορίζονται για τη μετα−
φορά υγρών19 δεν διαιρούνται με χωρίσματα ή πλάκες 
υπερχείλισης σε τμήματα χωρητικότητας όχι μεγαλύ−
τερης από 7 500 λίτρα, πρέπει να γεμίζονται κατά όχι 
λιγότερο από 80% ή όχι περισσότερο από 20% της χω−
ρητικότητάς τους.

4.3.2.3 Λειτουργία
4.3.2.3.1 Το πάχος των τοιχωμάτων του πλαισίου πρέ−

πει να μην, καθ’ όλη τη χρήση του, πέφτει κάτω από το 
ελάχιστο όριο που καθορίζεται στα:

6.8.2.1.17 έως 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 έως 6.8.1.20

4.3.2.3.2
Κατά τη διάρκεια της μετα−
φοράς οι δεξαμενές−εμπο−
ρευματοκιβώτια/MEGCs 
πρέπει να φορτώνονται στο 
φέρον όχημα με τέτοιο τρό−
πο ώστε να είναι επαρκώς 
προστατευμένες από τα 
προσαρτήματα του φέρο−
ντος οχήματος ή της ίδιας 
της δεξαμενής−εμπορευμα−
τοκιβώτιου/MEGC σε πλάγια 
και μετωπική σύγκρουση και 
ανατροπή20. Εάν οι δεξαμε−
νές−εμπορευματοκιβώτια/
MEGCs, συμπεριλαμβανομέ−
νου του εξοπλισμού συντή−
ρησης,  είναι έτσι κατασκευ−
ασμένες ώστε να αντέχουν 
σε σύγκρουση ή ανατροπή 
δεν απαιτείται να είναι προ−
στατευμένες με αυτόν τον 
τρόπο.

4.3.2.3.3 Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και εκκέ−
νωσης των δεξαμενών, οχημάτων με συστοιχίες και 
MEGCs, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για 
την αποφυγή απελευθέρωσης επικίνδυνων ποσοτήτων 
αερίων και ατμών. Οι δεξαμενές, τα οχήματα με συστοι−
χίες και τα MEGCs πρέπει να είναι κλειστά ώστε τα πε−
ριεχόμενα να μην μπορούν χύνονται ανεξέλεγκτα. Τα 
ανοίγματα των δεξαμενών που εκκενώνονται από τον 
πυθμένα πρέπει να είναι κλειστά με κοχλυωειδή πώμα−
τα, παρεμβύσματα ή άλλες συσκευές ίσης αποτελεσμα−
τικότητας. Η στεγανότητα των πωμάτων των δεξαμε−
νών, και των οχημάτων με συστοιχίες και των MEGCs 
πρέπει να ελέγχονται από τον γεμιστή μετά την πλή−
ρωση της δεξαμενής. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το άνω 
μέρος του σωλήνα βυθομέτρησης.

19 Σύμφωνα με αυτήν την διάταξη, ουσίες των οποίων το κινη−
ματικό ιξώδες στους 20 °C είναι κάτω από 2680 mm2/s πρέπει 
να θεωρούνται υγρές.
20 Παραδείγματα προστασίας περιβλημάτων: 
− προστασία έναντι πλευρικής σύγκρουσης που μπορεί για πα−
ράδειγμα να συνίσταται από διαμήκεις ράβδους (μπάρες) που 
προστατεύουν τα περιβλήματα και από τις δύο πλευρές στο 
επίπεδο της μέσης γραμμής,  
− προστασία έναντι ανατροπής που μπορεί για παράδειγμα να 
συνίσταται από ενισχυτικούς δακτυλίους ή ράβδους (μπάρες) 
στερεωμένες διαγώνια στο πλαίσιο,
− προστασία έναντι πρόσκρουσης από όπισθεν που μπορεί να 
αποτελείται από προφυλακτήρα ή πλαίσιο.

4.3.2.3.4 Όπου είναι προσαρμοσμένα διάφορα 
συστήματα κλεισίματος στη σειρά, το κοντινότερο στην 
ουσία που μεταφέρεται πρέπει να κλείνεται πρώτο.

4.3.2.3.5 Δεν πρέπει να υπάρχει επικίνδυνο υπόλειμμα 
από την ουσία πλήρωσης κολλημένο στο εξωτερικό της 
δεξαμενή κατά τη διάρκεια της μεταφορά.

4.3.2.3.6 Ουσίες οι οποίες μπορούν να αντιδράσουν 
επικίνδυνα μεταξύ τους δεν πρέπει να μεταφέρονται 
σε διπλανά διαμερίσματα των δεξαμενών.

Ουσίες οι οποίες μπορούν να αντιδράσουν επικίνδυ−
να μεταξύ τους μπορούν να μεταφέρονται σε διπλανά 
διαμερίσματα των δεξαμενών, όταν αυτά τα διαμερί−
σματα είναι χωρισμένα με χώρισμα με πάχος τοιχώμα−
τος ίσο με ή μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας της δε−
ξαμενής. Μπορούν επίσης να μεταφέρονται χωρισμένα 
με κενό χώρο ή κενό διαμέρισμα μεταξύ γεμάτων δια−
μερισμάτων.

4.3.2.4 Κενές δεξαμενές, οχήματα με συστοιχίες  και 
MEGCs, ακάθαρτα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για κενές δεξαμενές, οχήματα με συστοι−
χίες και MEGCs, ακάθαρτα, οι ειδικές διατάξεις TU1, TU2, 
TU4 και TU16 μπορούν να ισχύουν.

4.3.2.4.1 Δεν πρέπει να υπάρχει επικίνδυνο υπόλειμμα 
από την ουσία πλήρωσης κολλημένο στο εξωτερικό της 
δεξαμενής κατά τη διάρκεια της μεταφορά.

4.3.2.4.2 Για να γίνουν αποδεκτές για μεταφορά, οι κε−
νές δεξαμενές, τα οχήματα−συστοιχίας και τα MEGCs, 
ακάθαρτα, πρέπει να είναι κλειστά με τον ίδιο τρόπο 
και να είναι στεγανά στον ίδιο βαθμό σαν να ήταν γε−
μάτα.

4.3.2.4.3 Όπου κενές δεξαμενές, οχήμα μεταφοράς συ−
στοιχίας δοχείων και MEGCs, ακάθαρτα, δεν είναι κλει−
στά με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι στεγανά στον ίδιο 
βαθμό σαν να ήταν γεμάτα και όπου οι διατάξεις της 
παρούσας Συμφωνίας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, 
πρέπει να μεταφέρονται, με την δέουσα προσοχή, ώστε 
να υπάρχει επαρκής ασφάλεια, στο κοντινότερο κατάλ−
ληλο μέρος όπου μπορεί να γίνει καθαρισμός ή επι−
σκευή. Η μεταφορά είναι επαρκώς ασφαλής εάν έχουν 
ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση ισοδύ−
ναμου ασφαλείας ανάλογου με τις διατάξεις της πα−
ρούσας Συμφωνίας και την αποφυγή της ανεξέλεγκτης 
απελευθέρωσης των επικίνδυνων προϊόντων.

4.3.2.4.4 Κενές σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήμα−
τα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές, οχήματα με συστοιχίες, 
δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές σε κινητά 
αμαξώματα και MEGCs, ακαθάριστες, μπορούν επίσης 
να μεταφέρονται μετά τη λήξη των περιόδων που ορί−
ζονται στα 6.8.2.4.2 και 6.8.2.4.3 για πραγματοποίηση 
επιθεώρησης.

4.3.3 Ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Κλάση 2

4.3.3.1 Κωδικοποίηση και ιεράρχηση των δεξαμενών

4.3.3.1.1 Κωδικοποίηση δεξαμενών, οχημάτων με συ−
στοιχίες και MEGCs

Τα τέσσερα μέρη των κωδικών (κωδικοί δεξαμενής) 
που δίνονται στη Στήλη (12) του Πίνακα A στο Κεφά−
λαιο 3.2 έχουν τις παρακάτω σημασίες:
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4.3.3.1.2 Ιεράρχηση δεξαμενών

Κωδικός 
δεξαμε−

νής

Άλλος−οι κωδικός−οί δεξαμενής που επιτρέπεται για τις ουσίες 
αυτού του κωδικού

C*BN
C*BH
C*CN
C*CH
C*DN
C*DH
P*BN
P*BH
P*CN
P*CH
P*DN
P*DH
R*BN
R*CN
R*DN

C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH
C#BH, C#CH, C#DH
C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
C#CH, C#DH
C#DN, C#DH
C#DH
P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH
P#BH, P#CH, P#DH
P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
P#CH, P#DH
P#DN, P#DH
P#DH
R#BN, R#CN, R#DN
R#CN, R#DN
R#DN

Το ψηφίο που παριστάνεται με “#” πρέπει να είναι ίσo με ή μεγαλύτερο από το ψηφίο που παριστάνεται 
με “*”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ιεράρχηση δεν λαμβάνει υπόψη 
ειδικές διατάξεις (βλέπε 4.3.5 και 6.8.4) για κάθε κατα−
χώρηση.

4.3.3.2 Συνθήκες πλήρωσης και πιέσεις ελέγχου
4.3.3.2.1 Η πίεση ελέγχου για δεξαμενές που προορίζο−

νται για τη μεταφορά συμπιεσμένων αερίων με κρίσιμη 
θερμοκρασία χαμηλότερη από −50 °C πρέπει να είναι 
τουλάχιστον μιάμιση φορά την πίεση εργασίας όπως 
ορίζεται στην 1.2.1 για δοχεία πίεσης.

4.3.3.2.2 Η πίεση ελέγχου για δεξαμενές που προορί−
ζονται για τη μεταφορά:

− υγροποιημένων αερίων υψηλής πίεσης 
− διαλυμένων αερίων διαλυμένων 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε, όταν το πλαίσιο γεμίζε−

ται μέχρι το μέγιστο λόγο πλήρωσης, η πίεση στο πλαί−
σιο από την ουσία στους 55° C για δεξαμενές με θερ−
μική μόνωση ή στους 65° C για πλαίσια χωρίς θερμική 
μόνωση να μην υπερβαίνει την πίεση ελέγχου.

4.3.3.2.3 Η πίεση ελέγχου για δεξαμενές που προορί−
ζονται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων χαμη−
λής πίεσης, πρέπει να είναι:

(a) Εάν η δεξαμενή είναι εφοδιασμένη με θερμική μό−
νωση, τουλάχιστον ίση με την τάση ατμών, μειωμένη 
κατά 0.1 MPa (1 bar) του υγρού στους 60 ° C, αλλά όχι 
χαμηλότερη από 1 MPa (10 bar),

(b) Εάν η δεξαμενή δεν είναι εφοδιασμένη με θερμι−
κή μόνωση, τουλάχιστον ίση με την τάση ατμών, μειω−
μένη κατά 0.1 MPa (1 bar), του υγρού στους 65 °C, αλλά 
όχι χαμηλότερη από 1 MPa (10 bar).

Η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα περιεχομένου ανά λί−
τρο χωρητικότητας υπολογίζεται ως εξής:

Μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα περιεχομένου ανά λίτρο 
χωρητικότητας = 0.95 x  πυκνότητα της υγρής φάσης 
στους 50 °C (σε kg/l),

Επιπλέον η φάση ατμού δεν πρέπει να εξαφανίζεται 
κάτω από τους 60 °C.

Εάν τα πλαίσια είναι όχι μεγαλύτερα από 1.5 m σε δι−
άμετρο, πρέπει να ισχύουν οι τιμές της πίεσης ελέγχου 
και της μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας περιεχομένου 
ανά λίτρο χωρητικότητας σύμφωνα με την οδηγία συ−
σκευασίας P200 στο 4.1.4.1.

4.3.3.2.4 Η πίεση ελέγχου για δεξαμενές που προορίζο−
νται για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη 
πρέπει να είναι όχι χαμηλότερη από 1.3 φορές την μέ−
γιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας που εμφανίζε−
ται πάνω στη δεξαμενή αλλά όχι χαμηλότερη από 300 
kPa (3 bar) (πίεση μετρητή), για δεξαμενές με μόνωση 
κενού η πίεση ελέγχου πρέπει να είναι όχι χαμηλότερη 
από 1.3 φορές τη μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 
αυξημένης κατά 100 kPa (1 bar).

4.3.3.2.5 Πίνακας αερίων και μιγμάτων αερίων τα οποία 
μπορούν να μεταφέρονται σε σταθερές δεξαμενές (βυ−
τιοφόρα −οχήματα), οχήματα με συστοιχίες, αποσυνδε−
όμενες δεξαμενές, δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια και 
MEGCs που δείχνει την ελάχιστη πίεση ελέγχου για δε−
ξαμενές και όσο ισχύει, τη μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα 
περιεχομένου ανά λίτρο χωρητικότητας

Στην περίπτωση αερίων και μιγμάτων αερίων που ταξι−
νομούνται στις ε.α.ο. εγγραφές, οι τιμές της πίεσης ελέγ−
χου και της μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας περιεχομένου 
ανά λίτρο χωρητικότητας πρέπει να καθορίζονται από τον 
εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ειδικό.

Όταν πλαίσια για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια 
με κρίσιμη θερμοκρασία −50 °C ή υψηλότερη και χαμη−
λότερη από 70 °C έχουν υποστεί πίεση ελέγχου χαμη−
λότερη από αυτή που φαίνεται στον Πίνακα, και οι δε−
ξαμενές έχουν προσαρμοσμένη θερμική μόνωση, μπορεί 
να καθοριστεί ένα χαμηλότερο μέγιστο φορτίο από τον 
εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ειδικό, εφόσον η πί−
εση μέσα στη δεξαμενή από την ουσία στους 55 °C δεν 
υπερβαίνει την πίεση ελέγχου που φαίνεται στη σφρα−
γίδα πάνω στη δεξαμενή.
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UN 
Αριθμ Ονομασία

Κω−
δικός 
ταξι−
νόμη−
σης

Ελάχιστη πίεση ελέγχου για δεξαμενές Μέγιστο

Με θερμική μόνωση Χωρίς θερμική μό−
νωση

επιτρεπόμενο 
βάρος ανά 

λίτρο
 χωρητικότας

MPa bar MPa bar kg

1001 Ακετυλένιο, διαλυμένο 4 F μόνο σε οχήματα με συστοιχίες και MEGCs αποτελούμενα από 
δοχεία

1002 Αέρας, συμπιεσμένος 1 Α βλέπε 4.3.3.2.1

1003 Αέρας, υγρός υπό ψύξη 3 O βλέπε 4.3.3.2.4

1005 Αμμωνία, άνυδρη 2 TC 2.6 26 2.9 29 0.53 

1006 Αργό, συμπιεσμένο 1 Α βλέπε 4.3.3.2.1

1008 Τριφθοριούχο βόριο, 
συμπιεσμένο

 
2TC

22.5 225 22.5 225 0.715

30 300 30 300 0.86
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4.3.4.1.3 Οι παρακάτω ουσίες και ομάδες ουσιών, όπου 
ένα «(+)» εμφανίζεται στη Στήλη (12) του Πίνακα A στο 
Κεφάλαιο 3.2, υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις. Σ’ αυ−
τήν την περίπτωση η εναλλακτική χρήση των δεξαμε−
νών για άλλες ουσίες και ομάδες ουσιών επιτρέπεται 
μόνο όπου αυτό καθορίζεται στο πιστοποιητικό έγκρι−
σης τύπου. Δεξαμενές υψηλότερης αξίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις στο τέλος του πίνακα 4.3.4.1.2 μπορούν να 
χρησιμοποιούνται  with due  σύμφωνα με τις ειδικές δι−
ατάξεις που υποδεικνύονται στη Στήλη (13) του Πίνακα 
A στο Κεφάλαιο 3.2

(a) Κλάση 4.1: 
 UN Αριθμ. 2448 θείο, τηγμένο: κωδικός LGBV,
(b) Κλάση 4.2:
 UN Αριθμ. 1381 φωσφόρος, λευκός ή κίτρινος, ξηρός,  

ή κάτω από νερό ή σε διάλυμα και UN Αριθμ. 2447 φω−
σφόρος, λευκός ή κίτρινος λιωμένος: κωδικός L10DH,

 (c) Κλάση 4.3:
 UN Αριθμ. 1389 αμάγαλμα αλκαλιμετάλλων, υγρό UN 

Αριθμ. 1391 διασπορά αλκαλιμετάλλων ή διασπορά αλ−
καλικών γαιών, UN Αριθμ. 1392 αμάγαλμα μετάλλων αλ−
καλικών γαιών, υγρό, UN Αριθμ.1415 λίθιο, UN Αριθμ.1420 
μεταλλικά κράματα καλίου, υγρά UN Αριθμ.1421 κράμα 
αλκαλικών μετάλλων, υγρό, ε.α.ο., UN Αριθμ.1422 κράμα−
τα καλίου νατρίου, υγρά UN Αριθμ.1428 νάτριο και UN 
Αριθμ.2257 κάλιο, UN Αριθμ 3401   αμάγαλμα αλκαλιμε−
τάλλων, στερεό, UN Αριθμ 3402 αμάγαλμα μετάλλων 
αλκαλικών γαιών, στερεό,  UN Αριθμ 3403 μεταλλικά 
κράματα καλίου, στερεά και  UN Αριθμ 3404  κράματα 
καλίου νατρίου, στερεά : κωδικός L10BN,

 UN Αριθμ.1407 καίσιο και UN Αριθμ.1423 ρουβίδιο: κω−
δικός L10CH,

(d) Κλάση 5.1: 
 UN Αριθμ. 1873 υπερχλωρικό οξύ 50 72%: κωδικός 

L4DN,
 UN Αριθμ. 2015 υπεροξείδιο του υδρογόνου, υδατικό 

διάλυμα, σταθεροποιημένο με περισσότερο από 70% 
υπεροξείδιο του υδρογόνου: κωδικός L4DV,

 UN Αριθμ. 2014 υπεροξείδιο του υδρογόνου, υδα−
τικό διάλυμα με 20−60% υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
UN Αριθμ. 2015 υπεροξείδιο του υδρογόνου υδατικό δι−
άλυμα, σταθεροποιημένο με 60−70% υπεροξείδιο του 
υδρογόνου, UN Νο 2426 νιτρικό αμμώνιο, θερμό συμπυ−
κνωμένο διάλυμα με περισσότερο από 80% αλλά όχι 
περισσότερο από 93% και UN Αριθμ. 3149 μείγμα υπε−
ροξείδιου του υδρογόνου και υπεροξοξικού οξέος, στα−
θεροποιημένο: κωδικός L4BV,

 UN Αριθμ. 3375 νιτρικό αμμώνιο γαλάκτωμα, αιώρη−
μα ή γέλη, υγρό : κωδικός  LGAV

 UN Αριθμ. 3375 νιτρικό αμμώνιο γαλάκτωμα, αιώρη−
μα ή γέλη, στερεό : κωδικός  SGAV

(e) Κλάση 5.2: 
 UN Αριθμ.3109 οργανικό υπεροξείδιο τύπου F, υγρό 

και UN Αριθμ.3119 οργανικό υπεροξείδιο, τύπου F, υγρό 
ελεγχόμενη θερμοκρασία: κωδικός L4BN,

 UN Αριθμ.3110 οργανικό υπεροξείδιο, τύπου F, στερεό 
και UN Αριθμ.3120 οργανικό υπεροξείδιο, τύπου F, στε−
ρεό, ελεγχόμενη θερμοκρασία: κωδικός S4AN,

(f) Κλάση 6.1:
 UN Αριθμ.1613 υδροκυάνιο, υδατικό διάλυμα και UN 

Αριθμ.3294 υδροκυάνιο διάλυμα σε αλκοόλη: κωδικός 
L15DH,

(g) Κλάση 7: 
 Όλες οι ουσίες: ειδικές δεξαμενές, 

 Ελάχιστες απαιτήσεις για υγρά: κωδικός L2,65CN, για 
στερεά: κωδικός S2,65AN

 Παρά τις γενικές απαιτήσεις αυτής της παραγράφου, 
δεξαμενές που χρησιμοποιούνται για ραδιενεργό υλικό 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη μεταφο−
ρά άλλων εμπορευμάτων εφόσον πληρούνται οι απαι−
τήσεις του 5.1.3.2.

(h) Κλάση 8:
 UN Αριθμ.1052 υδροφθόριο, άνυδρο, UN Αριθμ.1744 

βρώμιο ή διάλυμα βρωμίου και UN Αριθμ.1790 υδροφθο−
ρικό οξύ, διάλυμα, με περισσότερο από 85% υδροφθο−
ρικό οξύ: κωδικός L21DH,

 UN Αριθμ.1791 Υποχλωριώδες διάλυμα και UN 
Αριθμ.1908 χλωριώδες διάλυμα: κωδικός L4BV.

4.3.4.1.4 Δεξαμενές που προορίζονται γαι τη μεταφο−
ρά υγρών αποβλήτων που είναι σε συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.10 και είναι εξοπλισμένες 
με δύο κλεισίματα σύμφωνα με την 6.10.3.2, θα καταχω−
ρούνται στον κωδικό δεξαμενής L4AH. Αν οι δεξαμενές 
αυτές είναι εξοπλισμένες με την εναλλακτική μεταφορά 
υγρών και στερεών ουσιών, θα καταχωρούνται στους 
συνδυασμένους κωδικούς L4AH + S4AH.

4.3.4.2 Γενικές διατάξεις
4.3.4.2.1 Όπου φορτώνονται θερμές ουσίες, η θερμο−

κρασία της εξωτερικής επιφάνειας της δεξαμενή ή της 
θερμικής μόνωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 
°C κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

4.3.4.2.2 Οι σωλήνες σύνδεσης μεταξύ 
ανεξάρτητων αλλά συνδεόμε−
νων δεξαμενών μιας μονάδας 
μεταφοράς πρέπει να είναι 
κενοί κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς. Εύκαμπτοι σωλή−
νες πλήρωσης και εκκένωσης 
οι οποίοι δεν είναι μόνιμα συν−
δεδεμένοι με τα πλαίσια πρέ−
πει να είναι κενοί κατά τη δι−
άρκεια της μεταφοράς.

4.3.4.2.3 (Δεσμευμένο)

4.3.5 Ειδικές διατάξεις
Όταν εμφανίζονται σε μια εγγραφή στη Στήλη (13) 

του Πίνακα του A στο Κεφάλαιο 3.2, ισχύουν οι παρα−
κάτω ειδικές διατάξεις:

TU1 Οι δεξαμενές δεν πρέπει να παραδίδονται για με−
ταφορά έως ότου η στερεοποιηθεί πλήρως και καλυ−
φθεί από ένα αδρανές αέριο. Ακαθάριστες κενές δεξα−
μενές οι οποίες περιείχαν αυτές τις ουσίες πρέπει να 
γεμίζονται με ένα αδρανές αέριο.

TU2 Η ουσία πρέπει να είναι καλυμμένη με ένα αδρα−
νές αέριο. Ακαθάριστες κενές δεξαμενές οποίες πε−
ριείχαν αυτές τις ουσίες πρέπει να γεμίζονται με ένα 
αδρανές αέριο.

TU3 Το εσωτερικό του πλαισίου και όλα τα μέρη που 
είναι πιθανό να έλθουν σε επαφή με την ουσία πρέπει 
να διατηρούνται καθαρά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιού−
νται λιπαντικά ικανά για επικίνδυνο συνδυασμό με την 
ουσία για αντλίες, βαλβίδες ή άλλες συσκευές.
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TU4 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, αυτές οι ου−
σίες πρέπει να είναι κάτω από ένα στρώμα αδρανούς 
αερίου, η πίεση gauge του οποίου δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 50 kPa (0.5 bar). 

 Ακαθάριστες κενές δεξαμενές οι οποίες περιείχαν αυ−
τές τις ουσίες πρέπει όταν παραδίδονται για μεταφο−
ρά να γεμίζονται με ένα αδρανές αέριο σε πίεση gauge 
τουλάχιστον 50 kPa (0.5 bar).

TU5 (Δεσμευμένο)
TU6 Όχι εγκεκριμένες για μεταφορά σε δεξαμενές, 

οχήματα μεταφοράς συστοιχία δοχείων και MEGCs 
όταν έχουν LC50 μικρότερο από 200 ppm.

TU7 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να εξασφα−
λίζουν τη στεγανότητα των συνδέσμων ή για τη συ−
ντήρηση των κλεισιμάτων πρέπει να είναι συμβατά με 
το περιεχόμενο.

TU8 Μια δεξαμενή από κράμα αλουμινίου δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται για μεταφορά εκτός εάν η δεξαμενή 
is φυλάσσεται αποκλειστικά και μόνο για τέτοια μετα−
φορά και η ακεταλδεϋδη είναι ελεύθερη από οξύ.

TU9 UN Αριθμ.1203 πετρέλαιο (γαζολίνη) με τάση 
ατμών στους 50 °C μεγαλύτερη από 110 kPa (1.1 bar) 
αλλά όχι μεγαλύτερη από 150 kPa (1.5 bar) μπορεί επί−
σης να μεταφέρεται σε δεξαμενές σχεδιασμένες σύμ−
φωνα με την 6.8.2.1.14 (a) και με εξοπλισμό σύμφωνο με 
το 6.8.2.2.6.

TU10 (Δεσμευμένο)
TU11 Κατά τη διάρκεια της πλήρωσης, η θερμοκρα−

σία αυτής της ουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 
°C. Μια μέγιστη θερμοκρασία πλήρωσης 80° C επιτρέ−
πεται εφόσον αποφεύγονται σημεία βραδείας καύσης 
κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και οι δεξαμενές είναι 
ερμητικά κλειστές. Μετά την πλήρωση, οι δεξαμενές 
πρέπει να είναι υπό πίεση (π.χ. με συμπιεσμένο αέρα) 
για έλεγχο της στεγανότητας. Πρέπει να εξασφαλίζε−
ται ότι δεν συμβαίνει υποπίεση κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς. Πριν από την εκκένωση, πρέπει να ελέγχε−
ται εάν η πίεση στη δεξαμενές είναι ακόμα πάνω από 
την ατμοσφαιρική. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, πρέπει να 
εισάγεται ένα αδρανές αέριο μέσα στις δεξαμενές πριν 
από την εκκένωση.

TU12 Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης, τα πλαίσια 
και ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζονται πλήρως από 
όλα τα υπολείμματα πριν και μετά τη μεταφορά αυ−
τής της ουσίας.

TU13 Οι δεξαμενές πρέπει να είναι ελεύθερες από 
ακαθαρσίες κατά το χρόνο της πλήρωσης. Εξοπλισμός 
συντήρησης τέτοιος όπως βαλβίδες και εξωτερικές σω−
ληνώσεις πρέπει να αδειάζεται μετά την πλήρωση ή 
την εκκένωση.

TU14 Τα κλεισίματα των δεξαμενών πρέπει να προ−
φυλάσσονται με κλειδωμένα καπάκια κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς.

TU15 Οι δεξαμενές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά τροφίμων, ειδών κατανάλωσης ή ζω−
οτροφών.

TU16 Οι ακαθάριστες κενές δεξαμενές, πρέπει, όταν 
παραδίδονται για μεταφορά, είτε:

 − να γεμίζονται με άζωτο, ή
 − να γεμίζονται με νερό έως όχι λιγότερο από 96% 

και όχι περισσότερο από 98% της χωρητικότητάς τους, 
μεταξύ 1 Οκτωβρίου και 31 Μαρτίου. Αυτό το νερό πρέ−
πει να περιέχει επαρκή αντι−ψυκτικό παράγοντα ώστε 
να καθίσταται αδύνατο για το νερό να παγώσει κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Ο αντιψυκτικός παράγοντας 
πρέπει να είναι ελεύθερος από διαβρωτική δράση και 
όχι επιρρεπής σε αντίδραση με το φωσφόρο.

TU17 Μόνο για μεταφορά σε οχήματα με συστοιχίες 
ή MEGCs τα στοιχεία των οποίων απαρτίζονται από 
δοχεία.

TU18 Ο βαθμός πλήρωσης πρέπει να διατηρείται κάτω 
από το επίπεδο στο οποίο, εάν το περιεχόμενο θερ−
μαινόταν σε θερμοκρασία στην οποία η τάση ατμών 
θα εξισωνόταν με την πίεση ανοίγματος της βαλβίδας 
ασφαλείας, ο όγκος του υγρού θα έφθανε το 95% της 
χωρητικότητας της δεξαμενής σ’ αυτή τη θερμοκρασία. 
Η πρόβλεψη στο 4.3.2.3.4 δεν ισχύει.

TU19 Οι δεξαμενές μπορούν να γεμίζονται έως το 98% 
στη θερμοκρασία και πίεση πλήρωσης. Η πρόβλεψη στο 
4.3.2.3.4 δεν ισχύει.

TU20 (Δεσμευμένο)
TU21 Η ουσία πρέπει, εάν χρησιμοποιείται νερό ως 

προστατευτικός παράγοντας, να καλύπτεται με ένα πά−
χος όχι μικρότερο από 12 εκ. νερού κατά το χρόνο πλή−
ρωσης. Ο βαθμός πλήρωσης σε θερμοκρασία 60 °C δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 98%. Εάν χρησιμοποιείται άζω−
το ως προστατευτικός παράγοντας, ο βαθμός πλήρω−
σης σε θερμοκρασία 60 °C δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
96%. Ο εναπομένων χώρος πρέπει να γεμίζεται με άζω−
το με τέτοιον τρόπο ώστε, ακόμα και μετά την ψύξη, η 
πίεση αμέσως να πέφτει κάτω από την ατμοσφαιρική 
πίεση. Η δεξαμενή πρέπει να είναι κλειστή με τέτοιον 
τρόπο ώστε να μην συμβαίνει διαρροή αερίου.

TU22 Οι δεξαμενές πρέπει να γεμίζονται έως όχι πε−
ρισσότερο από το 90% της χωρητικότητάς τους. Ένας 
χώρος 5% πρέπει να παραμένει κενός για ασφάλεια 
όταν το υγρό είναι σε μέση θερμοκρασία 50 °C.

TU23 Ο βαθμός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 0.93 κιλά ανά λίτρο χωρητικότητας, εάν η πλήρωση 
είναι κατά βάρος. Εάν η πλήρωση είναι κατ’ όγκο, ο βαθ−
μός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85%.

TU24 Ο βαθμός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 0.95 κιλά ανά λίτρο χωρητικότητας, εάν η πλήρωση 
είναι κατά βάρος. Εάν η πλήρωση είναι κατ’ όγκο, ο βαθ−
μός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85%.

TU25 Ο βαθμός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 1.14 κιλά ανά λίτρο χωρητικότητας, εάν η πλήρωση 
είναι κατά βάρος. Εάν η πλήρωση είναι κατ’ όγκο, ο βαθ−
μός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 85%.

TU26 Ο βαθμός πλήρωσης δεν πρέπει να υπερβαί−
νει το 85%.

TU27 Οι δεξαμενές δεν πρέπει να γεμίζονται έως πε−
ρισσότερο από το 98% της χωρητικότητάς τους.

TU28 Οι δεξαμενές πρέπει να γεμίζονται έως όχι πε−
ρισσότερο από το 95% της χωρητικότητάς τους σε θερ−
μοκρασία αναφοράς 15 °C.
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TU29 Οι δεξαμενές πρέπει να γεμίζονται έως όχι πε−
ρισσότερο από το 97% της χωρητικότητάς τους και η 
μέγιστη θερμοκρασία μετά την πλήρωση δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 140 °C.

TU30 Οι δεξαμενές πρέπει να γεμίζονται όπως ορίζε−
ται στην αναφορά ελέγχου για την έγκριση του τύπου 
της δεξαμενής αλλά πρέπει να γεμίζονται έως όχι πε−
ρισσότερο από το 90% της χωρητικότητάς τους.

TU31 Οι δεξαμενές δεν πρέπει να γεμίζονται μέχρι πε−
ρισσότερο από 1 κιλό ανά λίτρο χωρητικότητας.

TU32 Οι δεξαμενές δεν πρέπει να γεμίζονται έως πε−
ρισσότερο από το 88% της χωρητικότητάς τους.

TU33 Οι δεξαμενές πρέπει να γεμίζονται έως όχι λι−
γότερο από το 88% και όχι περισσότερο από το 92% 
της χωρητικότητάς τους ή έως 2.86 κιλά ανά λίτρο χω−
ρητικότητας.

TU34 Οι δεξαμενές δεν πρέπει να γεμίζονται έως πε−
ρισσότερο από 0.84 κιλά ανά λίτρο χωρητικότητας.

TU35 Κενές  βυριοφόρα οχήματα, κενές αποσυνδεόμε−
νες δεξαμενές και κενές δεξαμενές−εμπορευματοκιβώ−
τια, ακαθάριστες, οι οποίες περιείχαν αυτές τις ουσίες 
δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας Συμφω−
νίας εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την εξάλειψη 
οποιουδήποτε κινδύνου.

TU36 Ο βαθμός πλήρωσης σύμφωνα με το 4.3.2.2, σε 
θερμοκρασία αναφοράς 15 °C, δεν πρέπει να υπερβαί−
νει το 93% της χωρητικότητας.

TU37 Η μεταφορά σε δεξαμενές περιορίζεται σε ου−
σίες που περιέχουν παθογόνους οργανισμούς οι οποίοι 
δεν είναι πιθανό να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο, και για 
τους οποίους, ενώ είναι ικανοί να προκαλέσουν σοβα−
ρή μόλυνση κατά την έκθεση, κατάλληλη επεξεργασία 
και προληπτικά μέτρα διατίθνεται και ο κίνδυνος εξά−
πλωσης της μόλυνσης είναι περιορισμένος (π.χ. μέτρι−
ος μεμονωμένος κίνδυνος και χαμηλός κίνδυνος ομα−
δικός κίνδυνος)

TU38 (Δεσμευμένο)
TU39 Η κατάλληλότητα της προς μεταφορά σε δε−

ξαμενές ουσίας θα πρέπει να αποδεικνύεται. Η μέθο−
δος για την εκτίμηση της καταλληλότητας θα εγκρίνε−
ται από την αρμόδια αρχή. Μία μέθοδος είναι η δοκιμή 
8(d) στις Σειρές Δοκιμών (βλέπε Εγχειρίδιο Δοκιμών και 
Κριτηρίων, Μέρος 1, υπο−τμήμα 18.7).

 Οι ουσίες δεν επιτρέπεται να παραμένουν στη δεξα−
μενή για οποιαδήποτε περίοδο η οποία θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε πήξιμο. Κατάλληλα μέτρα θα πρέπει να 
λαμβάνονται ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση και η 
επίθεση ουσιών στη δεξαμενή (π.χ. καθαρισμός κ.λπ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.4
 

ΧΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΜΕ−
ΝΟ ΜΕ ΙΝΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ), ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΔΕ−
ΞΑΜΕΝΩΝ−ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕ−

ΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑ−
ΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για φορητές δεξαμενές και UN  εμπορευ−
ματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs) βλέ−

πε Κεφάλαιο 4.2, για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα 
οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και δεξαμενές−
εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές σε κινητά αμαξώ−
ματα, με πλαίσια κατασκευασμένα από μεταλλικά υλι−
κά, και οχήματα με συστοιχίες και εμπορευματοκιβώτια 
αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs), βλέπε Κεφάλαιο 
4.3, για εμπορευματοκιβώτια αποβλήτων που λειτουρ−
γούν με κενό, βλέπε Κεφάλαιο 4.5.

4.4.1 Γενικά
Η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών σε δεξαμενές από 

πλαστικό ενισχυμένο με ίνες (FRP) επιτρέπεται μόνο 
όταν καλύπτονται οι παρακάτω συνθήκες:

(a) Η ουσία ταξινομείται στην Κλάση 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 
ή 9,

(b) Η μέγιστη τάση ατμών (απόλυτη πίεση) στους 50 
°C της ουσίας δεν υπερβαίνει τα 110 kPa (1.1 bar),

(c) Η μεταφορά της ουσίας σε μεταλλικές δεξαμενές 
εγκρίνεται σύμφωνα με το 4.3.2.1.1,

(d) Η πίεση υπολογισμού που καθορίζεται για αυτή την 
ουσία στο μέρος 2 του κωδικού δεξαμενής που δίνε−
ται στη Στήλη (12) του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 3.2 δεν 
υπερβαίνει τα 4 bar (βλέπε επίσης 4.3.4.1.1) και,

(e) Η δεξαμενή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου 6.9 που ισχύουν για τη μεταφορά της ου−
σίας.

4.4.2  Λειτουργία
4.4.2.1 Οι διατάξεις των 4.3.2.1.5 έως 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 

έως 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2 και 4.3.4.2 πρέπει να ισχύ−
ουν.

4.4.2.2 Η θερμοκρασία της ουσίας που μεταφέρεται 
δεν πρέπει να υπερβαίνει, κατά το χρόνο της πλήρω−
σης, τη μέγιστη θερμοκρασία συντήρησης που υποδει−
κνύεται πάνω στην πλάκα της δεξαμενής που αναφέ−
ρεται στο 6.9.6.

4.4.2.3 Όταν ισχύουν για μεταφορά για μεταλλικές δε−
ξαμενές, οι ειδικές διατάξεις (TU) του 4.3.5 πρέπει επί−
σης να ισχύουν, όπως δεικνύεται στη Στήλη (13) του Πί−
νακα A στο Κεφάλαιο 3.2.

ΚΕΦAΛΑΙΟ 4.5

ΧΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΚΕΝΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για φορητές δεξαμενές και UN  εμπο−
ρευματοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs)  
βλέπε Κεφάλαιο 4.2, για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφό−
ρα οχήματα), αποσυνδεόμενες δεξαμενές και δεξαμε−
νές−εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές σε κινητά αμα−
ξώματα, με πλαίσια από μεταλλικά υλικά, και οχήματα 
με συστοιχίες και εμπορευματοκιβώτια αερίων πολλα−
πλών στοιχείων (MEGCs), βλέπε Κεφάλαιο 4.3, για δε−
ξαμενές από πλαστικό ενισχυμένο με ίνες, βλέπε Κε−
φάλαιο 4.4.

4.5.1 Χρήση
4.5.1.1 Απόβλητα που αποτελούνται από ουσιές των 

Κλάσεων 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 και 9 μπορούν να μεταφέ−
ρονται σε δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν με 
κενό που είναι σύμφωνες με το Κεφάλαιο 6.10 εάν η με−
ταφορά τους σε σταθερές  δεξαμενές, αποσυνδεόμενες 
δεξαμενές  δεξαμενές – εμπορευματοκιβώτια ή δεξαμε−
νές σε κινητά αμαξώματα επιτρέπεται σύμφωνα με το 
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Κεφάλαιο 4.3. Οι ουσίες που καταχωρούνται στον κω−
δικό δεξαμενής L4BH στην Στήλη (12) του Πίνακα Α του 
Κεφαλαίου 3.2 ή σε άλλο κωδικό δεξαμενής που επιτρέ−
πεται με βάση την ιεράρχηση της παραγράφου 4.3.4.1.2  
μπορούν να μεταφέρονται σε δεξαμενές αποβλήτων 
που λειτουργούν με κενό με τα γράμματα “A” ή “B” στο 
μέρος 3 του κωδικού δεξαμενής, όπως υποδεικνύεται 
στον Αριθμ. 9.5 του πιστοποιητικού έγκρισης του οχή−
ματος σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.3.5.

4.5.2 Λειτουργία
4.5.2.1 Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 4.3, εκτός από εκεί−

νες των παραγράφων 4.3.2.2.4 και 4.3.2.3.3 ισχύουν για 
τη μεταφορά σε δεξαμενές αποβλήτων που λειτουρ−
γούν με κενό και συμπληρώνονται από τις διατάξεις 
των 4.5.2.2 έως 4.5.2.4 παρακάτω.

4.5.2.2 Για μεταφορά υγρών ταξινομημένων ως εύφλε−
κτα, οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν με κενό 
πρέπει να γεμίζονται από γεμιστικά τα οποία αδειάζουν 
μέσα στη δεξαμενή σε χαμηλό επίπεδο. Πρέπει να λαμ−
βάνονται μέτρα ώστε να ελαχιστοποιείται η παραγω−
γή ψεκασμού.

4.5.2.3 Κατά την εκκένωση εύφλεκτων υγρών με ση−
μείο ανάφλεξης χαμηλότερο από 23° C με χρήση πίε−
σης αέρα, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση είναι 100 kPa 
(1 bar).

4.5.2.4 Η χρήση δεξαμενών εξοπλισμένων με εσωτερι−
κό έμβολο που λειτουργεί ως τοίχωμα διαμερίσματος 
επιτρέπεται μόνο όταν οι ουσίες και από τις δύο πλευ−
ρές του τοιχώματος (εμβόλου) δεν αντιδρούν επικίνδυ−
να μεταξύ τους (βλέπε 4.3.2.3.6).

ΜΕΡΟΣ 5

Διαδικασίες Αποστολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1.1 Εφαρμογές και γενικές διατάξεις
Αυτό το Μέρος αναφέρεται στις διατάξεις αναφορι−

κά με την επισήμανση, τη σήμανση, και την τεκμηρίω−
ση, και, όπου απαιτείται, την έγκριση των αποστολών 
φορτίων και την υποβολή προειδοποιήσεων για απο−
στολές επικινδύνων εμπορευμάτων.

5.1.2 Χρήση των υπερσυσκευασιών
5.1.2.1 (a) Μία υπερσυσκευασία θα πρέπει :
(i) να φέρει σήμανση με τη λέξη “ΥΠΕΡΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ”, 

και
(ii) να φέρει σήμανση με τον UN όπου θα πρηγούνται 

τα γράμματα “UN” και θα επισημαίνεται όπως απαι−
τείται για τις συσκευασίες στην 5.2.2, για κάθε μέρος 
των επικίνδυνων εμπορευμάτων που περιέχονται στην 
υπερσυσκευασία.

 εκτός και αν οι σημάνσεις και οι επισημάνσεις αντι−
προσωπευτικές όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
που περιέχονται στην υπερσυσκευασία είναι ορατές. 
Αν η ίδια σήμανση ή ίδια επισήμανση απατείται για 
διαφορετικές συσκευασίες, μία μόνο φορά αρκεί να 
εφαρμόζεται.

 Η σήμανση της λέξης “ΥΠΕΡΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ”  η οποία 
θα είναι αμέσως ορατή και ευανάγνωστη θα είναι στην 
επίσημη γλώσσα της χώρας προέλευσης, και επίσης, αν 
αυτή η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή Γερ−
μανική, στην Αγγλική, τη Γαλλική ή τη Γερμανική, εκτός 
αν η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων χωρών στην 
επιχείρηση μεταφοράς προβλέπει διαφορετικά.

(b) Βέλη προσανατολισμού όπως επεξηγείται στην 
5.2.1.9 θα παρουσιάζονται σε δύο αντίθετες πλευρές 
των ακόλουθων υπερσυσκευασιών :

(i) υπερσυσκευασίες που περιέχουν συσκευασίες οι 
οποίες θα σημαίνονται σύμφωνα με την 5.2.1.9.1, εκτός 
αν η σήμανση παραμένει ορατή, και

(ii) υπερσυσκευασίες που περιέχουν υγρά σε συσκευα−

σίες για τις οποίες δεν απαιτείται να σημαίνονται σύμ−
φωνα με την 5.2.1.9.2, εκτός αν τα κλεισίματα παραμέ−
νουν ορατά.

5.1.2.2 Κάθε κόλο επικινδύνων εμπορευμάτων που περι−
έχεται σε μία υπερσυσκευασία πρέπει να συμμορφώνε−
ται με όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές της παρούσας 
οδηγίας. Η προοριζόμενη λειτουργία του κάθε κόλου δεν 
πρέπει να εξασθενεί από την υπερ−συσκευασία.

5.1.2.3 Κάθε κόλο που φέρει σημάνσεις προσανατο−
λισμού συσκευασίας όπως καθορίζεται στην 5.2.1.9 και 
το οποίο είναι υπερσυσκευασμένο ή τοποθετημένο σε 
μεγάλη συσκευασία θα προσανατολίζεται σύμφωνα με 
τέτοιες σημάνσεις. 

5.1.2.4 Οι απαγορεύσεις μεικτής φόρτωσης εφαρμόζο−
νται επίσης σε αυτές τις υπερ−συσκευασίες

5.1.3 Κενές ακαθάριστες συσκευασίες (συμπεριλαμ−
βανομένου IBCs και μεγάλων συσκευασιών), δεξαμενές, 
οχήματα και εμπορευματοκιβώτια για χύμα μεταφορά.

5.1.3.1 Κενές ακαθάριστες συσκευασίες (συμπεριλαμ−
βανομένου IBCs και μεγάλων συσκευασιών), δεξαμε−
νές (συμπεριλαμβανομένων βυτιοφόρων οχημάτων, 
οχήματα μεταφοράς συστοιχιών δοχείων, αποσυναρ−
μολογούμενων δεξαμενών, φορητών δεξαμενών, εμπο−
ρευματοκιβωτίων−δεξαμενών, MEGCs), οχήματα και 
εμπορευματοκιβώτια για χύμα μεταφορά τα οποία πε−
ριείχαν επικίνδυνα εμπορεύματα διαφορετικών Κλάσε−
ων εκτός της Κλάσης 7, πρέπει να φέρουν επισημάνσεις 
και να αποκτήσουν ετικέτες σαν να ήταν γεμάτα

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τεκμηρίωση, βλέπε Κεφάλαιο 5.4.
5.1.3.2 Δεξαμενές και IBCs που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών, δεν πρέπει να χρη−
σιμοποιηθούν για την αποθήκευση ή μεταφορά άλλων 
εμπορευμάτων, εκτός αν έχουν απολυμανθεί κάτω από 
το επίπεδο των 0.4 Bq/cm2 για βήτα και γάμα εκπομπές 
και χαμηλών τοξικών άλφα εκπομπές και 0.04 Bq/cm2 
για όλες τις άλλες άλφα εκπομπές. 

5.1.4 Μεικτή συσκευασία
 Όταν δύο ή περισσότερα επικίνδυνα εμπορεύματα εί−

ναι συσκευασμένα εντός της ίδιας εξωτερικής συσκευ−
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ασίας, το κόλο πρέπει να φέρει σήμανση και να απο−
κτήσει ετικέτα όπως απαιτείται για κάθε ουσία ή είδος. 
Αν η ίδια ετικέτα απαιτείται για διαφορετικά εμπορεύ−
ματα, αρκεί η χρησιμοποίησή της μία φορά.

5.1.5 Γενικές διατάξεις για την Κλάση 7
5.1.5.1 Απαιτήσεις πριν την αποστολή εμπορευμάτων.
5.1.5.1.1  Απαιτήσεις πριν την πρώτη αποστολή ενός 

κόλου 
 Πριν την πρώτη αποστολή οποιουδήποτε κόλου, οι 

παρακάτω απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιηθούν:
(a) Αν η πίεση σχεδιασμού του συστήματος συγκρά−

τησης υπερβεί τα 35 kPa (πίεση μετρητή), πρέπει να δι−
ασφαλιστεί ότι το σύστημα συγκράτησης κάθε κόλου 
συμμορφώνεται με τις εγκεκριμένες απαιτήσεις κατα−
σκευής σχετικά με την ικανότητα αυτού του συστήμα−
τος να διατηρήσει την ακεραιότητά του κάτω υπό αυ−
τήν την πίεση.

 (b) Για κάθε κόλο Τύπου B(U), Τύπου B(M) και Τύπου 
C  και για κάθε κόλο που περιέχει σχάσιμο υλικό, πρέ−
πει να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματικότητα του κα−
λύμματος και περιεχομένου και, όπου είναι απαραίτη−
το, τα χαρακτηριστικά της μεταφοράς θερμότητας και 
η αποτελεσματικότητα του συστήματος συγκράτησης, 
είναι εντός των ορίων εφαρμόσιμα στο ή καθοριζόμε−
να για την εγκεκριμένη κατασκευή.

 (c)  Για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό, τα οποία, 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της 
6.4.11.1, δηλητήρια νετρονίων συμπεριλαμβάνονται επί 
τούτου ως εξαρτήματα του κόλου, πρέπει να εκτελε−
στούν έλεγχοι για να επιβεβαιωθεί η παρουσία και η 
κατανομή εκείνων των δηλητηρίων νετρονίων.

5.1.5.1.2  Απαιτήσεις πριν από την κάθε αποστολή ενός 
κόλου

 Πριν από την κάθε αποστολή οποιουδήποτε κόλου, οι 
ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να ικανοποιηθούν:

(a) Για κάθε κόλο πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι 
απαιτήσεις που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας έχουν ικανοποιηθεί,

(b) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα εξαρτήματα ανύψω−
σης που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 6.4.2.2 έχουν 
αφαιρεθεί ή αλλιώς καταστεί ανίκανα για χρήση για την 
ανύψωση του κόλου, σύμφωνα με την 6.4.2.3.,

(c) Για κάθε κόλο που απαιτεί έγκριση από την αρμό−
δια αρχή, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλες οι απαι−
τήσεις που προδιαγράφονται στα πιστοποιητικά έγκρι−
σης έχουν ικανοποιηθεί,

(d) Κάθε κόλο Τύπου B(U), Τύπου B(M) και Τύπου C θα 
πρέπει να κρατείται μέχρι την προσέγγιση των συνθη−
κών ισορροπίας ώστε να συμμορφώνεται με τις απαι−
τήσεις πίεσης και θερμοκρασίας εκτός αν μία εξαίρεση 
από τις απαιτήσεις έχει αποκτήσει μονομερή έγκριση,

(e) Για κάθε κόλο Τύπου B(U), Τύπου B(M) και Τύπου C 
κόλο, πρέπει να διασφαλιστεί με επιθεώρηση και/ή με 
κατάλληλες δοκιμές ότι όλα τα κλεισίματα, βαλβίδες, και 
άλλα ανοίγματα του συστήματος συγκράτησης  μέσω 
της οποίας τα ραδιενεργά περιεχόμενα μπορεί να δια−
φύγουν, είναι καταλλήλως σφραγισμένα και, όπου χρει−
άζεται, σφραγισμένα με τρόπο για τον οποίο οι επιδεί−
ξεις συμμορφώσεως με τις απαιτήσεις της 6.4.8.8 έχουν 
πραγματοποιηθεί,

(f) Για κάθε ειδική μορφή ραδιενεργού υλικού, πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι όλες οι απαιτήσεις που καθορίζο−
νται στο πιστοποιητικό εγκρίσεως της ειδικής μορφής 

και οι σχετικές προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας 
έχουν ικανοποιηθεί,

(g) Για κάθε κόλο που περιέχει σχάσιμο υλικό, οι με−
τρήσεις που καθορίζονται στην  6.4.11.4 (b) και οι δο−
κιμές που θα εξηγήσουν τη σφράγιση του κάθε κόλου 
όπως ορίζονται στην 6.4.11.7 πρέπει να πραγματοποιη−
θούν όπου είναι εφαρμόσιμες,

(h) Για κάθε ραδιενεργό υλικό χαμηλής διασποράς, 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι απαιτήσεις που κα−
θορίζονται στο πιστοποιητικό εγκρίσεως και οι σχετι−
κές προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας έχουν ικα−
νοποιηθεί.

5.1.5.2 Έγκριση αποστολών και ειδοποιήσεις 
5.1.5.2.1 Γενικά
 Παράλληλα με την έγκριση για το σχεδιασμό των κό−

λων που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.4, σε μερικές 
περιπτώσεις, απαιτείται επίσης, και πολυμερής έγκριση 
αποστολής (5.1.5.2.2 και 5.1.5.2.3). Σε μερικές περιπτώσεις 
είναι επίσης απαραίτητη η ειδοποίηση των αρμοδίων 
αρχών της αποστολής (5.1.5.2.4).

5.1.5.2.2 Εγκρίσεις αποστολών
 Πολυμερής έγκριση θα απαιτείται για:
(a) αποστολή κόλων Τύπου B(M) που δεν συμμορφώνο−

νται με τις απαιτήσεις της 6.4.7.5 ή είναι σχεδιασμένες 
να επιτρέπουν ελεγχόμενο περιοδικό εξαερισμό.

(b) αποστολή κόλων Τύπου B(M) που περιέχουν ραδι−
ενεργά υλικά με δραστικότητα μεγαλύτερη από 3000 
A1 ή 3000 A2, όπου είναι κατάλληλο, ή 1000 TBq, οποι−
οδήποτε είναι μικρότερο, και. 

(c) αποστολή κόλων που περιέχουν σχάσιμα υλικά αν 
το άθροισμα των δεικτών ασφάλειας κρισιμότητας του 
κόλου υπερβεί τα 50.

 εκτός και αν η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει τη 
μεταφορά σε ή μέσω της χώρας χωρίς έγκριση απο−
στολής, από συγκεκριμένη διάταξη μέσα στην έγκριση 
σχεδιασμού (βλέπε  5.1.5.3.1).

5.1.5.2.3 Έγκριση αποστολών μέσω ειδικών διακανο−
νισμών

 Οι προδιαγραφές μπορούν να εγκριθούν από την αρ−
μόδια αρχή κάτω από τις οποίες μία αποστολή, που δεν 
ικανοποιεί όλες τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις της παρού−
σας οδηγίας μπορεί να μεταφερθεί κάτω από ειδικούς 
διακανονισμούς (βλέπε  1.7.4).

5.1.5.2.4 Ειδοποιήσεις
 Ειδοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές απαιτείται στα 

παρακάτω:
 (a) Πριν από την πρώτη αποστολή οποιουδήποτε κό−

λου που απαιτεί έγκριση της αρμόδιας αρχής, ο αποστο−
λέας πρέπει να εξασφαλίσει ότι αντίγραφα του σχετικού 
πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εφαρμόζεται 
σε αυτόν το σχεδιασμό του κόλου, έχει παραδοθεί στην 
αρμόδια αρχή της κάθε χώρας μέσω ή στην οποία η 
αποστολή θα μεταφερθεί. Ο αποστολέας δεν χρειάζεται 
να αναμένει από την αρμόδια αρχή μία απόδειξη λήψης 
του πιστοποιητικού, ούτε η αρμόδια αρχή απαιτείται να  
δημιουργήσει μία τέτοια βεβαίωση παραλαβής.

(b) Για κάθε έναν από τους παρακάτω Τύπους απο−
στολών:

(i) Κόλα Τύπου C που περιέχουν ραδιενεργά υλικά 
με δραστικότητα μεγαλύτερη από 3000 A1 ή 3000 A2, 
όπου είναι κατάλληλο, ή 1000 TBq, οποιοδήποτε είναι 
μικρότερο.
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(ii) Κόλα Τύπου B(U) που περιέχουν ραδιενεργά υλι−
κά με δραστικότητα μεγαλύτερη από 3000 A1 ή 3000 
A2, όπου είναι κατάλληλο, ή 1000 TBq, οποιοδήποτε εί−
ναι μικρότερο

(iii)  Κόλα Τύπου B(M).
 (iv) Αποστολές κάτω από ειδικούς διακανονισμούς.
Ο αποστολέας πρέπει να ειδοποιήσει την αρμόδια 

αρχή της κάθε χώρας μέσω ή στην οποία θα μεταφερ−
θεί η αποστολή. Αυτή η ειδοποίηση πρέπει να είναι στην 
κατοχή της κάθε αρμόδιας  αρχής πριν από την εκκί−
νηση της αποστολής του φορτίου, και κατά προτίμηση 
τουλάχιστον 7 ημέρες πριν.

(c)  Ο αποστολέας δεν απαιτείται να στείλει ξεχωρι−
στή ειδοποίηση αν οι απαιτούμενες πληροφορίες έχουν 
συμπεριληφθεί στην αίτηση για έγκριση της αποστο−
λής.

(d)  Η ειδοποίηση της αποστολής πρέπει να περι−
λαμβάνει:

(i) επαρκής πληροφορίες που θα επιτρέψουν την ανα−
γνώριση του κόλου ή κόλων συμπεριλαμβανομένου όλων 
των σχετικών αριθμών πιστοποιητικών και τις ενδείξεις 
αναγνώρισης.

(ii) πληροφορίες για την ημερομηνία της αποστολής, 
της αναμενόμενης ημερομηνίας άφιξης και το προτει−
νόμενο δρομολόγιο.

(iii) το όνομα/ονόματα του/των ραδιενεργού/ραδιενερ−
γών υλικού/υλικών ή  νουκλεϊδίου (νουκλεϊδίων).

(iv) περιγραφές των φυσικών και χημικών ειδών του 
ραδιενεργού υλικού, ή κατά πόσο είναι ειδικό είδος ρα−
διενεργού υλικού ή ραδιενεργού υλικού χαμηλής δια−
σποράς, και

(v) η μέγιστη δραστικότητα των ραδιενεργών περι−
εχομένων κατά τη μεταφορά εκφραζόμενη σε μονά−
δες μπεκερέλ (Bq) με το κατάλληλο SI πρόθεμα (βλέπε 
1.2.2.1). Για σχάσιμο υλικό, το βάρος του σχάσιμου υλι−
κού σε γραμμάρια (g), ή πολλαπλάσια αυτού, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στη θέση της δραστικότητας.

5.1.5.3 Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια 
αρχή

5.1.5.3.1 Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από την αρμόδια 
αρχή απαιτούνται για τα παρακάτω:

(a)  Σχεδιασμοί για:
 (i) ραδιενεργών υλικών ειδικής μορφής.
 (ii) ραδιενεργού υλικού χαμηλής διασποράς.
 (iii) κόλα που περιέχουν 0.1 kg ή περισσότερο εξα−

φθοριούχο ουράνιο,
(iv) όλα τα κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό εκτός 

αν εξαιρούνται από την  6.4.11.2.

 (v) Κόλα Τύπου B(U) και Τύπου Κόλα B(M).
 (vi) Κόλα Τύπου C.
 (b) Ειδικούς διακανονισμούς
 (c) Συγκεκριμένες αποστολές (βλέπε 5.1.5.2.2).
 Τα πιστοποιητικά πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι οι σχε−

τικές απαιτήσεις πληρούνται, και για εγκρίσεις σχεδι−
ασμών πρέπει να αποδώσουν στο σχεδιασμό αναγνω−
ριστική σήμανση.

 Ο σχεδιασμός του κόλου και το πιστοποιητικό έγκρι−
σης αποστολής μπορούν να συνδυαστούν σε ένα μόνο 
πιστοποιητικό. 

 Πιστοποιητικά και αιτήσεις για αυτά τα πιστοποιητικά 
πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 6.4.23.

5.1.5.3.2 Ο αποστολέας πρέπει να έχει στην κατοχή του 
ένα αντίτυπο κάθε ισχύοντος πιστοποιητικού. Ο απο−
στολέας πρέπει επίσης να έχει ένα αντίγραφο οποι−
ωνδήποτε οδηγιών όσον αφορά στο κατάλληλο σφρά−
γισμα του κόλου και οποιασδήποτε προετοιμασίας για 
την αποστολή πριν από την κάθε αποστολή υπό τους 
όρους των πιστοποιητικών. 

5.1.5.3.3 Για το σχεδιασμό κόλων όπου δεν απαιτείται 
έκδοση  πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή, ο απο−
στολέας πρέπει, ύστερα από απαίτηση, να καταστήσει 
διαθέσιμα για επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή, απο−
δεικτικά έγγραφα της συμμόρφωσης του σχεδιασμού 
του κόλου με όλες τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις.

5.1.5.4. Σύνοψη της έγκρισης και απαιτήσεις των προ−
ηγουμένων ειδοποιήσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Πριν από την πρώτη αποστολή οποιου−
δήποτε κόλου που απαιτεί έγκριση του σχεδιασμού του 
από την αρμόδια αρχή, ο αποστολέας πρέπει να δια−
σφαλίσει ότι ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εγκρί−
σεως για αυτό το σχέδιο έχει παραδοθεί στην αρμό−
δια αρχή της κάθε χώρας κατά μήκος της διαδρομής  
(βλέπε 5.1.5.2.4 (a)).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Ειδοποίηση απαιτείται αν τα περιεχό−
μενα υπερβούν τα 3 x 103 A1, ή 3 x 103 A2, ή 1000 TBq, 
(βλέπε  5.1.5.2.4 (b)).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Πολυμερής έγκριση της αποστολής 
απαιτείται αν τα περιεχόμενα υπερβούν τα 3 x 103 A1, 
ή 3 x103 A2, ή 1000 TBq, ή επιτρέπεται ελεγχόμενος πε−
ριοδικός εξαερισμός  (βλέπε 5.1.5.2).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Βλέπε προδιαγραφές εγκρίσεως και 
προηγούμενων ειδοποιήσεων για το κατάλληλο κόλο 
για τη μεταφορά αυτού του υλικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.2

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ

5.2.1 Σήμανση κόλων
Σημείωση: Για σημάνσεις που σχετίζονται με την κα−

τασκευή, δοκιμή και έγκριση των συσκευασιών, μεγάλων 
συσκευασιών, δοχεία αερίων και IBCs, βλέπε Μέρος 6.

5.2.1.1 Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην πα−
ρούσα Συμφωνία, ο UN αριθμός που σχετίζεται με τα 
επικίνδυνα εμπορεύματα που περιέχονται, και ο οποίος 
προηγείται από τα γράμματα “UN”, πρέπει να φέρεται ως 
σήμανση καθαρά σε κάθε κόλο. Στην περίπτωση ασυ−
σκεύαστων ειδών η σήμανση πρέπει να εκτίθεται στο 
είδος, στη βάση του ή στη συσκευή διακίνησης, αποθή−
κευσης ή  εκκίνησής του. 

5.2.1.2 Όλες οι σημάνσεις των κόλων που απαιτούνται 
από αυτό το Κεφάλαιο:

(a) πρέπει να εύκολα ορατά και να είναι ευανάγνω−
στα

(b) πρέπει να είναι ικανά να ανθίστανται επιτυχώς σε 
έκθεση στον ανοικτό καιρό χωρίς ουσιαστική μείωση 
της αποτελεσματικότητάς τους.

5.2.1.3 Συσκευασίες διασφάλισης πρέπει να φέρουν 
επιπλέον σήμανση με τη λέξη «ΣΥΛΛΟΓΗ».

5.2.1.4 Ενδιάμεσα  εμπορευματοκιβώτια για μεταφο−
ρά χύμα με χωρητικότητα περισσότερο από 450 λίτρα 
και μεγάλες συσκευασίες πρέπει να φέρουν σήμανση 
σε δύο αντίθετες πλευρές.

5.2.1.5 Επιπλέον προδιαγραφές για εμπορεύματα της 
Κλάσης 1

Για εμπορεύματα της Κλάσης 1, τα κόλα πρέπει, επι−
πλέον, να φέρουν την κατάλληλη ονομασία αποστολής 
του φορτίου όπως καθορίζεται σύμφωνα με την 3.1.2. 
Η σήμανση, η οποία πρέπει να είναι ευανάγνωστη και 
ανεξίτηλη, θα πρέπει να είναι στην επίσημη γλώσσα της 
χώρας προελεύσεως και επιπλέον, αν αυτή η γλώσσα 
δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, στην Αγγλι−
κή, Γαλλική ή Γερμανική εκτός αν η συμφωνία μεταξύ 
των εμπλεκομένων χωρών στην επιχείρηση μεταφοράς 
προβλέπει διαφορετικά.

5.2.1.6 Επιπλέον προδιαγραφές για εμπορεύματα της 
Κλάσης 2

Επαναπληρούμενα δοχεία πρέπει να φέρουν τις ακό−
λουθες λεπτομέρειες με καθαρούς ευανάγνωστους και 
ανθεκτικούς χαρακτήρες:

(a) τον UN και την κατάλληλη ονομασία αποστολής 
του φορτίου του αερίου ή μείγματος αερίων, όπως κα−
θορίζεται σύμφωνα με την 3.1.2.

Στην περίπτωση αερίων ταξινομημένων υπό μίας Ε.Α.Ο. 
καταχωρήσεως, μόνο την τεχνική ονομασία1 του αερίου 
χρειάζεται να αναφερθεί παράλληλα με τον UN.

1Αντί για την τεχνική ονομασία επιτρέπεται η χρήση μιας από 
τις ακόλουθες ονομασίες:
− Για UN  1078 ψυκτικό αέριο, Ε.Α.Ο.: μείγμα F1, μείγμα F2, 
μείγμα F3.
− Για UN 1060 μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιενίου, 
σταθεροποιημένα: μείγμα P1, μείγμα P2.
− Για UN 1965 μείγμα αέριου υδρογονάνθρακα, υγροποιημέ−
νου, Ε.Α.Ο.: μείγμα A ή βουτάνιο, μείγμα A01 ή βουτάνιο, μείγ−
μα A02 ή βουτάνιο, μείγμα A0 ή βουτάνιο, μείγμα A1, μείγμα 
B1, μείγμα B2, μείγμα B, μείγμα C ή προπάνιο.
− Για UN 1010 βουταδιένια σταθεροποιημένα : 1,2 – βουταδιέ−
νιο, σταθεροποιημένο, 1,3−βουταδιένιο σταθεροποιημένο
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Στην περίπτωση μειγμάτων πρέπει να αναφερθούν, όχι 
περισσότερα από τα δύο συστατικά με την  επικρατέ−
στερη συμβολή στη δημιουργία κινδύνου.

(b) για συμπιεσμένα αέρια πληρωμένα κατά βάρος και 
για υγροποιημένα αέρια, είτε το μέγιστο βάρος πλή−
ρωσης και το απόβαρο του δοχείου με συμπληρώμα−
τα και εξαρτήματα ως είχαν τη στιγμή της πλήρωσης, 
είτε το μικτό βάρος

(c) η ημερομηνία (χρόνος) της επόμενης περιοδικής 
επιθεώρησης.

Αυτές οι σημάνσεις μπορούν είτε να χαραχθούν είτε 
να αναφερθούν σε ένα ανθεκτικό σήμα πληροφοριών 
ή σε μία ετικέτα προσκολλημένη στο δοχείο ή να ανα−
φερθεί από μια προσκολλημένη και ευδιάκριτη σήμανση 
όπως εκτύπωση ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: βλέπε επίσης 6.2.1.7..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για μη επαναπληρωμένα  δοχεία βλέ−

πε  6.2.1.8.
5.2.1.7 Ειδικές προδιαγραφές σήμανσης για εμπορεύ−

ματα της Κλάσης 7
5.2.1.7.1 Κάθε κόλο πρέπει να είναι φέρει σήμανση ευα−

νάγνωστη και ανθεκτική στο χρόνο στο εξωτερικό της 
συσκευασίας με ένα στοιχείο αναγνώρισης είτε του 
αποστολέα είτε του παραλήπτη, είτε και των δύο.

5.2.1.7.2 Για κάθε κόλο, εκτός από τα εξαιρούμενα κόλα, 
ο UN προηγείται των γραμμάτων «UN” και η πρέπουσα 
ονομασία αποστολής πρέπει να φέρει σήμανση ευανά−
γνωστη και ανεξίτηλη στο εξωτερικό της συσκευασίας. 
Στην περίπτωση εξαιρουμένων κόλων μόνο ο UN, που 
προηγείται από τα γράμματα «UN”, απαιτείται.

5.2.1.7.3 Κάθε κόλο με μικτό βάρος που υπερβαίνει 
τα 50 kg, πρέπει να έχει το επιτρεπόμενο μικτό βάρος 
του, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση στο εξωτε−
ρικό της συσκευασίας.

5.2.1.7.4 Κάθε κόλο που συμμορφώνεται με τα:
(a) Κατά το σχεδιασμό κόλου Τύπου 1, κόλου Τύπου 

2 ή  κόλου Τύπου 3, πρέπει να φέρει ευανάγνωστη και 
ανθεκτική στο χρόνο σήμανση με «ΤΥΠΟΣ IP−1», «ΤΥΠΟΣ 
IP−2» ή «ΤΥΠΟΣ IP−3», ανάλογα με την περίπτωση, στο 
εξωτερικό της συσκευασίας.

(b) Κατά το σχεδιασμό κόλου Τύπου A πρέπει να φέ−
ρει σήμανση ευανάγνωστη και ανθεκτική στο χρόνο με 
το  «ΤΥΠΟΣ A» στο εξωτερικό της συσκευασίας.

(c) Κατά το σχεδιασμό κόλου Τύπου ΙΡ−2, κόλου Τύ−
που ΙΡ−3 ή κόλο Τύπου A πρέπει να φέρει σήμανση ευ−
ανάγνωστη και ανθεκτική στο χρόνο  στο εξωτερικό 
της συσκευασίας με το διεθνή κωδικό ταξινόμησης  του 
οχήματος (VRI Κώδικας)2 της χώρας καταγωγής του 
σχεδιασμού και το όνομα των κατασκευαστών, ή άλλο 
αναγνωριστικό της συσκευασίας που καθορίζεται από 
την αρμόδια αρχή. 

5.2.1.7.5 Κάθε κόλο που συμμορφώνεται με έναν εγκε−
κριμένο σχεδιασμό από την αρμόδια αρχή πρέπει να 
φέρει σήμανση ευανάγνωστη και ανθεκτική στο χρόνο 
στο εξωτερικό του με:

(a) το αναγνωρίσιμο σήμα που έχει δοθεί σε αυτό το 
σχέδιο από την αρμόδια αρχή.

(b) έναν αύξοντα αριθμό που θα αναγνωρίζει μοναδι−
κά κάθε συσκευασία που συμμορφώνεται σε αυτό το 
σχέδιο.

(c) στην περίπτωση σχεδιασμού κόλου Τύπου B(U) ή 
Τύπου B(M) με «ΤΥΠΟΣ B(U)» ή «ΤΥΠΟΣ B(M)», και

(d) στην περίπτωση σχεδιασμού κόλου Τύπου C, με 
«ΤΥΠΟΣ C».

5.2.1.7.6 Κάθε κόλο που συμμορφώνεται με ένα σχεδι−
ασμό κόλου Τύπου B(U), Τύπου B(M) ή Τύπου C πρέπει 
να έχει το εξωτερικό του εξώτατου δοχείου, το οποίο 
είναι ανθεκτικό στην επίδραση της φωτιάς και του νε−
ρού, με ευδιάκριτη ανάγλυφη σήμανση, με σφραγίδα 
ή άλλον τρόπο ανθεκτικό στις επιδράσεις της φωτιάς 
και του νερού, με το σύμβολο σε σχήμα τριφυλλιού που 
φαίνεται στην παρακάτω φιγούρα.

2 Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή κυκλο−
φορία  που ορίστηκε στο Συνέδριο της Βιέννης για την Οδική 
Κυκλοφορία (1968).
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5.2.1.7.7 Όπου περιέχεται υλικό LSA−I ή SCO−I  σε δο−
χεία ή υλικά περιτύλιξης και μεταφέρεται υπό περιο−
ριστική χρήσης όπως επιτρέπεται από την 4.1.9.2.3, η 
εξωτερική επιφάνεια αυτών των δοχείων ή υλικών πε−
ριτύλιξης μπορεί να φέρει τη σήμανση ‘ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ 
LSA−I’ ή ‘ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΟ SCO−I’, ως αρμόζει.

5.2.1.7.8 Στην περίπτωση διεθνούς μεταφοράς κόλων 
που απαιτούν έγκριση σχεδιασμού ή έγκριση αποστο−
λής από την αρμόδια αρχή, για τα οποία διαφορετικοί 
τύποι έγκρισης απαιτούνται από τις διαφορετικές χώ−
ρες που εμπλέκονται, οι σημάνσεις θα είναι σύμφωνα 
με το πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης του σχε−
διασμού.

5.2.1.8 (Δεσμευμένο)
5.2.1.9 Βέλη προσανατολισμού

5.2.1.9.1 Εκτός από τις περιπτώσεις που δίνονται στην 
5.2.1.9.2

− συνδυασμένες συσκευασίες που έχουν εσωτερικές 
συσκευασίες που περιέχουν υγρά

− μονές συσκευασίες με στόμια
− κρυογενικά δοχεία που προορίζονται για τη μετα−

φορά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη
θα φέρουν ευανάγνωστη σήμανση με βέλη προσανα−

τολισμού που είναι όμοια με τα σχέδια που παρουσιά−
ζονται παρακάτω ή με εκείνα που πληρούν τις προδι−
αγραφές του ISO 780: 1985. Τα βέλη προσανατολισμού 
θα εμφανίζονται σε δύο αντίθετες κάθετες πλευρές 
του κόλου με τα βέλη να δείχνουν προς τη σωστή όρ−
θια κατεύθυνση. Θα είναι ορθογώνια  και μεγέθους κα−
θαρά ορατού συμμετρικά με το μέγεθος του κόλου. Η 
απεικόνιση ορθογώνιου περιθωρίου γύρω από τα βέλη 
είναι προαιρετική.

5.2.1.9.2 Τα βέλη προσανατολισμού δεν απαιτούνται 
σε συσκευασίες που περιέχουν :

(a) δοχεία πίεσης εκτός από κλειστά κρυογενικά δο−
χεία

(b) επικίνδυνα εμπορεύματα σε εσωτερικές συσκευα−
σίες όχι μεγαλύτερες των 120 ml οι οποίες είναι  προ−
ετοιμασμένες με επαρκές απορροφητικό υλικό μεταξύ 
της εσωτερικής και της εξωτερική συσκευασίας έτσι 
ώστε να απορροφάται πλήρως το υγρό περιεχόμενο

(c) μολυσματικές ουσίες της Κλάσης 6.2 σε κύρια δο−
χεία όχι μεγαλύτερα των 50ml

(d) ραδιενεργό υλικό της Κλάσης 7 σε συσκευασίες 
Τύπου ΙΡ−2, ΙΡ−3, Β(U), B(M) ή (C), ή 

(e) είδη τα οποία είναι ασφαλή από διαρροή σε όλους 
τους προσανατολισμούς (π.χ. αλκοόλη – οινόπνευμα ή 
υδράργυρος σε θερμόμετρα, αερολύματα, κ.λπ.)

5.2.1.9.3 Βέλη για σκοπούς διαφορετικούς από την υπό−
δειξη του κατάλληλου προσανατολισμού της συσκευα−
σίας δεν θα πρέπει να απεικονίζονται σε  μία συσκευ−
ασία σύμφωνα με αυτό το υπο−τμήμα.

5.2.2 Τοποθέτηση σημάνσεων στα κόλα
5.2.2.1 Προδιαγραφές σημάνσεων
5.2.2.1.1 Για κάθε είδος ή ουσία εγγεγραμμένη στον 

Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, οι ετικέτες που φαίνο−
νται στη Στήλη (5) πρέπει να είναι κολλημένες εκτός 
αν προβλέπεται αλλιώς από μία ειδική προδιαγραφή 
στη Στήλη (6).

5.2.2.1.2 Ανεξίτηλες σημάνσεις κινδύνου, που αντιστοι−
χούν ακριβώς στα προκαθορισμένα μοντέλα, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν αντί των επισημάνσεων.

5.2.2.1.3 έως 
5.2.2.1.5 (Δεσμευμένο)
5.2.2.1.6 Εκτός από τις περιπτώσεις που δίνονται στην 

5.2.2.2.1.2, κάθε ετικέτα πρέπει να:
(a) είναι κολλημένη στην ίδια επιφάνεια του κόλου, αν 

οι διαστάσεις του κόλου το επιτρέπουν, για κόλα της 
Κλάσης 1 και 7, δίπλα στη σήμανση που φανερώνει την 
πρέπουσα ονομασία αποστολής του φορτίου.

(b) είναι έτσι τοποθετημένη στο κόλο ώστε να μην  εί−
ναι καλυμμένη ή κρυμμένη εξαιτίας οποιουδήποτε κομ−
ματιού ή προσκόλλησης στη συσκευασία ή οποιασδή−
ποτε άλλης ετικέτας ή σήμανσης, και 

(c) παρουσιάζεται  η μία δίπλα στην άλλη όταν απαι−
τείται περισσότερη από μία ετικέτα.

Όταν το κόλο έχει ακανόνιστο σχήμα ή μικρό μέγε−
θος ώστε η ετικέτα να μην μπορεί να κολληθεί ικανο−
ποιητικά, η ετικέτα μπορεί να προσκολληθεί στο κόλο 
με μία ασφαλή επισυναπτόμενη επιγραφή ή άλλα κα−
τάλληλα μέσα. 

5.2.2.1.7 Ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια, με περισσό−
τερο από 450 λίτρα χωρητικότητα, πρέπει να έχουν ετι−
κέτες στις δύο αντίθετες πλευρές.

5.2.2.1.8 (Δεσμευμένο)
5.2.2.1.9 Ειδικές προδιαγραφές για τις επισημάνσεις σε 

αυτενεργείς ουσίες και οργανικά υπεροξείδια.
(a) Η ετικέτα που συμμορφώνεται στο υπόδειγμα No. 

4.1 υποδηλώνει επίσης ότι το προϊόν μπορεί να είναι εύ−
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φλεκτο και γι’αυτό δεν απαιτείται ετικέτα που να συμ−
μορφώνεται με το υπόδειγμα No. 3. Επιπλέον, ετικέτα 
που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα No. 1 πρέπει να 
εφαρμοστεί για αυτενεργείς ουσίες Τύπου B, εκτός αν 
η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει την εξαίρεση αυτής της 
ετικέτας για μία συγκεκριμένη συσκευασία, διότι τα δε−
δομένα των δοκιμών απέδειξαν ότι η αυτενεργής ου−
σία σε μία τέτοια συσκευασία δεν παρουσιάζει εκρη−
κτική συμπεριφορά.

(b) Η ετικέτα που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα 
No. 5.2 υποδηλώνει επίσης ότι το προϊόν μπορεί να 
είναι εύφλεκτο και γι’αυτό δεν απαιτείται ετικέτα που 
να συμμορφώνεται με το υπόδειγμα No. 3. Επιπλέον, οι 
ακόλουθες ετικέτες πρέπει ν εφαρμοστούν: 

(i) Ετικέτα που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα No. 
1 για οργανικά υπεροξείδια Τύπου B, εκτός αν η αρμό−
δια αρχή έχει επιτρέψει την εξαίρεση αυτής της ετικέ−
τας για μία συγκεκριμένη συσκευασία, διότι τα δεδομέ−
να των δοκιμών απέδειξαν ότι το οργανικό υπεροξείδιο 
σε μία τέτοια συσκευασία δεν παρουσιάζει εκρηκτική 
συμπεριφορά.

(ii) Ετικέτα που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα No. 
8 απαιτείται όταν Ομάδα Συσκευασίας I ή II τα κριτή−
ρια της Κλάσης 8 ικανοποιούνται.

Για αυτενεργή ουσίες και οργανικά υπεροξείδια ανα−
φερόμενα ονομαστικά, οι ετικέτες που πρέπει να κολ−
ληθούν παραθέτονται στη λίστα που βρίσκεται στην  
2.2.41.4 και 2.2.52.4 αντιστοίχως.

5.2.2.1.10 Ειδικές προδιαγραφές για τις επισημάνσεις 
σε κόλα με μολυσματικές ουσίες.

Παράλληλα με την επισήμανση που συμμορφώνεται 
με το υπόδειγμα No. 6.2, κόλα με μολυσματικές ουσίες 
πρέπει να φέρουν και οποιαδήποτε άλλη επισήμανση 
απαιτείται ανάλογα με τη φύση των περιεχομένων.

5.2.2.1.11 Ειδικές προδιαγραφές για την επισήμανση  ρα−
διενεργών υλικών. 

5.2.2.1.11.1 Εκτός από αυτά που προβλέπονται για με−
γάλα εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές σύμφωνα με 
την 5.3.1.1.3, κάθε συσκευασία, υπερσυσκευασία και εμπο−
ρευματοκιβώτιο που περιέχει ραδιενεργά υλικά πρέπει 
να φέρει τουλάχιστον δύο ετικέτες που να συμμορ−
φώνονται με τα μοντέλα ε.α.ο. 7A, 7B, και 7C καταλλή−
λως σύμφωνα με την κατηγορία (βλέπε 2.2.7.8.4) αυτής 
της συσκευασίας, υπερσυσκευασίας ή εμπορευματο−
κιβωτίου. Οι ετικέτες πρέπει να είναι κολλημένες στις 
δύο αντίθετες πλευρές του εξωτερικού της συσκευα−
σίας ή στο εξωτερικό και των τεσσάρων πλευρών του 
εμπορευματοκιβωτίου. Κάθε υπερσυσκευασία που περι−
έχει ραδιενεργό υλικό πρέπει να φέρει τουλάχιστον δύο 
ετικέτες στις αντίθετες πλευρές του εξωτερικού της 
υπερσυσκευασίας. Επιπλέον, κάθε συσκευασία, υπερσυ−
σκευασία και εμπορευματοκιβώτιο που περιέχει σχάσι−
μο υλικό, εκτός από το σχάσιμο υλικό που εξαιρείται  
υπό την 6.4.11.2 πρέπει να φέρουν ετικέτες που να συμ−
μορφώνονται με το υπόδειγμα No.7E. Τέτοιες ετικέτες, 
εάν υπάρχουν, θα πρέπει να είναι κολλημένες παρα−
κείμενα στις ετικέτες για το ραδιενεργό υλικό. Οι ετι−
κέτες δεν πρέπει να καλύπτουν τις σημάνσεις που κα−
θορίζονται στην 5.2.1. Οποιεσδήποτε ετικέτες που δεν 

σχετίζονται με τα περιεχόμενα πρέπει να αφαιρεθούν 
ή να καλυφθούν.

5.2.2.1.11.2 Κάθε ετικέτα που συμμορφώνεται με τα μο−
ντέλα Αριθμ. 7A, 7B, και 7C, πρέπει να ολοκληρωθεί με 
τις ακόλουθες πληροφορίες.

(a) Περιεχόμενα:
(i) εκτός και εάν πρόκειται για  LSA−I υλικό, την ονο−

μασία του ραδιονουκλεϊδίου όπως λαμβάνεται από τον 
Πίνακα 2.2.7.7.2.1, με τη χρήση των εκεί υποδεικνυόμενων 
συμβόλων. Για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων, τα πιο περι−
οριστικά νουκλεϊδια πρέπει να αναφέρονται στο βαθμό 
που επιτρέπεται από το διάστημα στη γραμμή. Η ομάδα 
των  LSA ή SCO θα πρέπει να φαίνεται κάτω από την 
ονομασία του ραδιενουκλεϊδίου. Οι όροι «LSA−II”,”LSA−III”, 
“SCO−I” και “SCO−II” θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
αυτόν το σκοπό.

(ii) Για LSA−I υλικό, μόνο ο όρος “LSA−I” είναι απα−
ραίτητος. Η ονομασία του ραδιονουκλεϊδίου δεν είναι 
απαραίτητη.

(b) Δραστικότητα: Η ανώτατη δραστικότητα των ραδι−
ενεργών περιεχομένων κατά τη μεταφορά εκφραζόμενη 
σε μπεκερέλ (Bq) με την κατάλληλη SI μετατροπή (βλέ−
πε  1.2.2.1).  Για σχάσιμο υλικό, μπορεί να χρησιμοποιη−
θούν στη θέση της δραστικότητας το βάρος του σχάσι−
μου υλικού σε γραμμάρια (g), ή πολλαπλάσια αυτού.

(c) Για υπερσυσκευασίες και εμπορευματοκιβώτια οι 
καταχωρήσεις «περιεχόμενα» και «δραστικότητα» στην 
ετικέτα πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες που απαι−
τούνται στο (a) και (b) παραπάνω, αντιστοίχως, αθροι−
σμένες μαζί για ολόκληρο το περιεχόμενο της υπερσυ−
σκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου, εκτός από τις 
ετικέτες των υπερσυσκευασιών ή των εμπορευματοκι−
βωτίων που περιέχουν μικτά φορτία κόλων που περι−
έχουν διαφορετικά ραδιονουκλεϊδια, όπου τέτοιες κα−
ταχωρήσεις μπορούν να αναγράφουν «Βλέπε Έγγραφα 
Μεταφοράς».

(d) Δείκτης Μεταφοράς: βλέπε  2.2.7.6.1.1 και 2.2.7.6.1.2 
(δεν απαιτείται καταχώρηση του δείκτη μεταφοράς για 
την κατηγορία I−ΛΕΥΚΗ).

5.2.2.1.11.3 Κάθε ετικέτα που συμμορφώνεται με το υπό−
δειγμα No. 7E, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με το δεί−
κτη ασφαλείας κρισιμότητας (CSI), όπως καθορίζεται 
στο πιστοποιητικό εγκρίσεως για ειδικές συμφωνίες ή 
στο πιστοποιητικό εγκρίσεως του σχεδιασμού του κό−
λου εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή.

5.2.2.1.11.4 Για υπερσυσκευασίες και εμπορευματοκιβώ−
τια, ο δείκτης ασφαλείας κρισιμότητας (CSI) στην ετικέ−
τα, πρέπει να φέρει τις πληροφορίες που απαιτούνται 
στην  5.2.2.1.11.3 αθροισμένα μαζί για τα σχάσιμα υλικά 
της υπερσυσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου.

5.2.2.1.11.5 Στην περίπτωση διεθνούς μεταφοράς κόλων 
που απαιτούν έγκριση σχεδιασμού ή έγκριση αποστο−
λής από την αρμόδια αρχή, για τα οποία διαφορετικοί 
τύποι έγκρισης απαιτούνται από τις διαφορετικές χώ−
ρες που εμπλέκονται, οι επισημάνσεις θα είναι σύμφω−
να με το  πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης του 
σχεδιασμού.

5.2.2.2 Προδιαγραφές για τις ετικέτες
5.2.2.2.1 Οι ετικέτες πρέπει να ικανοποιούν τις παρακά−
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τω προδιαγραφές και να συμμορφώνονται, όσον αφο−
ρά το χρώμα, τα σύμβολα και τη γενική μορφή, με τα 
μοντέλα που φαίνονται στην 5.2.2.2.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όπου είναι απαραίτητο, οι ετικέτες στην 
5.2.2.2.2 θα απεικονίζονται με εξωτερικό σημασμένο με 
τελείες περιθώριο όπως δίνεται στην 5.2.2.2.1.1. Αυτό δεν 
απαιτείται όταν η ετικέτα εφαρμόζεται σε φόντο αντί−
θετου χρώματος.

5.2.2.2.1.1 Οι ετικέτες, πρέπει να είναι σε μορφή τετρα−
γώνου κανονισμένο σε γωνία των 45° (σχήμα διαμαντι−
ού) με ελάχιστες διαστάσεις των 100 mm επί 100 mm. 
Έχουνε μία γραμμή του ίδιου χρώματος ως σύμβολο, 5 
mm εντός της άκρης και διατρέχει παράλληλα με αυτή. 
Οι ετικέτες θα απεικονίζονται σε φόντο αντίθετου χρώ−
ματος, ή θα έχουν οριακή γραμμή  με τελείες ή συνε−
χή. Αν το μέγεθος της συσκευασίας το απαιτεί, οι δι−
αστάσεις των ετικετών μπορούν να μειωθούν, εφόσον 
παραμείνουν ευδιάκριτες.

5.2.2.2.1.2 Κύλινδροι αερίου της Κλάσης 2 μπορούν, 
εξαιτίας του σχήματός τους, του προσανατολισμού 
τους και των ασφαλιστικών μηχανισμών για μεταφορά, 
να φέρουν ετικέτες αντιπροσωπευτικές αυτών που κα−
θορίζονται σε αυτό το Μέρος , οι οποίες έχουν μειωθεί 
σε μέγεθος, σύμφωνα με τις διαστάσεις που περιγρά−
φονται στο ISO 7225:1994, «Κύλινδροι αερίου − Προλη−
πτικές ετικέτες», για απεικόνιση στο μη κυλινδρικό μέ−
ρος (κύρτωμα) τέτοιων κυλίνδρων.

Παρά τις διατάξεις της 5.2.2.1.6, οι ετικέτες μπορούν 
να επικαλύπτονται στην έκταση που προβλέπεται στο 
ISO 7225. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η ετικέτα πρω−
τεύοντος κινδύνου και τα σχήματα για κάθε ετικέτα 
θα παραμένουν πλήρως ορατά και τα σύμβολα ανα−
γνωρίσιμα.

Άδεια ακάθαρτα δοχεία πίεσης για αέρια της Κλάσης 
2 μπορούν να μεταφέρονται με αχρηστευμένες ή κατε−
στραμένες  για σκοπούς επαναγεμίσματος ή επιθεώ−
ρησης κατάλληλα και εφαρμογής νέων ετικετών σύμ−
φωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ή για τη διάθεση 
των δοχείων πίεσης.

5.2.2.2.1.3 Οι ετικέτες χωρίζονται σε δύο μέρη. Με εξαί−
ρεση τις Υποδιαιρέσεις 1.4, 1.5 και 1.6, το πάνω μισό της 

ετικέτας κρατείται για το εικονογραφημένο σύμβολο και 
το κάτω μισό για κείμενα και τον αριθμό Κλάσης και το 
γράμμα της ομάδας συμβατότητας καταλλήλως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ετικέτες των Κλάσεων 1, 2, 3, 5.1, 
5.2, 7, 8 και 9, ο αντίστοιχος αριθμός Κλάσης πρέπει να 
φαίνεται στην κάτω γωνία. Για ετικέτες των Κλάσεων 
4.1, 4.2 και 4.3 και των Κλάσεων 6.1 και 6.2 μόνο τα σχή−
ματα  4 και 6 αντιστοίχως πρέπει να φαίνονται στην 
κάτω γωνία (βλέπε 5.2.2.2.2).

5.2.2.2.1.4 Εκτός από τις Υποδιαιρέσεις 1.4, 1.5 και 1.6, οι 
ετικέτες της Κλάσης 1 εμφανίζουν στο κάτω μισό τον 
αριθμό της υποδιαιρέσεως και το γράμμα της ομάδας 
συμβατότητας της ουσίας ή του είδους. Οι ετικέτες των 
υποδιαιρέσεων 1.4, 1.5 και 1.6 εμφανίζουν στο πάνω μισό 
τον αριθμό της υποδιαιρέσεως και στο κάτω μισό το 
γράμμα της ομάδας συμβατότητας.

5.2.2.2.1.5 Σε ετικέτες άλλων υλικών εκτός αυτών της 
Κλάσης 7, η προαιρετική εισαγωγή οποιουδήποτε κειμέ−
νου (άλλου εκτός του αριθμού Κλάσης) στο κενό κάτω 
από το σύμβολο, πρέπει να περιορίζεται στα στοιχεία 
που επιδεικνύουν τη φύση του κινδύνου και τις προφυ−
λάξεις που θα πρέπει να παρθούν στο χειρισμό.

5.2.2.2.1.6 Τα σύμβολα, κείμενο και αριθμοί πρέπει να 
είναι καθαρώς ευανάγνωστοι και ανθεκτικά στο χρό−
νο και θα πρέπει να είναι μαύρα σε όλες τις ετικέτες 
εκτός για:

(a) κλάσης 8 ετικέτα, όπου το κείμενο (αν υπάρχει) και 
ο αριθμός Κλάσης πρέπει να φαίνονται με άσπρο, και

(b) ετικέτες με εντελώς πράσινα, κόκκινα ή μπλε φό−
ντο όπου και μπορούν να φανούν σε άσπρο.

(c) ετικέτες που συμμορφώνονται στο Υπόδειγμα. 2.1 
απεικονίζονται σε κυλίνδρους και φύσιγγες αερίων για 
αέρια των UN 1011, 1075, 1965 και 1978, όπου μπορούν 
να παρουσιάζονται σε φόντο χρώματος του δοχείου αν 
υπάρχει επαρκής αντίθεση.

5.2.2.2.1.7 Όλες οι ετικέτες θα πρέπει να είναι ικανές να 
ανθίστανται επιτυχώς σε έκθεση ανοιχτού καιρού χωρίς 
ουσιαστική μείωση της αποδοτικότητάς τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.3
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ KAI TΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ, MEGCs, ΕΜΠΟΡΕΥ−
ΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΩΝ−ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕ−

ΝΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Για τη σήμανση και την τοποθέτηση πινα−

κίδων σε εμπορευματοκιβώτια, MEGCs, εμπορευματοκι−
βώτια−δεξαμενές και φορητές δεξαμενές για μεταφορά 
σε μεταφορική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένου θαλάσ−
σιας μεταφοράς, βλέπε επίσης  1.1.4.2.1. Αν οι προδια−
γραφές της  1.1.4.2.1 (c) εφαρμόζονται, μόνο οι  5.3.1.3 και 
5.3.2.1.1 αυτού του Κεφαλαίου είναι εφαρμόσιμες.

5.3.1 Τοποθέτηση πινακίδων
5.3.1.1 Γενικές διατάξεις
5.3.1.1.1 Όπως και όπου απαιτείται σε αυτό το Τμήμα 

του Κεφαλαίου, οι πινακίδες πρέπει να είναι κολλημέ−
νες στην εξωτερική επιφάνεια των εμπορευματοκιβω−
τίων, MEGCs, εμπορευματοκιβωτίων−δεξαμενών, φορη−
τών δεξαμενών και οχημάτων. Οι επισημάνσεις πρέπει 
να ανταποκρίνονται στις ετικέτες που απαιτούνται στη 
Στήλη (5) και, όπου αυτό χρειάζεται, στη Στήλη (6) του 
Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 για τα επικίνδυνα εμπορεύ−
ματα που περιέχονται στο εμπορευματοκιβώτιο, MEGC, 
εμπορευματοκιβώτιο−δεξαμενή, φορητή δεξαμενή ή όχη−
μα και πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές 
που δίνονται στην  5.3.1.7. Οι επισημάνσεις θα απεικονί−
ζονται σε φόντο αντίθετου χρώματος, ή θα έχουν ορι−
ακή γραμμή με τελείες ή συνεχή.

5.3.1.1.2 Για την Κλάση 1, οι ομάδες συμβατότητας δεν 
πρέπει να παραθέτονται στις πινακίδες, αν η μεταφο−
ρική μονάδα ή το εμπορευματοκιβώτιο μεταφέρει ουσί−
ες ή είδη που ανήκουν σε δύο ή περισσότερες ομάδες 
συμβατότητας. Τα οχήματα ή τα εμπορευματοκιβώτια 
που μεταφέρουν ουσίες ή είδη διαφορετικών υποδιαι−
ρέσεων πρέπει να φέρουν μόνο πινακίδες που συμμορ−
φώνονται με το υπόδειγμα της πιο επικίνδυνης υποδι−
αίρεσης με τη σειρά:

1.1 (πιο επικίνδυνα), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (λιγότερο επι−
κίνδυνα).

Όταν οι 1.5 D ουσίες μεταφέρονται με ουσίες ή είδη 
της Υποδιαίρεσης 1.2, η μεταφορική μονάδα ή το εμπο−
ρευματοκιβώτιο πρέπει να επισημαίνεται ως Υποδιαί−
ρεση 1.1. 

Οι πινακίδες δεν απαιτούνται για τη μεταφορά εκρη−
κτικών της Υποδιαίρεσης 1.4, ομάδα συμβατότητας S.

5.3.1.1.3. Για την Κλάση 7, η βασική πινακίδα κινδύνου 
πρέπει να συμμορφώνεται με το υπόδειγμα No. 7D, όπως 
καθορίζεται στην 5.3.1.7.2. Αυτή η πινακίδα δεν απαιτεί−
ται για οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια που μεταφέ−
ρουν εξαιρούμενες συσκευασίες και για μικρά εμπο−
ρευματοκιβώτια.

Όπου απαιτείται τόσο οι ετικέτες όσο και οι πινακί−
δες της Κλάσης 7 να είναι κολλημένες στα οχήματα, 
εμπορευματοκιβώτια, MEGCs, εμπορευματοκιβώτια−δε−
ξαμενές ή φορητές δεξαμενές, μπορεί να τοποθετηθεί 
μία μεγενθυμένη ετικέτα σχετική με την απαιτούμενη 
ετικέτα στη θέση της πινακίδας Αριθμ.7D για να εξυ−
πηρετήσει και τους δύο σκοπούς.

5.3.1.1.4 Εμπορευματοκιβώτια, MEGCs, εμπορευματο−
κιβώτια−δεξαμενές, φορητές δεξαμενές ή οχήματα που 
περιέχουν εμπορεύματα με περισσότερες από μία Κλά−
ση, δεν χρειάζεται να φέρουν μία δευτερεύoυσα επισή−
μανση κινδύνου, αν ο κίνδυνος που περιγράφεται από 
την επισήμανση έχει ήδη υποδειχθεί από μία πρωτεύ−
ουσα ή δευτερεύουσα επισήμανση κινδύνου.

5.3.1.1.5 Πινακίδες οι οποίες δεν σχετίζονται με τα με−
ταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα, ή τα υπόλοιπα 
αυτών, πρέπει να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν.

5.3.1.2 Τοποθέτηση πινακίδων σε εμπορευματοκιβώ−
τια, MEGCs, εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές  και φο−
ρητές δεξαμενές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εδάφιο δεν απευθύνεται σε κινη−
τά αμαξώματα, εκτός  δεξαμενών σε κινητά αμαξώμα−
τα ή κινητά αμαξώματα που μεταφέρονται με συνδυα−
σμένη  οδική/σιδηροδρομική μεταφορά.

Οι πινακίδες πρέπει να είναι κολλημένες και στις δύο 
πλευρές και στις δύο καταλήξεις του εμπορευματοκι−
βωτίου, MEGC, εμπορευματοκιβωτίου−δεξαμενή ή φο−
ρητή δεξαμενή.

Όταν το εμπορευματοκιβώτιο ή η φορητή δεξαμενή 
έχει πολλαπλά διαμερίσματα και μεταφέρει δύο ή πε−
ρισσότερα επικίνδυνα εμπορεύματα, οι κατάλληλες πι−
νακίδες θα απεικονίζονται κατά μήκος κάθε πλευράς 
στη θέση των σχετικών διαμερισμάτων και μία πινακί−
δα από κάθε τύπο θα παρουσιάζεται σε κάθε πλευρά 
και στις δύο καταλήξεις. 
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5.3.1.3 Τοποθέτηση πινακίδων σε οχήματα που μετα−
φέρουν εμπορευματοκιβώτια, MEGCs, εμπορευματοκι−
βώτια−δεξαμενές ή φορητές δεξαμενές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εδάφιο δεν απευθύνεται στην το−
ποθέτηση πινακίδων σε οχήματα που μεταφέρουν κι−
νητά αμαξώματα άλλα εκτός από δεξαμενές σε κινητά 
αμαξώματα ή από κινητά αμαξώματα που μεταφέρο−
νται με συνδυασμένη  οδική/δισηροδρομική μεταφορά. 
Για τέτοια οχήματα, βλέπε 5.3.1.5.

Αν οι πινακίδες που είναι κολλημένες στα εμπορευ−
ματοκιβώτια, MEGCs, εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές ή 
φορητές δεξαμενές δεν είναι ορατές από την εξωτερι−
κή πλευρά του μεταφορικού οχήματος, οι ίδιες πινακί−
δες πρέπει να είναι κολλημένες τόσο στις δύο πλευρές 
όσο και στο πίσω μέρος του οχήματος. Διαφορετικά, 
καμία πινακίδα δεν χρειάζεται να είναι κολλημένη στο 
μεταφορικό όχημα.

5.3.1.4 Τοποθέτηση πινακίδων σε οχήματα για χύμα 
μεταφορά, βυτιοφόρα οχήματα, οχήματα μεταφοράς 
συστοιχίας δοχείων και οχήματα με  αποσυνδεόμενες 
δεξαμενές

Οι πινακίδες πρέπει να είναι κολλημένες και στις δύο 
πλευρές στο πίσω μέρος του οχήματος.

Όταν το βυτιοφόρο όχημα ή η αποσυναρμολογού−
μενη δεξαμενή που μεταφέρεται στο όχημα έχει πολ−
λαπλά διαμερίσματα και μεταφέρει δύο ή περισσότε−
ρα επικίνδυνα εμπορεύματα, οι κατάλληλες πινακίδες 
θα απεικονίζονται κατά μήκος κάθε πλευράς στη θέση 
των σχετικών διαμερισμάτων και μία πινακίδα από κάθε 
τύπο θα παρουσιάζεται σε κάθε πλευρά στο πίσω μέ−
ρος του οχήματος. Ωστόσο, σε τέτοια περίπτωση, αν 
όλα τα διαμερίσματα πρέπει να φέρουν τις ίδιες πινα−
κίδες, οι πινακίδες αυτές αρκεί να απεικονίζονται μία 
φορά μόνο κατά μήκος κάθε πλευράς και στο πίσω μέ−
ρος του οχήματος.

Όταν περισσότερες από μια πινακίδες απαιτούνται 
για το ίδιο διαμέρισμα, οι πινακίδες αυτές θα απεικο−
νίζονται η μία δίπλα στην άλλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν, κατά τη διάρκεια μίας μεταφοράς 
υποκείμενης στην παρούσα οδηγία ή στο τέλος μίας 
μεταφοράς υποκείμενης στην παρούσα οδηγία, η δε−
ξαμενή του επικαθύμενου οχήματος διαχωρίζεται από 
το ρυμουλκό της προκειμένου να φορτωθεί σε πλοίο ή 
σε σκάφος εσωτερικών πλωτών μεταφορών, οι πινακί−
δες πρέπει  να παρουσιάζονται και στο μπροστινό μέ−
ρος του υποκαθήμενου οχήματος.

5.3.1.5 Τοποθέτηση πινακίδων σε οχήματα που μετα−
φέρουν μόνο κόλα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εδάφιο απευθύνεται επίσης στα 
οχήματα που μεταφέρουν κινητά αμαξώματα φορτωμέ−
να με κόλα, εκτός από συνδυασμένη οδική/σιδηροδρο−
μική μεταφορά. Για συνδυασμένη οδική/σιδηροδρομική 
μεταφορά, βλέπε  5.3.1.2 και 5.3.1.3.

5.3.1.5.1  Για οχήματα που μεταφέρουν κόλα που περι−
έχουν ουσίες ή είδη της Κλάσης 1 (εκτός από την Υπο−
διαίρεση 1.4, ομάδα συμβατότητας S), οι πινακίδες πρέ−
πει να είναι κολλημένες και στις δύο πλευρές και στο 
πίσω μέρος του οχήματος.

5.3.1.5.2 Για οχήματα που μεταφέρουν ραδιενεργά υλι−
κά της Κλάσης 7 σε συσκευασίες ή IBCs (άλλες εκτός 
των εξαιρουμένων κόλων), οι πινακίδες πρέπει να εί−
ναι κολλημένες στις δύο πλευρές και στο πίσω μέρος 
του οχήματος.

5.3.1.6 Τοποθέτηση πινακίδων σε κενά βυτιοφόρα οχή−
ματα, οχήματα μεταφοράς συστοιχιών δοχείων, MEGCs, 
εμπορευματοκιβώτια – δεξαμενές, φορητές δεξαμενές 
και κενά οχήματα και εμπορευματοκιβώτια  για χύμα 
μεταφορά

5.3.1.6.1 Κενά βυτιοφόρα οχήματα, οχήματα με απο−
συνδεόμενες δεξαμενές, οχήματα μεταφοράς συστοι−
χιών δοχείων, MEGCs, εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές 
και φορητές δεξαμενές ακάθαρτα και χωρίς αφαίρεση 
των αερίων, και κενά οχήματα και εμπορευματοκιβώτια 
για χύμα μεταφορά, ακάθαρτα, πρέπει να συνεχίζουν 
να εκθέτουν τις απαιτούμενες πινακίδες για το προη−
γούμενο φορτίο.

5.3.1.7 Προδιαγραφές για τις πινακίδες
5.3.1.7.1 Εκτός και αν προκαθορίζεται στην 5.3.1.7.2 για 

της Κλάσης 7 πινακίδες, μία πινακίδα πρέπει να:
(a) Μην είναι μικρότερη από 250 mm επί 250 mm, με 

μία γραμμή του ιδίου χρώματος καθώς ο συμβολισμός 
βρίσκεται 12.5mm από την άκρη/πλευρά και παράλλη−
λα με αυτή,

(b) Αντιστοιχεί με την ετικέτα που απαιτείται για τα 
συγκεκριμένα επικίνδυνα εμπορεύματα σε αναφορά με 
το χρώμα και το συμβολισμό (βλέπε 5.2.2.2), και

(c) Απεικονίζει τους αριθμούς (και για τα εμπορεύμα−
τα της Κλάσης 1, το γράμμα της ομάδας συμβατότη−
τας) για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που υποδεικνύο−
νται στην  5.2.2.2 για την αντίστοιχη ετικέτα, σε ψηφία 
όχι μικρότερα από 25 mm.

5.3.1.7.2 Η πινακίδα της Κλάσης 7 δεν πρέπει να εί−
ναι μικρότερη από 250 mm προς 250 mm με μία μαύρη 
γραμμή η οποία να βρίσκεται 5mm από την άκρη/πλευ−
ρά και παράλληλα με αυτή και ειδάλλως είναι όπως πα−
ρουσιάζεται παρακάτω (Υπόδειγμα Αριθμ. 7D). Ο αριθ−
μός “7” δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 25 mm σε 
ύψος. Το χρώμα του φόντου του πάνω μισού της επι−
σήμανσης πρέπει να είναι κίτρινο και του κάτω μισού 
άσπρο, το χρώμα του τριφυλλιού και της εκτύπωσης 
πρέπει να είναι μαύρο. Η χρήση της λέξης «ΡΑΔΙΕΝΕΡ−
ΓΟ» στο κάτω μισό είναι προαιρετική έτσι ώστε να επι−
τρέψει τη χρήση της επισήμανσης για να επιδείξει τον 
κατάλληλο UN  για την αποστολή.
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5.3.1.7.3 Για δεξαμενές με χωρητικότητα όχι μεγαλύ−
τερ από 3m3 και για μικρά εμπορευματοκιβώτια, οι πι−
νακίδες μπορούν να αντικατασταθούν από ετικέτες που 
συμμορφώνονται με την  5.2.2.2.

5.3.1.7.4 Για τις Κλάσεις 1 και 7, αν το μέγεθος και η κα−
τασκευή του οχήματος είναι τέτοια ώστε ο διαθέσιμος 
χώρος επιφανείας είναι ανεπαρκής για να κολληθούν 
οι προκαθορισμένες πινακίδες, οι διαστάσεις τους μπο−
ρούν να μειωθούν στα 100 mm σε κάθε πλευρά.

5.3.2 Επισήμανση με πινακίδα χρώματος πορτοκαλί
5.3.2.1 Γενικές προδιαγραφές επισήμανσης για πινακί−

δες χρώματος πορτοκαλί
5.3.2.1.1 Μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν επι−

κίνδυνα υλικά πρέπει να επιδεικνύουν δύο ορθογώνιες 
πινακίδες χρώματος πορτοκαλί που αντανακλούν, συμ−
μορφώσιμες με την  5.3.2.2.1, σε κάθετο επίπεδο. Πρέπει 
να είναι κολλημένες η μία στο μπροστινό και η άλλη 
στο πίσω μέρος της μεταφορικής μονάδας, κι οι δύο 
κάθετες στο διαμήκη άξονα της μεταφορικής μονάδας. 
Πρέπει να είναι καθαρά ορατές.

5.3.2.1.2 Όταν ένας αριθμός αναγνώρισης κινδύνου ανα−
φέρεται στη στήλη (20) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, 
βυτιοφόρα, οχήματα με συστοιχίες ή μεταφορικές μο−
νάδες που έχουν μία ή περισσότερες δεξαμενές που 
μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να επι−
δεικνύουν επιπλέον στις πλευρές της κάθε δεξαμενής 
ή του κάθε διαμερίσματος της δεξαμενής ή του κάθε 
στοιχείου του οχήματος με συστοιχίες, καθαρά ορα−
τές και παράλληλα στο διαμήκη άξονα του οχήματος, 

πινακίδες χρώματος πορτοκαλί πανομοιότυπες με αυ−
τές που προκαθορίστηκαν στην 5.3.2.1.1. Αυτές οι πινακί−
δες χρώματος πορτοκαλί πρέπει να φέρουν τον αριθμό 
αναγνώρισης κινδύνου και το UN  όπως υποδεικνύεται 
στις Στήλες (20) και (1) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 
αντιστοίχως, για κάθε μία από τις ουσίες που μεταφέ−
ρονται στη δεξαμενή ή στο διαμέρισμα της δεξαμενής 
ή στο στοιχείο του οχήματος με συστοιχίες.

5.3.2.1.3 Για βυτιοφόρα ή μεταφορικές μονάδες που 
έχουν μία ή περισσότερες δεξαμενές που μεταφέρουν 
ουσίες με UN 1202, 1203 ή 1223, ή καύσιμα αεροπλοΐας 
ταξινομημένα υπό UN 1268 ή 1863, αλλά όχι άλλη επι−
κίνδυνη ουσία, οι χρώματος πορτοκαλί πινακίδες που 
προκαθορίζονται στην 5.3.2.1.2 δεν χρειάζεται να είναι 
κολλημένες εάν οι πινακίδες που είναι κολλημένες στο 
μπροστινό και πίσω μέρος σύμφωνα με την 5.3.2.1.1 φέ−
ρουν τον αναγνωριστικό αριθμό κινδύνου και το UN  
που προκαθορίζεται για την πιο επικίνδυνη μεταφε−
ρόμενη ουσία, π.χ. η ουσία με το χαμηλότερο σημείο 
ανάφλεξης.

5.3.2.1.4 Όταν ένας αριθμός κινδύνου αναφέρεται στη 
στήλη (20) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, μεταφορι−
κές μονάδες και εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν 
χύμα επικίνδυνες στερεές ουσίες ή συσκευασμένο ρα−
διενεργό υλικό με ένα μόνο αριθμό UN σε αποκλειστική 
χρήση και κανένα άλλο επικίνδυνο εμπόρευμα, πρέπει 
επιπλέον να επιδεικνύουν στις πλευρές της κάθε μετα−
φορικής μονάδας ή εμπορευματοκιβωτίου, καθαρά ορα−
τές και παράλληλα στο διαμήκη άξονα του οχήματος, 
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πινακίδες χρώματος πορτοκαλί πανομοιότυπες με αυτές 
που προκαθορίζονται στην 5.3.2.1.1. Αυτές οι πινακίδες 
χρώματος πορτοκαλί θα πρέπει να φέρουν τον αριθμό 
αναγνώρισης κινδύνου και το υποδεικνυόμενο UN στις 
Στήλες (20) και (1) αντιστοίχως του Πίνακα A του Κε−
φαλαίου 3.2 για κάθε μία από τις ουσίες που μεταφέ−
ρονται χύμα στη μεταφορική μονάδα ή στο εμπορευ−
ματοκιβώτιο ή για το συσκευασμένο ραδιενεργό υλικό 
που μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση στη μετα−
φορική μονάδα ή στο εμπορευματοκιβώτιο.

5.3.2.1.5 Αν οι πορτοκαλί χρώματος πινακίδες που προ−
διαγράφονται στις 5.3.2.1.2 και 5.3.2.1.4 είναι κολημμένες 
στα εμπορευματοκιβώτια ή στις δεξαμενές – εμπορευ−
ματοκιβώτια, σε MEGCs ή σε φορητές δεξαμενές δεν 
είναι καθαρά ορατές έξω από το όχημα μεταφοράς, οι 
ίδιες πινακίδες θα πρέπει να κολλούνται  και στις δύο 
πλευρές του οχήματος.

5.3.2.1.6 Για μεταφορικές μονάδες που μεταφέρουν 
μόνο μία ουσία, οι πινακίδες χρώματος πορτοκαλί, που 
προκαθορίζονται στις 5.3.2.1.2 , 5.3.2.1.4 και 5.3.2.1.5 δεν 
είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι αυτές που εκθέ−
τονται στο μπροστινό και πίσω μέρος, σύμφωνα με την 
5.3.2.1.1, φέρουν τον αριθμό αναγνώρισης κινδύνου και 
τον UN που προκαθορίζονται αντιστοίχως  στις Στήλες 
(20) και (1) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2.

5.3.2.1.7 Οι απαιτήσεις των 5.3.2.1.1 έως 5.3.2.1.5 είναι 
επίσης εφαρμόσιμες στις κενές συνδεμένες ή αποσυν−
δεμένες δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές, 
MEGCs, φορητές δεξαμενές και οχήματα με συστοι−
χίες, ακαθάριστες και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα 
αέρια  ή που δεν έχουν απολυμανθεί καθώς και κενά 
οχήματα και κενά εμπορευματοκιβώτια για χύμα μετα−
φορά, ακάθαρτα.

5.3.2.1.8 Οι χρώματος πορτοκαλί πινακίδες οι οποίες 
δεν σχετίζονται με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα αγα−
θά, ή υπολείμματα αυτών, πρέπει να αφαιρεθούν ή να 
καλυφθούν. Αν οι πινακίδες είναι καλυμμένες, το κάλυμ−

μα πρέπει να είναι συνολικό και να παραμένει αποτε−
λεσματικό μετά το πέρας των 15 λεπτών πλήρους πε−
ριβολής από  φωτιά.

5.3.2.2 Προδιαγραφές για τις πορτοκαλί χρώματος πι−
νακίδες

5.3.2.2.1 Οι πορτοκαλί χρώματος πινακίδες πρέπει να 
είναι αντανακλαστικές και να έχουν 40 cm βάση κι όχι 
λιγότερο από 30 cm ύψος. Πρέπει να έχουν ένα μαύρο 
πλαίσιο όχι περισσότερο από 15 mm φαρδύ. Το υλικό 
που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στο 
χρόνο και να εξασφαλίζουν ανθεκτική σήμανση. Η πινα−
κίδα δεν θα πρέπει να ξεκολλά από τη βάση  − πλαίσιο 
μετά από το πέρας των 15 λεπτών πλήρους περιβολής 
από φωτιά.. Οι πορτοκαλί χρώματος πινακίδες μπορούν 
να χωρίζονται στη μέση τους με μία μαύρη γραμμή πά−
χους 15mm. Αν το μέγεθος και η κατασκευή του οχήμα−
τος είναι τέτοια ώστε ο διαθέσιμος χώρος επιφανείας 
είναι ανεπαρκής για να κολληθούν αυτές οι χρώματος 
πορτοκαλί πινακίδες, οι διαστάσεις τους μπορούν να 
μειωθούν στα 300 mm για τη βάση, 120 mm για το ύψος 
και 10 mm για το μαύρο πλαίσιο.

Για εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρουν επικίνδυνες 
στερεές ουσίες χύμα και για δεξαμενές – εμπορευμα−
τοκιβώτια, MEGCs και φορητές δεξαμενές, οι πινακίδες 
που προδιαγράφονται στις 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 και 5.3.2.1.5 
μπορούν να τοποθετούνται με αυτοκόλλητο φύλο, μπο−
γιά ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη διαδικασία.

Αυτή η εναλλακτική σήμανση θα συμμορφώνεται με 
τις προδιαγραφές που τίθενται σ’αυτό το υπο−τμήμα με 
εξαίρεση τις διατάξεις που αφορούν σε αντοχή σε φω−
τιά που αναφέρονται στις  5.3.2.2.1 και 5.3.2.2.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το χρώμα των πορτοκαλί πινακίδων σε 
συνθήκες κανονικής χρήσης πρέπει να έχει χρωματικές 
συντεταγμένες που θα βρίσκονται μέσα στην περιοχή 
του χρωματικού διαγράμματος που δημιουργείται από 
την ένωση των παρακάτω συντεταγμένων

Χρωματικές συντεταγμένες των σημείων στις γωνίες
της περιοχής του χρωματικού διαγράμματος

x
y

0.52
0.38

0.52
0.40

0.578
0.422

0.618
0.38

 Παράγοντας φωτεινότητας του αντανακλαστικού χρώματος: β > 0.12. 
Κέντρο αναφοράς E, σταθερή πηγή φωτός C, κανονική γωνία πρόσπτωσης 45°, παρατηρούμενο σε  0°. Συντε−

λεστής έντασης  αντανάκλασης φωτεινότητας σε γωνία φωτισμού 5°, παρατηρούμενο  σε  0.2°: όχι μικρότερη 
των 20 κηρίων ανά λουξ ανά  m2.

5.3.2.2.2 Ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου και ο UN 
πρέπει να αποτελούνται από μαύρα ψηφία 100 mm 
ύψους και 15 mm πάχος γραμμής. Ο αριθμός αναγνώρι−
σης κινδύνου πρέπει να είναι χαραγμένος στο πάνω μέ−
ρος της πινακίδας και ο UN στο κάτω μέρος. Πρέπει να 
διαχωρίζονται από μία οριζόντια μαύρη γραμμή, 15 mm 

πλάτος γραμμής, που θα εκτείνεται από τη μία πλευρά 
έως την άλλη της πινακίδας στο μέσο του ύψους (βλέ−
πε 5.3.2.2.3). Ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου και ο UN 
πρέπει να είναι ανεξίτηλοι και να παραμένουν ευανά−
γνωστοι μετά από το πέρας των 15 λεπτών πλήρους 
περιβολής από φωτιά.
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5.3.2.2.3 Παράδειγμα πινακίδας χρώματος πορτοκαλί  με αριθμό αναγνώρισης κινδύνου και UN

5.3.2.2.4 Οι επιτρεπόμενες ανοχές για τις διαστάσεις 
που ορίζονται στο υπο−τμήμα αυτό είναι ±10%.

5.3.2.3 Η σημασία των αριθμών αναγνώρισης κινδύ−
νου

5.3.2.3.1 Ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου αποτελεί−
ται από δύο ή τρεις αριθμούς. Γενικά, οι αριθμοί υπο−
δεικνύουν τους ακόλουθους κινδύνους:

2 Εκπομπή αερίου λόγω της πίεσης ή χημικής αντί−
δρασης

3 Ευφλεκτότητα υγρών (ατμών) και αερίων ή αυτο−
θερμαινόμενων υγρών

4 Ευφλεκτότητα στερεών ή αυτο−θερμαινόμενων στε−
ρεών

5 Οξειδωτική (πυροδυναμωτική) επίδραση
6 Τοξικότητα ή κίνδυνος μολύνσεως
7 Ραδιενέργεια
8 Διαβρωτικότητα
9 Κίνδυνος αυθόρμητης βίαιης αντίδρασης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κίνδυνος αυθόρμητης βίαιης αντίδρα−

σης μαζί με την έννοια του αριθμού 9 συμπεριλαμ−
βάνει την πιθανότητα επακόλουθου κινδύνου από τη 
φύση μίας ουσίας του όπως αντίδραση έκρηξης, διά−
σπαση και πολυμερισμός, επακόλουθο της απελευθέ−
ρωσης αξιοσημείωτης θερμότητας ή εύφλεκτων και/ή 
τοξικών αερίων.

 Διπλασιασμός αριθμητικού συμβόλου φανερώνει αύ−
ξηση του συγκεκριμένου κινδύνου.

 Όπου ο κίνδυνος που συνδέεται με μία ουσία μπορεί 
να υποδειχθεί επαρκώς από έναν μόνο αριθμό, αυτός 
ακολουθείται από το μηδέν.

 Οι ακόλουθοι συνδυασμοί αριθμών, ωστόσο, έχουν 
ένα ειδικό νόημα: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 
462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 και 99, βλέπε 
5.3.2.3.2 παρακάτω.

 Αν ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου φέρει ως πρό−
θεμα το γράμμα «X”, αυτό υποδεικνύει ότι η ουσία θα 
αντιδράσει επικίνδυνα με το νερό. Για τέτοιες ουσί−
ες, το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από 
έγκριση από ειδικούς.

 Για ουσίες της Κλάσης 1, ο κωδικός ταξινόμησης σύμ−
φωνα με τη Στήλη (3b) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, 
θα χρησιμοποιείται ως αριθμός αναγνώρισης κινδύνου. 
Ο κωδικός ταξινόμησης αποτελείται από 

 − τον αριθμό υποδιαίρεσης σύμφωνα με την 2.2.1.1.5, 
και

 − το γράμμα της ομάδας συμβατότητας σύμφωνα 
με την 2.2.1.1.6

5.3.2.3.2 Οι αριθμοί αναγνώρισης κινδύνου εγγεγραμ−
μένοι στη στήλη (20) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 
έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

 20 ασφυξιογόνο αέριο ή αέριο με κανένα δευτερεύ−
οντα κίνδυνο

22 υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη, ασφυξιογόνο 
223 υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη, εύφλεκτο 
225 υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη, οξειδωτικό (πυρο−

δυναμωτικό)
23 εύφλεκτο αέριο
239 εύφλεκτο αέριο, που μπορεί αυθόρμητα να οδη−

γήσει σε βιαία αντίδραση
25 οξειδωτικό αέριο (πυροδυναμωτικό)
26 τοξικό αέριο
263 τοξικό αέριο, εύφλεκτο
265 τοξικό αέριο, οξειδωτικό (πυροδυναμωτικό)
268 τοξικό αέριο, διαβρωτικό
30 εύφλεκτο υγρό (με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23°C 

και 60°C, συμπεριλαμβανομένου) ή
 εύφλεκτο υγρό ή στερεό σε τηγμένη μορφή με ση−
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μείο ανάφλεξης πάνω από τους 60 °C, που έχει θερ−
μανθεί σε θερμοκρασία ίση με ή πάνω από το σημείο 
ανάφλεξης του, ή

 αυτο−θερμαινόμενο υγρό
323 εύφλεκτο υγρό που αντιδρά με το νερό, και εκ−

πέμπει εύφλεκτα αέρια
X323 εύφλεκτο υγρό που αντιδρά επικίνδυνα με το 

νερό, εκπέμποντας εύφλεκτα αέρια1

33 πολύ εύφλεκτο υγρό (σημείο ανάφλεξης κάτω από 
23 °C)

333 πυροφόρο υγρό
X333 πυροφόρο υγρό που αντιδρά επικίνδυνα με το 

νερό 1 5

336 πολύ εύφλεκτο υγρό, τοξικό
338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό
X338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά 

επικίνδυνα με το νερό 15

339 πολύ εύφλεκτο υγρό που μπορεί αυθόρμητα να 
οδηγήσει σε βιαία αντίδραση

36 εύφλεκτο υγρό (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23°C και 
61°C, συμπεριλαμβανομένου), ελαφρώς τοξικό, ή αυτο−
θερμαινόμενο υγρό, τοξικό

362 εύφλεκτο υγρό, τοξικό, που αντιδρά με το νερό, 
εκπέμποντας εύφλεκτα αέρια 

X362 εύφλεκτο υγρό τοξικό, που αντιδρά επικίνδυνα 
με το νερό, εκπέμποντας εύφλεκτα αέρια 15

368 εύφλεκτο υγρό, τοξικό, διαβρωτικό
 38 εύφλεκτο υγρό (σημείο καύσης μεταξύ 23°C και 

60°C, συμπεριλαμβανομένου), ελαφρώς διαβρωτικό ή 
αυτο−θερμαινόμενο υγρό, διαβρωτικό 

 382 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά με το 
νερό, εκπέμποντας εύφλεκτα αέρια1

X382 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίν−
δυνα με το νερό, εκπέμποντας εύφλεκτα αέρια 1

 39 εύφλεκτο υγρό, που μπορεί αυθόρμητα να οδηγή−
σει σε βιαία αντίδραση

40 εύφλεκτο στερεό, ή αυτενεργή ουσία, ή αυτο−θερ−
μαινόμενη ουσία

423 στερεό που αντιδρά με το νερό, εκπέμποντας εύ−
φλεκτα αέρια

X423 εύφλεκτο στερεό που αντιδρά επικίνδυνα με το 
νερό, εκπέμποντας εύφλεκτα αέρια 2

43 αυθόρμητα εύφλεκτο (αυταναφλέξιμο) στερεό
44 εύφλεκτο στερεό, σε τηγμένη μορφή σε αυξημέ−

νη θερμοκρασία
446 εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε τηγμένη μορφή, σε 

αυξημένη θερμοκρασία
46 εύφλεκτο ή  αυτο−θερμαινόμενο στερεό, τοξικό
462 τοξικό στερεό που αντιδρά με το νερό, εκπέμπο−

ντας εύφλεκτα αέρια
X462 στερεό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, εκ−

πέμποντας τοξικά αέρια 1

48 εύφλεκτο ή αυτο−θερμαινόμενο στερεό, διαβρω−
τικό

482 διαβρωτικό στερεό που αντιδρά με το νερό, εκ−
πέμποντας εύφλεκτα αέρια

X482 στερεό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, εκ−
πέμποντας διαβρωτικά αέρια 1

1   Το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ει−
δικών
2   Το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ει−
δικών

50 οξειδωτική (πυροδυναμωτική) ουσία
539 εύφλεκτο οργανικό υπεροξείδιο
55 έντονα οξειδωτική (πυροδυναμωτική) ουσία
556 έντονα οξειδωτική (πυροδυναμωτική) ουσία, το−

ξική
558 έντονα οξειδωτική (πυροδυναμωτική) ουσία, δι−

αβρωτική
559 έντονα οξειδωτική  ουσία (πυροδυναμωτική), που 

μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βιαία αντίδραση
56 οξειδωτική ουσία, (πυροδυναμωτική) τοξική
568 οξειδωτική ουσία, τοξική, (πυροδυναμωτική) δι−

αβρωτική
58 οξειδωτική ουσία, (πυροδυναμωτική) διαβρωτική
59 οξειδωτική ουσία, (πυροδυναμωτική) που μπορεί 

αυθόρμητα να οδηγήσει σε βιαία αντίδραση
60 τοξική ή ελαφρώς τοξική ουσία
606 μολυσματική ουσία
623 τοξικό υγρό, που αντιδρά με το νερό, εκπέμπο−

ντας εύφλεκτα αέρια
63 τοξική ουσία, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 

23°C και 60°C, συμπεριλαμβανομένου)
638 τοξική ουσία, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 

23°C και 60°C, συμπεριλαμβανομένου), διαβρωτική
639 τοξική ουσία, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης όχι με−

γαλύτερο από τους 60 °C) που μπορεί αυθόρμητα να 
οδηγήσει σε βιαία αντίδραση

64 τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτο−θερμαινόμενο
642 τοξικό στερεό, που αντιδρά με το νερό, εκπέμπο−

ντας εύφλεκτα αέρια
65 τοξική ουσία, οξειδωτική (πυροδυναμωτική) 
66 πολύ τοξική ουσία
663 πολύ τοξική ουσία, εύφλεκτη (σημείο ανάφλεξης 

όχι μεγαλύτερο από τους 60°C)
664 πολύ τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερμαινό−

μενο
665 πολύ τοξική ουσία, οξειδωτική (πυροδυναμωτι−

κή)
668 πολύ τοξική ουσία, διαβρωτική
669 πολύ τοξική ουσία που μπορεί αυθόρμητα να οδη−

γήσει σε βιαία αντίδραση
68 τοξική ουσία, διαβρωτική
69 τοξική ή ελαφρώς τοξική ουσία, που μπορεί αυθόρ−

μητα να οδηγήσει σε βιαία αντίδραση
70 ραδιενεργό υλικό
78 ραδιενεργό υλικό, διαβρωτικό
80 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία
X80 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, που 

αντιδρά επικίνδυνα με το νερό1

823 διαβρωτικό υγρό που αντιδρά με το νερό, εκπέ−
μποντας εύφλεκτα αέρια

83 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, εύφλε−
κτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 60 °C)

X83 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, εύφλε−
κτη, (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 60 °C), που 
αντιδρά επικίνδυνα με το νερό 1

839 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, εύφλε−
κτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 60 °C συμπε−
ριλαμβανομένου) που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει 
σε βιαία αντίδραση

1 Το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ειδι−
κών.
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X839 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, εύ−
φλεκτη (σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 °C και 60 °C συ−
μπεριλαμβανομένου), που μπορεί αυθόρμητα να οδη−
γήσει σε βιαία αντίδραση και που αντιδρά επικίνδυνα 
με το νερό 1

84 διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτο−θερμαινό−
μενο

842 διαβρωτικό στερεό που αντιδρά με το νερό, εκ−
πέμποντας εύφλεκτα αέρια

85 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, οξειδω−
τική (πυροδυναμωτική)

856 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, οξειδω−
τική (πυροδυναμωτική) και τοξική

86 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, τοξική
88 πολύ διαβρωτική ουσία
X88 πολύ διαβρωτική ουσία, που αντιδρά επικίνδυ−

να με το νερό 1

883 πολύ διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη (σημείο ανάφλε−
ξης μεταξύ 23 °C και 60 °C συμπεριλαμβανομένου)

884 πολύ διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτο−θερ−
μαινόμενο

885 πολύ διαβρωτική ουσία, οξειδωτική (πυροδυνα−
μωτική)

886 πολύ διαβρωτική ουσία, τοξική

X886 πολύ διαβρωτική ουσία, τοξική, που αντιδρά επι−
κίνδυνα με το νερό1

89 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, που μπο−
ρεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βιαία αντίδραση

90 περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, διάφορες επι−
κίνδυνες ουσίες

99 διάφορες επικίνδυνες ουσίες που μεταφέρονται 
σε αυξημένη θερμοκρασία.

5.3.3 Σήμα για ουσίες σε αυξημένη θερμοκρασία
Βυτιοφόρα οχήματα, εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές, 

φορητές δεξαμενές, ειδικά οχήματα ή εμπορευματοκι−
βώτια ή ειδικά εξοπλισμένα οχήματα ή εμπορευματο−
κιβώτια για τα οποία ένα σήμα για ουσίες σε αυξημένη 
θερμοκρασία απαιτείται σύμφωνα με την ειδική προ−
διαγραφή 580 στη στήλη (6) του Πίνακα A του Κεφα−
λαίου 3.2 πρέπει να φέρουν  στις δύο πλευρές και στο 
πίσω μέρος για τα οχήματα, και στις δύο πλευρές και 
σε κάθε κατάληξη για τα εμπορευματοκιβώτια, εμπο−
ρευματοκιβώτια−δεξαμενές και φορητές δεξαμενές, ένα 
σήμα τριγωνικού σχήματος με μέγεθος πλευρών το λι−
γότερο 250 mm, σε κόκκινο χρώμα, όπως αναπαριστά−
ται παρακάτω.

1. Το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκριση 
ειδικών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.4

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

5.4.0 Κάθε μεταφορά εμπορευμάτων που καλύπτε−
ται από την παρούσα Συμφωνία πρέπει να συνοδεύε−
ται από τεκμηρίωση που προκαθορίζεται σε αυτό το 
Κεφάλαιο, καταλλήλως, εκτός αν εξαιρείται σύμφωνα 
με τις 1.1.3.1 έως 1.1.3.5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τον κατάλογο της τεκμηρίωσης που 
θα συνοδεύει τις μεταφορικές μονάδες, βλέπε  8.1.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η χρήση τεχνικών επεξεργασίας ηλε−
κτρονικών δεδομένων (electronic data processing,EDP) 
ή ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων (electronic data 
interchange, EDI) ως βοήθεια ή αντί έγγραφης τεκμη−
ρίωσης επιτρέπεται, εφόσον οι διαδικασίες που χρησι−
μοποιούνται για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξερ−
γασία των ηλεκτρονικών δεδομένων πληρεί τις νόμιμες 
απαιτήσεις σε σχέση με την αποδεικτική αξία και τη 
διαθεσιμότητα των δεδομένων κατά τη μεταφορά με 
τέτοιο τρόπο τουλάχιστον ισοδύναμο με αυτόν της έγ−
γραφης τεκμηρίωσης.  

5.4.1 Έγγραφο μεταφοράς και σχετικές πληροφορίες 
επικίνδυνων εμπορευμάτων 

5.4.1.1 Γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο  έγ−
γραφο μεταφοράς

5.4.1.1.1 Τα έγγραφα μεταφοράς πρέπει να περιέχουν 
τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε μία από τις επι−
κίνδυνες ουσίες, υλικά ή είδη που προσφέρονται για 
μεταφορά:

(a) τον UN Αριθμό που έχει ως πρόθεμα τα γράμμα−
τα “UN”

(b) την κατάλληλη ονομασία φορτίου αποστολής συ−
μπληρωμένη, όταν εφαρμόζεται (βλέπε 3.1.2.8.1), με την 
τεχνική ονομασία σε παρένθεση (βλέπε 3.1.2.8.1.1), όπως 
καθορίζεται σύμφωνα με την 3.1.2

(c) − για ουσίες και είδη της Κλάσης 1 : τον κωδικό 
ταξινόμησης που δίνεται στη Στήλη (3b) του Πίνακα Α 
στο Κεφάλαιο 3.2.

Όταν, στη Στήλη (5) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, 
δίνονται άλλοι αριθμοί υποδειγμάτων ετικετών από τους 
1, 1.4, 1.5 και 1.6, αυτοί οι αριθμοί υποδειγμάτων ετικε−
τών, σε παρενθέσεις θα ακολουθούν τον κωδικό τρα−
ξινόμησης

− για ραδιενεργό υλικό της Κλάσης 7: τον αριθμός 
της Κλάσης “7”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργό υλικό με δευτερεύοντα 
κίνδυνο, βλέπε επίσης την ειδική διάταξη 172 στο Κε−
φάλαιο 3.3

− για ουσίες και είδη άλλων κλάσεων : τους αριθμούς 
υποδειγμάτων ετικετών που δίνονται στη Στήλη (5) του 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 ή τους εφαρμόσιμους σύμ−
φωνα με την ειδική διάταξη που αναφέρεται στη Στή−
λη (6). Όταν ένας ή περισσότεροι αριθμοί υποδειγμά−
των ετικετών δίνονται, οι αριθμοί που ακολουθούν τον 
πρώτο θα δίνονται σε παρενθέσεις. Για ουσίες και είδη 
για τα οποία δεν δίδεται κανένας αριθμός υποδείγμα−
τος ετικέτας στη Στήλη (5) του Πίνακα Α του Κεφαλαί−
ου 3.2, θα δίνεται αντ’αυτού ο αριθμός της Κλάσης τους 
σύμφωνα με τη Στήλη (3a).

(d) όπου καταχωρείται, η ομάδα συσκευασίας για την 
ουσία της οποίας θα προηγούνται τα γράμματα “PG” 
(π.χ. “PG II”), ή τα αρχικά που αντιστοιχούν στις λέξεις 
“Ομάδα Συσκευασίας, στις γλώσσες σύμφωνα με την 
5.4.1.4.1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :`Για ραδιενεργό υλικό της Κλάσης 7 με 
δευτερεύοντες κινδύνους, βλέπε ειδική διάταξη 172 (b) 
στο Κεφάλαιο 3.3

(e) τον αριθμό και την περιγραφή των κόλων όπου εί−
ναι εφαρμόσιμο. Οι κωδικοί συσκευασίας UN μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο για να συμπληρώσουν την περι−
γραφή του είδους του κόλου (π.χ. ένα κιβώτιο (4G)),

(f) τη συνολική ποσότητα κάθε είδους επικίνδυνων 
εμπορευμάτων που φέρουν διαφορετικό UN, την κατάλ−
ληλη ονομασία αποστολής φορτίου ή, όπου είναι εφαρ−
μόσιμο, την ομάδα συσκευασίας (σε όγκο, σε μικτό βά−
ρος, ή σαν καθαρό βάρος κατάλληλα),

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση της εφαρμογής της 1.1.3.6 
η συνολική ποσότητα των επικινδύνων εμπορευμάτων 
που μεταφέρεται για κάθε κατηγορία μεταφοράς θα 
πρέπει να εμφανίζεται στο έγγραφο μεταφοράς σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της 1.1.3.6.

(g) την ονομασία και τη διεύθυνση  του αποστολέα,
(h) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη(−ών). 

Σε συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές των χωρών που 
εμπλέκονται στη μεταφορά, όταν επικίνδυνα εμπορεύ−
ματα μεταφέρονται για να παραδοθούν σε πολλαπλούς 
παραλήπτες οι οποίοι δεν μπορούν να προσδιοριστούν 
στην αρχή της μεταφοράς, μπορούν να δίνονται οι λέ−
ξεις  “Παράδοση Πώλησης”,

(i) μία δήλωση όπως απαιτείται από τους όρους οποι−
ασδήποτε ειδικής συμφωνίας.

Η θέση και η σειρά με την οποία τα στοιχεία των 
πληροφοριών απαιτείται να εμφανίζονται στο έγγρα−
φο μεταφοράς είναι προαιρετική, εκτός από τα (a), (b), 
(c), και (d) που πρέπει να εμφανίζονται με τη σειρά που 
δίνονται παραπάνω (π.χ. (a), (b), (c), (d)) χωρίς διασκορ−
πισμένες πληροφορίες, εκτός από εκείνες που προϋ−
ποτίθενται στην παρούσα Συμφωνία.

Παραδείγματα τέτοιων επιτρεπόμενων περιγραφών 
επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι :

“UN 1098 ΑΛΛΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, 6.1 (3), I” ή
“UN 1098 ΑΛΛΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, 6.1 (3), PG I” 
5.4.1.1.2 Οι πληροφορίες που απαιτούνται σε ένα έγ−

γραφο μεταφοράς πρέπει να είναι ευανάγνωστες.
Αν και κεφαλαία γράμματα χρησιμοποιούνται στο Κε−

φάλαιο 3.1 και στον Πίνακα Α στο Κεφάλαιο 3.2  για να 
δείξει τα στοιχεία που πρέπει να είναι μέρος της κα−
τάλληλης ονομασίας αποστολής φορτίου, και αν και μι−
κρά και κεφαλαία γράμματα χρησιμοποιούνται στο Κε−
φάλαιο αυτό για να υποδείξουν τις πληροφορίες που 
απαιτούνται στο έγρραφο μεταφοράς, η χρήση κεφα−
λαίων και μικρών γραμμάτων για εισαγωγή πληροφορι−
ών στο έγγραφο μεταφοράς είναι προαιρετική.

5.4.1.1.3 Ειδικές διατάξεις  για απόβλητα
 Αν το απόβλητο περιέχει επικίνδυνα προϊόντα (άλλα 

εκτός των ραδιενεργών αποβλήτων) μεταφέρεται, του 
UN  και της κατάλληλης ονομασίας αποστολής φορτί−
ου πρέπει να προηγείται της λέξης «ΑΠΟΒΛΗΤΑ», εκτός 
και αν αυτός ο όρος είναι μέρος του κατάλληλου ονό−
ματος φορτίου, π.χ.:

«ΑΠΟΒΛΗΤΑ, UN 1230 ΜΕΘΑΝΟΛΗ, 3 (6.1), II”, ή 
«ΑΠΟΒΛΗΤΑ, UN 1230 ΜΕΘΑΝΟΛΗ, 3 (6.1),  PG II” ή 
«ΑΠΟΒΛΗΤΑ, UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο., (το−

λουόλιο και αιθυλική αλκοόλη), 3, II”
«ΑΠΟΒΛΗΤΑ, UN 1993 ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ, Ε.Α.Ο., (το−

λουόλιο και αιθυλική αλκοόλη), 3, PG II”
5.4.1.1.4 Ειδικές διατάξεις  για επικίνδυνα φορτία συ−

σκευασμένα σε περιορισμένες  ποσότητες
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 Καμία πληροφορία δεν απαιτείται στο έγγραφο με−
ταφοράς, αν υπάρχει, για μεταφορά επικινδύνων εμπο−
ρευμάτων  συσκευασμένα σε περιορισμένες ποσότητες 
σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3.4.

5.4.1.1.5 Ειδικές διατάξεις  για συσκευασίες συλλογής
 Όταν επικίνδυνα φορτία μεταφέρονται σε συσκευ−

ασίες συλλογής, οι λέξεις «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ» 
πρέπει να προστεθεί μετά την περιγραφή των φορτί−
ων στο έγγραφο μεταφοράς.

5.4.1.1.6 Ειδικές διατάξεις για κενά μέσα συγκράτη−
σης, ακάθαρτα

5.4.1.1.6.1 Για κενά μέσα συγκράτησης, ακάθαρτα, που 
περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων εμπορευμάτων 
κλάσεων άλλων από την Κλάση 7, οι λέξεις “ΚΕΝΗ, ΑΚΑ−
ΘΑΡΤΗ” ή “ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ” θα πρέ−
πει να υποδεικνύονται πριν ή μετά από την κατάλλη−
λη ονομασία φορτίου, όπως απαιτείται στην 5.4.1.1.1 (b). 
Επιπλέον, η  5.4.1.1.1 (f) δεν ισχύει.

5.4.1.1.6.2 Η ειδική διάταξη της 5.4.1.1.6.1 μπορεί να αντι−
κατασταθεί από τις διατάξεις 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 ή 
5.4.1.1.6.2.3, κατάλληλα.

5.4.1.1.6.2.1 Για άδειες συσκευασίες, ακάθαρτες, οι οποί−
ες περιέχουν υπόλειμμα επικίνδυνων εμπορευμάτων 
κλάσεων άλλων από την Κλάση 7, συμπεριλαμβανο−
μένων κενών ακάθαρτων δοχείων για αέρια με περιε−
κτικότητα όχι μεγαλύτερη από 1000 λίτρα, τα στοιχεία 
σύμφωνα με την 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d), (e) και (f) αντι−
καθίστανται με “ΚΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ”, “ΚΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ”, 
“ΚΕΝO IBC”, ή “ΚΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ”, κατάλληλα, 
ακολουθούμενη από τις πληροφορίες για τα επικίνδυ−
να εμπορεύματα που φορτώθηκαν την τελευταία φορά, 
όπως περιγράφεται στην  5.4.1.1.1 (c).

 Βλέπε παράδειγμα ως ακολούθως : “ΚΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥ−
ΑΣΙΑ, 6.1 (3)”

 Επιπλέον, σε μια τέτοια περίπτωση, αν τα επικίνδυνα 
που φορτώθηκαν την τελευταία φορά είναι εμπορεύ−
ματα της Κλάσης 2, οι πληροφορίες που προδιαγράφο−
νται στην 5.4.1.1.1 (c) μπορούν να αντικαθίστανται από 
τον αριθμό της κλάσης “2”.

5.4.1.1.6.2.2 Για κενά μέσα συγκράτησης, άλλα από συ−
σκευασίες, ακάθαρτα, τα οποία περιέχουν υπόλειμμα 
επικίνδυνων εμπορευμάτων κλάσεων άλλων από την 
Κλάση 7 και για κενά ακάθαρτα δοχεία για αέρια με 
χωρητικότητα μεγαλύτερη από 1000 λίτρα, των στοι−
χείων σύμφωνα με την 5.4.1.1.1 (a) έως (d) προηγούνται  
“ΚΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ”, “ΚΕΝΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ”, “ΚΕΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΔΕΞΑΜΕ−
ΝΗ”, “ΚΕΝΗ ΦΟΡΗΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ”, “ΚΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ”, “ΚΕΝΟ MEGC”, “ΚΕΝΟ 
ΟΧΗΜΑ”, “ΚΕΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ”,  ή “KENO ΔΟ−
ΧΕΙΟ”, κατάλληλα, ακολουθούμενη από τις λέξεις “ΤΕ−
ΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ”. Επιπλέον η παράγραφος  5.4.1.1.1 (f) 
δεν εφαρμόζεται.

Βλέπε παραδείγματα ως ακολούθως :
“ΚΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ OXHMA, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ : UN 
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“ΚΕΝΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ OXHMA, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΦΟΡΤΙΟ : UN 
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5.4.1.1.6.2.3 Όταν, κενά μέσα συγκράτησης, ακάθαρτα 

τα οποία περιέχουν υπόλειμμα επικίνδυνων εμπορευμά−
των κλάσεων άλλων από την Κλάση 7, επιστρέφονται 
στον αποστολέα, τα έγγραφα αποστολής που ετοιμά−
ζονται για τη μεταφορά πλήρους χωρητικότητας των 

ουσιών αυτών, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η ένδειξη της ποσότητας θα 
απομακρύνεται (με σβήσιμο, ή με διαγραφή ή με κάθε 
άλλο μέσο) και θα αντικαθίσταται από τις λέξεις “ΚΕΝΗ, 
ΑΚΑΘΑΡΤΗ EΠΙΣΤΡΟΦΗ”

5.4.1.1.6.3 (a) Αν κενές δεξαμενές, οχήματα συστοιχίας 
και MEGCs, ακάθαρτα, μεταφέρονται στην κοντινότερη 
τοποθεσία όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί καθαρι−
σμός ή επισκευή σύμφωνα με τις διατάξεις της 4.3.2.4.3, 
η ακόλουθη συμπληρωματική καταχώρηση θα πρέπει 
να γίνεται στο έγγραφο μεταφοράς: “Μεταφορά σύμ−
φωνα με την 4.3.2.4.3”.

 (b) Αν κενά οχήματα και εμπορευματοκιβώτια, ακά−
θαρτα, μεταφέρονται στην κοντινότερη τοποθεσία 
όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί καθαρισμός ή επι−
σκευή σύμφωνα με τις διατάξεις της 7.5.8.1, η ακόλου−
θη συμπληρωματική καταχώρηση θα πρέπει να γίνε−
ται στο έγγραφο μεταφοράς : “Μεταφορά σύμφωνα 
με την 7.5.8.1”.

5.4.1.1.7 Ειδικές διατάξεις για μεταφορά σε μεταφο−
ρική αλυσίδα συμπεριλαμβανομένου θαλάσσια ή ενα−
έρια μεταφορά

 Για μεταφορά σύμφωνα με την 1.1.4.2.1, μία δήλω−
ση πρέπει να συμπεριληφθεί στο έγγραφο μεταφοράς, 
όπως ακολουθεί: «Μεταφορά σύμφωνα με την 1.1.4.2.1».

5.4.1.1.8 (Δεσμευμένο)
5.4.1.1.9 (Δεσμευμένο)
5.4.1.1.10 Ειδικές διατάξεις για εξαιρέσεις που σχετί−

ζονται με τις ποσότητες που μεταφέρονται ανά μετα−
φορική μονάδα 

5.4.1.1.10.1 Στην περίπτωση εξαιρέσεων που προϋπο−
τίθενται με βάση την 1.1.3.6, το έγγραφο μεταφοράς 
θα φέρει την ακόλουθη επιγραφή : “Φορτίο που δεν 
υπερβαίνει τα όρια εξαίρεσης που καθορίζονται στην 
1.1.3.6”.

5.4.1.1.10.2 Όταν αποστολές από περισσότερους από 
έναν αποστολείς μεταφέρονται στην ίδια μεταφορική 
μονάδα, τα έγγραφα μεταφοράς που συνοδεύον αυτές 
τις αποστολές δεν χρειάζεται να φέρουν την επιγρα−
φή που αναφέρεται στην 5.4.1.1.10.1.

5.4.1.1.11 Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά IBCs μετά 
την ημερομηνία λήξης του τελευταίου περιοδικού ελέγ−
χου επιθεώρησης

 Για μεταφορά σύμφωνα με την 4.1.2.2, μία δήλωση για 
αυτό το γεγονός πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο έγ−
γραφο μεταφοράς, όπως ακολουθεί: «Μεταφορά σύμ−
φωνα με την 4.1.2.2»

5.4.1.1.12 (Δεσμευμένο)
5.4.1.1.13 Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά σε βυτιο−

φόρα οχήματα πολλαπλών διαμερισμάτων ή μονάδες 
μεταφοράς με περισσότερες από μία δεξαμενές

 Όταν κατά παρέκλιση της 5.3.2.1.2 ένα βυτιοφόρο όχη−
μα πολλαπλών διαμερισμάτων ή μονάδα μεταφοράς με 
περισσότερες από μία δεξαμενές φέρει σήμανση σύμ−
φωνα με την 5.3.2.1.3, οι ουσίες που περιέχονται σε κάθε 
δεξαμενή ή σε κάθε διαμέρισμα μιας δεξαμενής θα πρέ−
πει να προδιαγράφονται στο έγγραφο μεταφοράς.

5.4.1.1.14 Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά ουσιών που 
μεταφέρονται σε υψηλή θερμοκρασία

Αν η κατάλληλη ονομασία αποστολής φορτίου το 
οποίο μεταφέρεται ή προσφέρεται για μεταφορά σε 
υγρή κατάσταση σε θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη των 
100οC, ή σε στερεή κατάσταση σε θερμοκρασία ίση με 
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ή μεγαλύτερη από 240οC, δεν αποδίδει την υψηλή θερ−
μοκρασιακή κατάσταση (για παράδειγμα, χρησιμοποιώ−
ντας των όρο “ΤΗΓΜΕΝΟ” ή “ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ”, 
ως τμήμα της κατάλληλης ονομασίας αποστολής φορ−
τίου), θα πρέπει η λέξη “ΘΕΡΜΟ” να προηγείται αμέσως 
της κατάλληλης ονομασίας αποστολής φορτίου.

5.4.1.1.15 Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά ουσιών 
σταθεροποιημένων με έλεγχο της θερμοκρασίας

 Αν η λέξη “ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ” είναι μέρος της κα−
τάλληλης ονομασίας αποστολής φορτίου (βλέπε επίσης 
3.1.2.6), όταν η σταθεροποίηση γίνεται με μέσα ελέγχου 
θερμοκρασίας, ο έλεγχος και η θερμοκρασία εκτάκτου 
ανάγκης (βλέπε  2.2.41.1.17) θα αναγράφεται στο έγγρα−
φο μεταφοράς, ως ακολούθως :

“Θερμοκρασία  Ελέγχου :.....οC  Θερμοκρασία εκτά−
κτου ανάγκης :.....oC”

5.4.1.1.16 Πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
την ειδική διάταξη 640 στο Κεφάλαιο 3.3

 Όταν απαιτείται από την ειδική διάταξη 640 του Κε−
φαλαίου 3.3, το έγγραφο μεταφοράς θα φέρει την επι−
γραφή “Ειδική διάταξη 640X”, όπου “Χ” είναι το κεφαλαίο 
γράμμα που παρουσιάζεται μετά την σχετική αναφο−
ρά στην ειδική διάταξη 640 στη στήλη (6) του Πίνακα 
Α του Κεφαλαίου 3.2.

5.4.1.1.17 Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά στερεών 
σε εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα που συμ−
μορφώνονται με την 6.11.4

Όταν στερεές ουσίες μεταφέροντα σε εμπορευμα−
τοκιβώτια για μεταφορά χύμα σύμφωνα με την 6.11.4, η 
ακόλουθη δήλωση θα πρέπει να εμφανίζεται στο έγ−
γραφο μεταφοράς (βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ στην αρχή της 
6.11.4) :

“Εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα ΒΚ(x) εγκε−
κριμένο από την αρμόδια αρχή .....”

5.4.1.2  Πρόσθετες ή ειδικές πληροφορίες που απαι−
τούνται για συγκεκριμένες κλάσεις

5.4.1.2.1 Ειδικές διατάξεις για την Κλάση 1
(a) Το έγγραφο μεταφοράς πρέπει να υποδεικνύει, 

επιπλέον των απαιτήσεων της  5.4.1.1.1 (f):
− το συνολικό καθαρό βάρος, σε kg, των εκρηκτικών 

περιεχομένων 1 για κάθε ουσία ή είδος που φέρει δια−
φορετικό UN

 − το συνολικό καθαρό βάρος, σε kg, των εκρηκτικών 
περιεχομένων 1   για όλες τις ουσίες και τα είδη που κα−
λύπτονται από  το έγγραφο μεταφοράς.

(b) Για μεικτές συσκευασίες δύο διαφορετικών εμπο−
ρευμάτων, η περιγραφή των εμπορευμάτων στο έγγρα−
φο μεταφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους UN και τις 
ονομασίες εκτυπωμένες με κεφαλαία στις Στήλες (1) 
και (2) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2 και των ουσιών 
και των ειδών. Αν περισσότερα από δύο διαφορετικά 
εμπορεύματα περιέχονται στο ίδιο κόλο σύμφωνα με 
τις διατάξεις μεικτών συσκευασιών που δίνονται στην 
4.1.10 ειδικές διατάξεις MP1, MP2 και MP20 ως MP24, το 
έγγραφο μεταφοράς πρέπει να υποδείξει με περιγρα−
φή των φορτίων τους UN αριθμούς όλων των ουσιών 
και ειδών που περιέχονται στη συσκευασία, με τη μορ−
φή, “Εμπορεύματα του UN ...».

1   Για τα είδη, «εκρηκτικά περιεχόμενα» σημαίνει η εκρηκτική 
ουσία που περιέχεται στο είδος.

(c) Για τη μεταφορά ουσιών και ειδών ταξινομημένων 
σε μία ε.α.ο. καταχώρηση ή στην καταχώρηση «0190 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ» ή συσκευασμένα σύμφωνα με 
τις οδηγίες συσκευασίας P101 της 4.1.4.1, ένα αντίγρα−
φο της έγκρισης από την αρμόδια αρχή, με τις συνθή−
κες μεταφοράς πρέπει να είναι συνημμένο στο έγγραφο 
μεταφοράς. Θα πρέπει να είναι στην επίσημη γλώσσα 
της χώρας αποστολής και επιπλέον, αν αυτή η γλώσ−
σα δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανικη, στην Αγ−
γλική, Γαλλική ή Γερμανική εκτός αν οι συμφωνίες, αν 
υπάρχουν, που έχουν αποφασιστεί μεταξύ των εμπλε−
κόμενων χωρών στη μεταφορική επιχείρηση προβλέ−
πουν διαφορετικά

(d) Αν τα κόλα περιέχουν ουσίες και είδη των ομά−
δων συμβατότητας Β και D είναι φορτωμένα μαζί στο 
ίδιο όχημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 7.5.2.2, το 
πιστοποιητικό εγκρίσεως του προστατευτικού διαμερί−
σματος ή του συστήματος συγκράτησης σύμφωνα με 
την 7.5.2.2, σημείωση a κάτω από τον πίνακα πρέπει να 
επισυνάπτεται στο έγγραφο μεταφοράς. Θα πρέπει να 
είναι στην επίσημη γλώσσα της χώρας αποστολής και 
επιπλέον, αν αυτή η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, Γαλ−
λική ή Γερμανικη, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική 
εκτός αν οι συμφωνίες, αν υπάρχουν, που έχουν απο−
φασιστεί μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών στη μετα−
φορική επιχείρηση προβλέπουν διαφορετικά

(e) Όταν εκρηκτικές ουσίες ή είδη μεταφέρονται σε 
συσκευασίες που συμμορφώνονται με την οδηγία συ−
σκευασίας P101, το έγγραφο μεταφοράς πρέπει να φέ−
ρει την επιγραφή “Συσκευασία εγκεκριμένη από την 
αρμόδια αρχή της ...» (βλέπε 4.1.4.1, οδηγία συσκευασί−
ας P101).

(f) Mελλοντική καταχώρηση
(g) Όταν πυροτεχνήματα των UN 0333, 0334, 0335, 

0336 και 0337 μεταφέρονται, το έγγραφο μεταφοράς 
θα φέρει την επιγραφή : “Ταξινόμηση αναγνωρισμένη 
από την αρμόδια αρχή .....” (Δήλωση που αναφέρεται 
στην ειδική διάταξη 645 του 3.3.1)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εμπορικό ή τεχνικό όνομα των φορτίων 
μπορεί να εισαχθεί παράλληλα με το κατάλληλο όνομα 
αποστολής φορτίου στο έγγραφο μεταφοράς.

5.4.1.2.2 Επιπλέον διατάξεις για την Κλάση 2
(a) Για τη μεταφορά μειγμάτων (βλέπε 2.2.2.1.1) σε δε−

ξαμενές (αποσυνδεόμενες δεξαμενές, σταθερές δεξα−
μενές, φορητές δεξαμενές, εμπορευματοκιβώτια−δε−
ξαμενές ή τμήματα οχημάτων μεταφοράς συστοιχιών 
δοχείων ή MEGCs), πρέπει να δοθεί η σύνθεση του μείγ−
ματος ως ποσοστό του όγκου ή ως ποσοστό του βά−
ρους. Συστατικά κάτω από 1% δεν χρειάζονται να υπο−
δειχθούν (βλέπε επίσης 3.1.2.8.1.2)

(b) Για τη μεταφορά κυλίνδρων, αγωγών, βαρελιών πί−
εσης, κρυογενικών δοχείων και δεσμών κυλίνδρων υπό 
τις συνθήκες της 4.1.6.10, η ακόλουθη καταχώρηση πρέ−
πει να συμπεριληφθεί στο έγγραφο μεταφοράς: «Μετα−
φορά σύμφωνα με την  4.1.6.10».

5.4.1.2.3 Επιπλέον διατάξεις για αυτενεργές ουσίες  της 
Κλάσης 4.1 και οργανικά υπεροξείδια της Κλάσης 5.2

5.4.1.2.3.1 Για αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1 και 
για οργανικά υπεροξείδια της Κλάσης 5.2, που απαιτούν 
ελεγχόμενη θερμοκρασία κατά τη μεταφορά (για αυτε−
νεργές ουσίες βλέπε 2.2.41.1.17, για οργανικά υπεροξείδια, 
βλέπε 2.2.52.1.15 έως 2.2.52.1.17), οι θερμοκρασίες ελέγχου 
και οι θερμοκρασίες εκτάκτου ανάγκης πρέπει να ανα−
φερθούν στο έγγραφο μεταφοράς, όπως παρακάτω: 
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«Θερμοκρασία ελέγχου: ... °C  Θερμοκρασία εκτάκτου 
ανάγκης: ... °C”.

5.4.1.2.3.2 Όταν για συγκεκριμένες αυτενεργές ουσίες 
της Κλάσης 4.1 και συγκεκριμένα οργανικά υπεροξεί−
δια της Κλάσης 5.2 η αρμόδια αρχή έχει επιτρέψει την 
ετικέτα, που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα No.1, να 
καθίσταται περιττή για μία συγκεκριμένη συσκευασία 
(βλέπε  5.2.2.1.9), μία δήλωση για αυτό το γεγονός πρέ−
πει να συμπεριληφθεί στο έγγραφο μεταφοράς, όπως 
ακολουθεί: 

«Η ετικέτα που συμμορφώνεται με το υπόδειγμα No.1 
δεν απαιτείται».

5.4.1.2.3.3 Όταν οργανικά υπεροξείδια και αυτενεργές 
ουσίες μεταφέρονται υπό συνθήκες για τις οποίες απαι−
τείται έγκριση (για οργανικά υπεροξείδια βλέπε 2.2.52.1.8, 
4.1.7.2.2 και ειδική διάταξη TA2 του 6.8.4, για αυτενεργή 
ουσία βλέπε 2.2.41.1.13 και 4.1.7.2.2), μία δήλωση για αυτό 
το γεγονός πρέπει να συμπεριληφθεί στο έγγραφο με−
ταφοράς, π.χ. «Μεταφορά σύμφωνα με την 2.2.52.1.8».

Ένα αντίγραφο της εγκρίσεως από την αρμόδια αρχή 
με τις συνθήκες μεταφοράς πρέπει να είναι συνημμέ−
νο στο έγγραφο μεταφοράς. Θα πρέπει να είναι στην 
επίσημη γλώσσα της χώρας αποστολής και επιπλέον, 
αν αυτή η γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Γερ−
μανικη, στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική εκτός αν οι 
συμφωνίες, αν υπάρχουν, που έχουν αποφασιστεί με−
ταξύ των εμπλεκόμενων χωρών στη μεταφορική επιχεί−
ρηση προβλέπουν διαφορετικά

5.4.1.2.3.4 Όταν ένα δείγμα ενός οργανικού υπεροξει−
δίου (βλέπε 2.2.52.1.9) ή μία αυτενεργή ουσία (βλέπε 
2.2.41.1.15) μεταφέρεται, μία δήλωση για αυτό το γεγο−
νός πρέπει να συμπεριληφθεί στο έγγραφο μεταφοράς, 
π.χ. «Μεταφορά σύμφωνα με την 2.2.52.1.9».

5.4.1.2.3.5 Όταν αυτενεργές ουσίες τύπου G (βλέπε στο 
Εγχειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙ, παράγρα−
φος 20.4.2 (g)) (Manual of Tests and Criteria, Part II), 20.4.2 
(g)) μεταφέρονται, η ακόλουθη δήλωση μπορεί να συ−
μπεριληφθεί στο έγγραφο μεταφοράς: «Όχι αυτενεργή 
ουσία της Κλάσης 4.1».  

 Όταν οργανικά υπεροξείδια τύπου G (βλέπε στο Εγ−
χειρίδιο Δοκιμών και Κριτηρίων, Μέρος ΙΙ παράγραφος 
20.4.3. (g)) (Manual of Tests and Criteria, Part II) 20.4.3 
(g)) μεταφέρονται, η ακόλουθη δήλωση μπορεί να συ−
μπεριληφθεί στο έγγραφο μεταφοράς: «Όχι ουσία της 
Κλάσης 5.2».  

5.4.1.2.4 Επιπλέον διατάξεις για την Κλάση 6.2
 Επιπλέον των πληροφοριών που αφορούν στον πα−

ραλήπτη (βλέπε 5.4.1.1.1 (h)), η ονομασία και ο αριθμός 
τηλεφώνου του υπεύθυνου ατόμου θα πρέπει να υπο−
δεικνύεται.

5.4.1.2.5  Ειδικές διατάξεις για την Κλάση 7
5.4.1.2.5.1 Οι ακόλουθες πληροφορίες θα πρέπει να συ−

μπεριλαμβάνονται στο έγγραφο μεταφοράς για κάθε 
αποστολή υλικού της Κλάσης 7, ως εφαρμόσιμες, στη 
σειρά που δίνεται και αμέσως μετά τις πληροφορίες 
που απαιτούνται με βάση την 5.4.1.1.1 (a) έως (c):

(a) Το όνομα ή σύμβολο για κάθε ραδιονουκλεϊδιο ή, 
για μείγματα ραδιονουκλεϊδίων, μία κατάλληλη γενική 
περιγραφή ή μία λίστα των περισσότερο περιοριστι−
κών νουκλεϊδίων.

(b) Μία περιγραφή των φυσικών και χημικών μορφών 
του υλικού, ή μία σημείωση ότι το υλικό είναι ειδική 
μορφή ραδιενεργού υλικού ή ραδιενεργό υλικό χαμηλής 

διασποράς. Μία γενική χημική περιγραφή είναι αποδε−
κτή για χημική σύνθεση. Για ραδιενεργά υλικά με δευ−
τερεύοντα κίνδυνο, βλέπε τελευταία διάταξη 172 του 
Κεφαλαίου 3.3

(c) Η ανώτατη δραστικότητα των ραδιενεργών περιε−
χομένων κατά τη μεταφορά εκφραζόμενη σε μπεκερέλ 
(Bq) με την κατάλληλη SI μετατροπή (βλέπε  1.2.2.1). Για 
σχάσιμο υλικό, το βάρος του σχάσιμου υλικού σε γραμ−
μάρια (g), ή των καταλλήλων πολλαπλασίων αυτού, μπο−
ρεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση της δραστικότητας

(d) H κατηγορία της συσκευασίας, π.χ. Ι− ΛΕΥΚΗ, ΙΙ−ΚΙ−
ΤΡΙΝΗ, ΙΙΙ−ΚΙΤΡΙΝΗ

(e) Το δείκτη μεταφοράς (κατηγορίες ΙΙ− ΚΙΤΡΙΝΗ και 
ΙΙΙ−ΚΙΤΡΙΝΗ μόνο)

(f) Για αποστολές φορτίων που συμπεριλαμβάνουν 
σχάσιμο υλικό άλλες εκτός των αποστολών που εξαι−
ρούνται υπό την 6.4.11.2, το δείκτη ασφαλείας κρισιμό−
τητας

(g) Το αναγνωριστικό σύμβολο−στοιχείο  για κάθε πι−
στοποιητικό εγκρίσεως από την αρμόδια αρχή (ειδι−
κή μορφή ραδιενεργού υλικού, ραδιενεργό υλικό χαμη−
λής διασποράς, ειδική συμφωνία, σχέδιο συσκευασίας, 
ή αποστολή φορτίου) που εφαρμόζεται στην αποστο−
λή φορτίου

(h) Για αποστολές που περιλαμβάνουν περισσότερα 
του ενός κόλα, τις πληροφορίες που απαιτούνται με 
βάση την 5.4.1.1.1. και τα παραπάνω (a) έως (g)  θα δίνο−
νται για κάθε κόλο. Για κόλα σε μία υπερσυσκευασία, 
εμπορευματοκιβώτιο, ή όχημα, μία λεπτομερή δήλωση 
των περιεχομένων του κάθε κόλου εντός της υπερσυ−
σκευασίας, του εμπορευματοκιβωτίου ή του οχήματος 
και, όπου είναι κατάλληλο, θα συμπεριλαμβάνεται επί−
σης της κάθε υπερσυσκευασίας του εμπορευματοκι−
βωτίου, ή του οχήματος. Αν τα κόλα προορίζονται να 
αφαιρεθούν από την υπερσυσκευασία, το εμπορευμα−
τοκιβώτιο ή το όχημα στο ενδιάμεσο στάδιο της εκ−
φόρτωσης, τα κατάλληλα έγγραφα μεταφοράς πρέπει 
να γίνουν διαθέσιμα

(i) Όπου μία αποστολή απαιτείται να αποσταλθεί υπό 
αποκλειστική χρήση, η δήλωση «ΦΟΡΤΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙ−
ΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ», και

(j) Για LSA−II και LSA−III ουσίες, SCO−I και SCO−II, η συ−
νολική δραστικότητα της αποστολής φορτίου ως πολ−
λαπλάσιο του A2.

5.4.1.2.5.2 Ο αποστολέας  πρέπει να παρέχει στα έγ−
γραφα μεταφοράς μία δήλωση που αφορά τις ενέργει−
ες, αν υπάρχουν, που απαιτούνται να γίνουν από το με−
ταφορέα. Η δήλωση θα πρέπει να είναι στις γλώσσες 
που κρίνονται απαραίτητες από το μεταφορέα ή από 
τις εμπλεκόμενες αρχές, και θα πρέπει να συμπεριλά−
βει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

(a) Συμπληρωματικές απαιτήσεις για τη φόρτωση, 
αποθήκευση, μεταφορά, χειρισμού και εκφόρτωσης της 
συσκευασίας, υπερσυσκευασίας ή του εμπορευματοκι−
βωτίου συμπεριλαμβανομένου οποιωνδήποτε ειδικών 
αποθηκευτικών προδιαγραφών για την ασφαλή διάχυ−
ση θερμότητας (βλέπε ειδική προδιαγραφή CV33 (3.2) 
ή 7.5.11), ή μία δήλωση ότι τέτοιες απαιτήσεις δεν είναι 
απαραίτητες

(b) Περιορισμούς στο μέσο μεταφοράς ή του οχήματος 
και οποιεσδήποτε αναγκαίες δρομολογιακές οδηγίες

 (c) Επείγουσες διαρυθμίσεις κατάλληλες για την απο−
στολή φορτίου



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10095

5.4.1.2.5.3 Στην περίπτωση διεθνούς μεταφοράς κόλων 
όπου που απαιτεί έγκριση σχεδίου ή αποστολής φορ−
τίου από την αρμόδια αρχή, για την οποία διαφορετι−
κοί τύποι εγκρίσεων ισχύουν στις διαφορετικές χώρες 
που εμπλέκονται, ο UN και η κατάλληλη ονομασία απο−
στολής φορτίου που απαιτείται σύμφωνα με την 5.4.1.1.1 
θα είναι σύμφωνα με το πιστιποιητικό της χώρας προ−
έλευσης του σχεδίου.

5.4.1.2.5.4 Τα εφαρμόσιμα πιστοποιητικά από την αρ−
μόδια αρχή δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την 
αποστολή. Ο αποστολέας θα πρέπει να τα θέσει στη 
διάθεση του μεταφορέα πριν από τη φόρτωση και την 
εκφόρτωση.

5.4.1.3 (Δεσμευμένο)

5.4.1.4 Μορφοποίηση και Γλώσσα

5.4.1.4.1 Το έγγραφο που περιλαμβάνει τις πληροφο−
ρίες στις 5.4.1.1 και 5.4.1.2 μπορεί να απαιτείται ήδη από 
άλλο έγκυρο κανονισμό με άλλο μέσο μεταφοράς. Στην 
περίπτωση πολλαπλών παραληπτών, το όνομα και η 
διεύθυνση των παραληπτών και οι ποσότητες που πα−
ραδίδονται και που θα καταστήσουν δυνατή την αξιο−
λόγηση οποιασδήποτε στιγμή της φύσης και των ποσο−
τήτων που μεταφέρονται, μπορεί να εισαχθεί σε άλλα 
έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν ή σε οποιαδήποτε 
άλλα έγγραφα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με άλ−
λους ειδικούς κανονισμούς και τα οποία θα πρέπει να 
είναι στο όχημα. 

Τα στοιχεία που πρέπει να εισαχθούν στο έγγραφο 
πρέπει να είναι γραμμένα στην επίσημη γλώσσα της χώ−
ρας αποστολής, και επίσης, αν αυτή η γλώσσα δεν είναι 
η Αγγλική, Γαλλική, ή Γερμανική, στην Αγγλική, Γαλλι−
κή ή Γερμανική, εκτός και αν προβλέπουν διαφορετικά 
δασμολόγια διεθνών οδικών μεταφορών, αν υπάρχουν, 
ή συμφωνίες ολοκληρωμένες μεταξύ των εμπλεκομέ−
νων χωρών στη μεταφορική επιχείρηση.

5.4.1.4.2 Αν λόγω του μεγέθους του φορτίου, μία απο−
στολή φορτίου δεν μπορεί να φορτωθεί ολόκληρη σε 
μία μόνο μεταφορική μονάδα, τουλάχιστον ίδια σε αριθ−
μό ξεχωριστά έγγραφα, ή αντίγραφα ενός και μόνο εγ−
γράφου, πρέπει να δημιουργηθούν όσα και τα μεταφο−
ρικά μέσα στα οποία φορτώνονται. Επιπλέον, σε όλες 

τις περιπτώσεις, ξεχωριστά έγγραφα μεταφοράς πρέ−

πει να δημιουργηθούν για αποστολές φορτίων ή τμή−

ματα των αποστολών οι οποίες μπορεί να μην έχουν 

φορτωθεί μαζί στο ίδιο όχημα λόγω των απαγορεύσε−

ων που έχουν εκδοθεί στην 7.5.2.

 Οι πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα των 

εμπορευμάτων που προορίζονται για μεταφορά (όπως 

υποδεικνύεται στην 5.4.1.1) μπορούν να ενσωματωθούν ή 

να συνδυαστούν με ένα υπάρχον μεταφορικό ή διαχεί−

ρισης φορτίου έγγραφο. Το στήσιμο των πληροφοριών 

στο έγγραφο (ή η σειρά της μετάδοσης των αντιστοί−

χων δεδομένων με τεχνικές επεξεργασίας ηλεκτρονικών 

δεδομένων (EDP) ή ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων 

(EDI)) πρέπει να είναι όπως καθορίζεται στην 5.4.1.1.1.

 Όταν ένα υπάρχον έγγραφο μεταφοράς ή έγγρα−

φο διαχείρισης φορτίου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως τεκμηρίωση πολυτροπικών μεταφορών επικινδύνων

 εμπορευμάτων, η χρήση των εγγράφων που αντιστοι−

χούν στο παράδειγμα που φαίνεται στην  5.4.4 θεωρεί−

ται φρόνιμη 2.

2 Αν χρησιμοποιηθεί, οι σχετικές συστάσεις της Ομάδας 
Εργασίας του UN/ECE αναφορικά με τη Διευκόλυνση των 
Διαδικασιών του Διεθνούς Εμπορίου μπορούν να ληφθούν 
υπόψη,και ειδικότερα η Σύσταση Αριθ. 1 (United Nations Lay−
out Key for Trade Documents) (ECE/TRADE/137, έκδοση 96.1), 
Σύσταση Αριθ.11 (Documentary Aspects of the International 
Transport of Dangerous Goods) ECE/TRADE/204, έκδοση 96.1) 
και Σύσταση Αριθ.22 (Lay−out Key for standard Consignment In−
structions) (ECE/TRADE/168, έκδοση 96.1). Αναφορά στο Ευρε−
τήριο Trade Data Elements Directory, Τόμος III, Trade Facilita−
tion Recommendations (ECE/TRADE/200) (Αριθμός εκδόσεων 
ΟΗΕ No.E.96.II.E.13).
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5.4.1.5 Μη επικίνδυνα εμπορεύματα
 Όταν τα εμπορεύματα που αναφέρονται ονομαστικά στον Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, δεν υπόκεινται στην 

παρούσα Συμφωνία (ADR) επειδή θεωρούνται ακίνδυνα σύμφωνα με το Μέρος 2, ο αποστολέας μπορεί να εισά−
γει στο έγγραφο μεταφοράς μία δήλωση για αυτό το γεγονός, π.χ.: “Όχι εμπορεύματα της Κλάσης....»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η προδιαγραφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα όταν ο αποστολέας θεωρήσει ότι, λόγω 
της χημικής φύσης των φορτίων (π.χ. διαλύματα και μείγματα) που μεταφέρονται ή του γεγονότος ότι τέτοια 
φορτία έχουν κριθεί ως επικίνδυνα για άλλους ρυθμιστικούς σκοπούς, η αποστολή μπορεί να υποβληθεί σε έλεγ−
χο κατά το ταξίδι.

5.4.2 Πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου
 Αν η μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων σε μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο προηγείται ενός θαλάσσιου τα−

ξιδιού, ένα πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου που να συμμορφώνεται με την 5.4.2 του Κώδικα 
IMDG 3 πρέπει να χορηγηθεί μαζί με το έγγραφο μεταφοράς4.

  Οι λειτουργίες του εγγράφου μεταφοράς που απαιτούνται στην 5.4.1 και του πιστοποιητικού συσκευασίας 
του εμπορευματοκιβωτίου όπως προκαθορίζονται παραπάνω, μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα και μόνο έγ−
γραφο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, αυτά τα έγγραφα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Αν αυτές οι λειτουργίες 
ενσωματωθούν σε ένα και μόνο έγγραφο, η συμπερίληψη στο έγγραφο μεταφοράς μίας δήλωσης ότι η φόρτω−
ση του εμπορευματοκιβωτίου έγινε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του εκάστοτε μέσου μεταφοράς 
μαζί με την αναγνώριση του υπεύθυνου ατόμου για το πιστοποιητικό συσκευασίας του εμπορευματοκιβωτίου, 
θα πρέπει να είναι αρκετή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πιστοποιητικό συσκευασίας του εμπορευματοκιβωτίου δεν απαιτείται για φορητές δεξαμενές, 
εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές και MEGCs.

5.4.3 Γραπτές οδηγίες
5.4.3.1 Ως πρόληψη κατά οποιουδήποτε ατυχήματος ή επείγοντος περιστατικού που μπορεί να συμβεί ή να εγερ−

θεί κατά τη μεταφορά, ο οδηγός πρέπει να λάβει γραπτές οδηγίες, αναφερόμενες με σαφήνεια σε κάθε επικίν−
δυνη ουσία ή είδος που μεταφέρεται ή για κάθε ομάδα εμπορευμάτων που εμφανίζουν τους ίδιους κινδύνους 
στην οποία η ουσία ή το είδος που μεταφέρεται ανήκει:

 (a) − το όνομα της ουσίας ή του είδους ή της ομάδας του φορτίου, 
  − την Κλάση και 
  − τον UN αριθμό ή για μία ομάδα εμπορευμάτων τους UN αριθμούς
(b) τη φύση του κινδύνου που ενυπάρχει σε αυτά τα εμπορεύματα, όπως και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν 

από τον οδηγό και τον προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τον οδηγό

38 Οδηγίες για τη χρήση στην πράξη και την εκπαίδευση όσο αναφορά τη φόρτωση εμπορευμάτων σε μονάδες μεταφοράς πλοίων 
έχουν επίσης συνταχθεί από το  Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) και την Οικονομική 
Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN/ECE) και έχουν δημοσιευθεί από το IMO (“IMO/ILO/UN−ECE Οδηγίες για Συσκευ−
ασία Εμπορευμάτων σε Μονάδες Μεταφοράς, Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)”).
4 49 Το τμήμα 5.4.2 του Κώδικα IMDG απαιτεί τα ακόλουθα: 
“5.4.2 Πιστοποιητικό συσκευασίας οχήματος/εμπορευματοκιβωτίου
 5.4.2.1 Όταν επικίδνυνα εμπορεύματα είναι συσκευασμένα πάνω ή φορτωμένα σε οποιαδήποτε εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα, οι 
υπεύθυνοι για τη συσκευασία του εμπορευματοκιβωτίου ή του οχήματος θα πρέπει να χορηγήσουν ένα “πιστοποιητικό συσκευα−
σίας εμπορευματοκιβωτίου/οχήματος” που θα προσδιορίζει τον αριθμό αναγνώρισης του εμπορευματοκιβωτιου/οχήματος και θα 
πιστοποιεί ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες:
.1 Το εμπορευματοκιβώτιο/ όχημα ήταν καθαρό, στεγνό και προφανώς ικανό να λάβει τα εμπορεύματα
.2 Συσκευασίες, οι οποίες χρειάζεται να είναι διαχωρισμένες σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις διαχωρισμού, δεν πρέπει να 
συσκευάζονται μαζί πάνω σε ή μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο/όχημα [εκτός αν έχει εγκριθεί από την αρμόδια εμπλεκόμενη αρχή 
σύμφωνα με την 7.2.2.3 (του Κώδικα IMDG)]
.3 Όλα τα κόλα έχουν επιθεωρηθεί εξωτερικά λεπτομερώς για ζημία, και μόνο ανθεκτικά  κόλα έχουν φορτωθεί.
.4 Τα Βαρέλια έχουν στοιβαχτεί σε όρθια θέση εκτός και αν έχει εγκριθεί διαφορετικά από την αρμόδια αρχήν και όλα τα εμπο−
ρεύματα έχουν φορτωθεί κατάλληλα, και, όπου είναι απαραίτητο είναι σταθεροποιημένα με υλικό ασφάλειας προκειμένου να 
προσαρμόζεται στον τύπο(ους) μεταφοράς για το προκείμενο ταξίδι.
.5 Όταν επικίνδυνα φορτία μεταφέρονται σε χύμα συσκευασίες, το φορτίο έχει διανεμηθεί ομοιογενώς στο εμπορευματοκιβώτιο/
όχημα.
.6 Για αποστολές που συμπεριλαμβάνουν εμπορεύματα της Κλάσης 1, άλλα εκτός αυτών της Υποδιαίρεσης 1.4, το εμπορευματοκι−
βώτιο/όχημα  είναι δομικά λειτουργικό  σύμφωνα με την 7.4.6 (του Κώδικα IMDG).
.7  Το εμπορευματοκιβώτιο/όχημα και τα κόλα φέρουν κατάλληλη σήμανση, έχουν ετικέτες, και επικολλημένες πινακίδες κατάλ−
ληλα..
 Όλα τα κόλα έχουν συσκευαστεί κατάλληλα πάνω ή μέσα στη μεταφορική μονάδα εμπορεύματος και διασφαλιστεί.
.8 Όταν στερεό διοξείδιο του άνθρακα (CO2−ξηρό πάγο) χρησιμοποιείται για ψυχραντικούς σκοπούς, η μεταφορική μονάδα εμπο−
ρεύματος φέρει εξωτερική σήμανση ή έχει ετικέτες σε ένα καταφανές μέρος, όπως, στο τέλος της πόρτας, με τις λέξεις: ΕΠΙΚΙΝ−
ΔΥΝΟ CO2 ΑΕΡΙΟ (ΞΗΡΟ ΠΑΓΟ) ΕΝΤΟΣ. ΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ”,
.9 Το έγγραφο μεταφοράς για επικίνδυνα εμπορεύματα που απαιτείται στο 5.4.1 (του Κώδικα IMDG), έχει παραληφθεί για κάθε 
επικίνδυνα φορτία της αποστολής που έχουν συσκευαστεί πάνω ή μέσα στη μεταφορική μονάδα εμπορεύματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου/ οχήματος δεν απαιτείται για δεξαμενές.
5.4.2.2 Οι πληροφορίες που απαιτούνται στο έγγραφο μεταφοράς επικίνδυνου εμπορεύματος και στο πιστοποιητικό συσκευασίας 
εμπορευματοκιβωτίου/οχήματος μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα και μόνο έγγραφο. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, αυτά τα έγγραφα 
πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Αν οι πληροφορίες  ενσωματωθούν σε ένα μόνο έγγραφο, το έγγραφο θα περιλαμβάνει μία 
υπογεγραμμένη δήλωση όπως “Δηλώνεται ότι η συσκευασία των εμπορευμάτων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο/όχημα  έχει πραγ−
ματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις”. Η δήλωση αυτή θα φέρει ημερομηνία και το άτομο που υπογράφει αυτήν τη 
δήλωση πρέπει να αναγνωρίζεται στο έγγραφο”.
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(c) τις γενικές ενέργειες που θα πρέπει να πραγμα−
τοποιηθούν, π.χ. να ειδοποιήσει τους υπολοίπους στο 
δρόμο και τους περαστικούς και να καλέσει την αστυ−
νομία ή/και την πυροσβεστική υπηρεσία

(d) τις επιπλέον ενέργειες που θα πρέπει να 
πραγματοποιήσει για να αντιμετωπίσει μικρές 
διαρροές ή χυμένες ποσότητες, ώστε να αποτρέψει την 
κλιμάκωσή τους, αν αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί 
χωρίς προσωπικό κίνδυνο

(e) τις ειδικές ενέργειες που θα πρέπει να πραγματο−
ποιήσει για συγκεκριμένα φορτία, όπου εφαρμόζονται

(f) τον απαραίτητο εξοπλισμό για επιπλέον και/ή 
ειδικές ενέργειες,  αν είναι εφαρμόσιμες.

5.4.3.2 Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να παρέχονται από 
τον αποστολέα και θα πρέπει να δίνονται στον οδηγό το 
αργότερο όταν τα επικίνδυνα φορτία φορτώνονται στο 
όχημα. Οι πληροφορίες για το περιεχόμενο των οδη−
γιών πρέπει να δίνονται στο μεταφορέα το αργότερο 
όταν δοθεί η εντολή μεταφοράς, έτσι ώστε να του επι−
τραπεί να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλί−
σει ότι οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι είναι ενήμεροι των 
οδηγιών και είναι ικανοί να τις πραγματοποιήσουν κα−
τάλληλα και να διασφαλίσουν ότι ο απαραίτητος εξο−
πλισμός είναι πάνω στο όχημα.

5.4.3.3 Ο αποστολέας θα είναι υπεύθυνος για το περι−
εχόμενο αυτών των οδηγιών. Θα πρέπει να παρέχονται 
σε τέτοια γλώσσα ώστε ο οδηγός που παραλαμβάνει 
τα επικίνδυνα φορτία να μπορεί να τις διαβάσει και να 
τις κατανοήσει, και σε όλες τις γλώσσες των χωρών 
προελεύσεως, μεταφοράς και προορισμού. Στην περί−
πτωση των χωρών με περισσότερες από μία επίσημες 
γλώσσες, η αρμόδια αρχή θα καθορίσει την επίσημη 
γλώσσα ή γλώσσες που χρησιμοποιούνται σε κάθε ση−
μείο της περιοχής ή σε κάθε περιοχή ή τμήμα της επι−
κράτειας.

5.4.3.4 Αυτές οι οδηγίες θα πρέπει να διατηρούντα ευ−
ανάγνωστες στην καμπίνα του οδηγού.

5.4.3.5 Γραπτές οδηγίες σύμφωνα με το τμήμα αυτό, 
που δεν είναι εφαρμόσιμες στα φορτία που βρίσκο−
νται πάνω στο όχημα, θα πρέπει να κρατούνται ξεχω−
ριστά από τα αρμόδια έγγραφα με τέτοιο τρόπο ώστε 
να αποτραπεί η σύγχιση.

5.4.3.6 Ο μεταφορέας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
εμπλεκόμενοι οδηγοί καταλαβαίνουν και είναι ικανοί να 
εκτελέσουν αυτές τις οδηγίες κατάλληλα.

5.4.3.7 Στην περίπτωση μεικτών φορτίων συσκευασμέ−
νων εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένου επικινδύνων 
εμπορευμάτων που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες 
εμπορευμάτων εμφανίζοντας τους ίδιους κινδύνους, οι 
έγγραφες οδηγίες μπορούν να περιοριστούν σε μία οδη−
γία για κάθε Κλάση επικινδύνων εμπορευμάτων που με−
ταφέρονται πάνω στο όχημα. Σε τέτοια περίπτωση δεν 
χρειάζεται να αναφερθεί το όνομα των εμπορευμάτων 
ή ο UN στις οδηγίες.

5.4.3.8 Αυτές οι οδηγίες πρέπει να γράφονται σύμφω−
να με την ακόλουθη μορφή:

    ΦΟΡΤΙΟ
− Αναφορά  των ακόλουθων λεπτομερειών που αφο−

ρούν στα εμπορεύματα για τα οποία οι οδηγίες αυτές 
προορίζονται ή εφαρμόζονται :

− Το όνομα της ουσίας ή του είδους ή της ομάδας των 
εμπορευμάτων που εμφανίζουν τους ίδιους κινδύνους,

− Την κλάση, και
− Τον UN αριθμό ή, για ομάδα εμπορευμάτων τους 

UN αριθμούς
− Η περιγραφή θα πρέπει να περιορίζεται π.χ. στη φυ−

σική κατάσταση με παράθεση οποιουδήποτε χρώματος 

και αναφορά οποιασδήποτε οσμής, ώστε να βοηθηθεί η 
αναγνώριση διαρροών ή εκροή ποσότητας.

ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Σύντομη απαρίθμηση των κινδύνων:
− Κύριος κίνδυνος
− Επιπλέον κίνδυνοι συμπεριλαμβανομένου πιθανών 

καθυστερημένων επακόλουθων και κινδύνων για το πε−
ριβάλλον

− Συμπεριφορά κάτω από φωτιά ή θέρμανση (διάσπα−
ση, έκρηξη, δημιουργία τοξικών ατμών, κτλ.)

− Αν εφαρμόζεται, θα πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι 
τα μεταφερόμενα φορτία αντιδρούν επικίνδυνα με το 
νερό.

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Αναφορά στην προσωπική προφύλαξη που προορί−

ζεται για τον οδηγό  σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
8.1.5 (b) και (c).

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟ−
ΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Αναφορά των ακόλουθων οδηγιών:
− Σταμάτημα της μηχανής
− Όχι γυμνό φως. Όχι κάπνισμα
− Σήμανση των δρόμων και προειδοποίηση των άλλων 

οδηγών ή διερχομένων
− Πληροφόρηση του κοινού για τους κινδύνους και 

συμβουλές να κρατηθούν μακριά
− Ειδοποίηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής 

υπηρεσίας το συντομότερο δυνατόν.
 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΙ/Η ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
Εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθούν κατάλληλες οδηγί−

ες όπως και η λίστα του απαιτούμενου εξοπλισμού του 
οδηγού ώστε να πραγματοποιήσει τις επιπλέον ενέρ−
γειες και/ή ειδικών ενεργειών ανάλογα με τις κλάσεις 
των εμπορευμάτων που μεταφέρονται (π.χ. φτυάρισμα, 
συλλογή του εμπορευματοκιβωτίου, κτλ.).

Θεωρείται ότι οι οδηγοί των οχημάτων θα πρέπει να 
είναι εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι να πραγματοποι−
ήσουν επιπρόσθετες ενέργειες για μικρές διαρροές ή 
εκροή ποσότητας ώστε να αποτρέψουν την κλιμάκωσή 
τους, εφόσον αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς 
προσωπικό κίνδυνο.

Θεωρείται ότι οποιαδήποτε ειδική ενέργεια που συνι−
στάται από τον αποστολέα απαιτεί ειδική εκπαίδευση 
εκ μέρους του οδηγού. Αν είναι δυνατόν, οι κατάλλη−
λες οδηγίες πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ όπως και 
η λίστα του εξοπλισμού που απαιτείται για αυτές τις 
ειδικές ενέργειες.

ΦΩΤΙΑ
Πληροφορίες για τον οδηγό σε περίπτωση φωτιάς:
Οι οδηγοί θα πρέπει να διδάσκονται κατά την εκπαί−

δευση να αντιμετωπίσουν μικρές πυρκαγιές στο όχημα. 
Δεν πρέπει να επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν φωτιά 
που αφορά το φορτίο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Πληροφορίες για τον οδηγό σε περίπτωση επαφής 

με τα μεταφερόμενα φορτία.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* * * * *
5.4.4. Παράδειγμα εγγράφου για πολυτροπικές μετα−

φορές επικινδύνων εμπορευμάτων
 Παράδειγμα εγγράφου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως συνδυασμένη δήλωση επικίνδυνων εμπορευμάτων και 
πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου σε πο−
λυτροπικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.5
5.5.1 (Διαγραφή)
5.5.2 Ειδικές διατάξεις για απολυμασμένα με καπνό 

οχήματα, εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές
5.5.2.1 Για τη μεταφορά του UN 3359 απολυμασμένες 

με καπνό  μονάδες (όχημα, εμπορευματοκιβώτιο ή δε−
ξαμενή) το έγγραφο μεταφοράς θα δείχνει τις πληρο−
φορίες που απαιτούνται στην 5.4.1.1., την ημερομηνία 
της απολύμανσης με καπνό και τον τύπο και την ποσό−
τητα της απολυμαντικού καπνού που χρησιμοποιήθηκε. 
Αυτές οι λεπτομέρειες πρέπει να γίνουν στην επίσημη 
γλώσσα της χώρας αποστολής και επίσης, αν αυτή η 
γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, στην 
Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική, εκτός και αν προβλέπουν 
διαφορετικά ολοκληρωμένες συμφωνίες, αν υπάρχουν, 
μεταξύ των χωρών που εμπλέκονται στη μεταφορική 
επιχείρηση. Επιπλέον, οδηγίες για τη διάθεση ενός υπο−

λείμματος απολυμαντικού καπνού συμπεριλαμβανομέ−
νου συσκευών απολυμαντικών καπνού (αν χρησιμοποι−
ήθηκαν) πρέπει να εξασφαλιστούν.

5.5.2.2 Ένα προειδοποιητικό σήμα, όπως καθορίζεται 
στην 5.5.2.3 θα τοποθετείται  σε κάθε απολυμασμένο 
με καπνό εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα σε θέση που θα 
φαίνεται εύκολα από άτομα που επιχειρούν να εισέλ−
θουν στο εσωτερικό του οχήματος,  του εμπορευματο−
κιβωτίου ή της δεξαμενής. Οι εγγραφές που αφορούν 
το προειδοποιητικό σήμα πρέπει να γίνουν στη γλώσσα 
που θεωρείται κατάλληλη από τον αποστολέα.

5.5.2.3 Το προειδοποιητικό σήμα απολύμανσης με κα−
πνό θα είναι ορθογώνιο και δεν θα είναι μικρότερο από 
300mm σε πάχος και όχι μικρότερο από 250mm σε ύψος. 
Τα σήματα θα είναι εκτυπωμένα μαύρα σε λευκό φό−
ντο όχι μικρότερα από 25mm σε μέγεθος. Ένα σχέδιο 
αυτού δίνεται στο παρακάτω σχήμα.

ΜΕΡΟΣ 6

Απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο
συσκευασιών, εμπορευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα 
(IBC), μεγάλων συσκευασιών, δεξαμενών και εμπορευματοκιβωτίων για φορτία 

χύμα
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

6.1.1 Γενικά
6.1.1.1 Οι απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου δεν εφαρ−

μόζονται σε:
(a) Κόλα που περιέχουν ραδιενεργό υλικό της Κλάσης 

7, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (βλέπε 4.1.9)
(b) Κόλα που περιέχουν μολυσματικές ουσίες της Κλά−

σης 6.2, εκτός εάν αλλιώς ορίζεται (βλέπε Κεφάλαιο 6.3, 
Σημείωση και οδηγία συσκευασίας P621 της 4.1.4.1)

(c) Δοχεία που περιέχουν αέρια της Κλάσης 2
(d) Κόλα των οποίων η καθαρή μάζα υπερβαίνει τα 

400 kg
(e) Συσκευασίες με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 

450 λίτρα.
6.1.1.2 Οι απαιτήσεις για συσκευασίες στην 6.1.4 βασί−

ζονται σε συσκευασίες που ήδη χρησιμοποιούνται. Για 
να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος στην επιστήμη και την 
τεχνολογία, οι συσκευασίες που έχουν προδιαγραφές 
διαφορετικές από εκείνες της 6.1.4 μπορούν να χρησι−
μοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι είναι εξίσου απο−
τελεσματικές, είναι αποδεκτές στην αρμόδια αρχή και 
είναι ικανές να αντέχουν επιτυχώς τις δοκιμές που πε−
ριγράφονται στις 6.1.1.3 και 6.1.5. Μέθοδοι δοκιμών άλλες 
από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το Κεφάλαιο εί−
ναι αποδεκτές, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ισοδύνα−
μες και είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή.

6.1.1.3 Κάθε συσκευασία που προορίζεται να περιέ−
χει υγρά θα πρέπει να υποβάλλεται επιτυχώς σε μία 
κατάλληλη δοκιμή στεγανότητας και να είναι ικανή να 
ικανοποιεί τα κατάλληλα επίπεδα δοκιμής που αναφέ−
ρονται στην 6.1.5.4.3:

(a) πριν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά για μεταφορά,
(b) μετά από επανακατασκευή ή επιδιόρθωση, πριν 

επαναχρησιμοποιηθεί για μεταφορά.
 Για αυτήν την δοκιμή, οι συσκευασίες δεν χρειάζεται 

να έχουν προσαρμοσμένα τα δικά τους πώματα.
 Tο εσωτερικό δοχείο των σύνθετων συσκευασιών 

μπορεί να δοκιμάζεται χωρίς την εξωτερική συσκευα−
σία, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα δοκι−
μών δεν επηρεάζονται.

 Αυτή η δοκιμή δεν απαιτείται για:
− εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευα−

σιών,
− εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυα−

λί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο), φέροντα σήμανση με το 
σύμβολο “RID/ADR”, σύμφωνα με την  6.1.3.1 (a) (ii),

− ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, 
φέρουσες σήμανση με το σύμβολο “RID/ADR” σύμφωνα 
με την  6.1.3.1 (a) (ii). 

6.1.1.4 Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι κατασκευα−
σμένες και ελεγμένες κάτω από ένα πρόγραμμα διασφά−
λισης ποιότητας που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή, για 
να εξασφαλίζεται ότι κάθε κατασκευασμένη συσκευασία 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου.

6.1.1.5 Κατασκευαστές και διανομείς συσκευασιών θα 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δια−
δικασίες που πρέπει να επιτευχθούν και μια περιγραφή 
των τύπων και των διαστάσεων των πωμάτων (συμπερι−
λαμβανομένων απαιτούμενων παρεμβυσμάτων) και κάθε 
άλλων απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για  να 
εξασφαλιστεί ότι οι συσκευασίες είναι ικανές να  αντα−

πεξέλθουν στις εφαρμοζόμενες δοκιμές απόδοσης του 
παρόντος Κεφαλαίου.

6.1.2 Κωδικός για υπόδειξη τύπων συσκευασιών
6.1.2.1 Ο κωδικός συνίσταται από:
(a) έναν  Αραβικό αριθμό που δείχνει το είδος της 

συσκευασίας π.χ. βαρέλι, μπιτόνι κλπ. ακολουθούμενου 
από

(b) ένα κεφαλαίο γράμμα(τα) σε Λατινικούς χαρακτή−
ρες που δείχνει τη φύση του υλικού π.χ. χάλυβας, ξύλο, 
κ.λπ., ακολουθούμενο όπου είναι απαραίτητα από

(c) έναν Αραβικό αριθμό που δείχνει την κατηγορία 
της συσκευασίας μέσα στο είδος στο οποίο η συσκευ−
ασία ανήκει.

6.1.2.2 Στην περίπτωση σύνθετων συσκευασιών, δύο 
κεφαλαία γράμματα σε Λατινικούς χαρακτήρες χρησι−
μοποιούνται στη σειρά στη δεύτερη θέση του κωδικού. 
Το πρώτο δείχνει το υλικό του εσωτερικού δοχείου και 
το δεύτερο εκείνο της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.2.3 Στην περίπτωση συνδυασμένων συσκευασιών 
χρησιμοποιείται μόνο ο κωδικός αριθμός της εξωτερι−
κής συσκευασίας.

6.1.2.4 Τα γράμματα «T”, “V” ή “W” μπορούν να ακολου−
θούν τον κωδικό συσκευασίας. Το γράμμα «T” υποδηλώ−
νει συσκευασία διασφάλισης σύμφωνα με τις απαιτή−
σεις της 6.1.5.1.11. Το γράμμα “V” υποδηλώνει μία ειδική 
συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 6.1.5.1.7. Το 
γράμμα “W” υποδηλώνει ότι η συσκευασία, παρ’ ότι του 
ίδιου τύπου που υποδεικνύεται από τον κωδικό, είναι 
κατασκευασμένη με προδιαγραφές διαφορετικές από 
εκείνες στην 6.1.4 και θεωρείται ισοδύναμη υπό τις απαι−
τήσεις της 6.1.1.2.

6.1.2.5 Οι παρακάτω αριθμοί θα πρέπει να χρησιμοποι−
ούνται για το είδος της συσκευασίας:

 l. Βαρέλι
 2. (Δεσμευμένο)
 3. Μπιτόνι
 4. Κιβώτιο
 5. Σάκος
 6. Σύνθετη συσκευασία
 7. (Δεσμευμένο)
 0. Ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες
6.1.2.6 Tα παρακάτω κεφαλαία γράμματα θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τους τύπους του υλικού:
 A. Χάλυβας (όλοι οι τύποι και επεξεργασίες της επι−

φάνειας)
 B. Αλουμίνιο
 C. Φυσικό ξύλο
 D. Κόντρα πλακέ
 F. Ανασυσταμένο ξύλο
 G. Ινοσανίδες
 H. Πλαστικό υλικό
 L. Ύφασμα
 M. Χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων
 N. Μέταλλο (άλλο από χάλυβα ή αλουμίνιο)
 P. Γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλος 
6.1.2.7 Ο παρακάτω Πίνακας δείχνει τους κωδικούς 

προς χρήση που υποδεικνύουν τους τύπους συσκευα−
σιών αναλόγως του είδους των συσκευασιών, του υλι−
κού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους και 
της κατηγορίας τους. Επίσης αναφέρεται στα υπο−τμή−
ματα, στα οποία πρέπει να ανατρέξει κανείς για τις κα−
τάλληλες απαιτήσεις:
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6.1.3 Σήμανση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η επισήμανση υποδεικνύει  ότι η συ−

σκευασία που την φέρει αντιστοιχεί σ’ έναν επιτυχώς 
ελεγμένο τύπο σχεδιασμού και ότι συμφωνεί με τις 
απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου που σχετίζονται με 
την κατασκευή, αλλά όχι με τη χρήση, της συσκευασί−
ας. Από μόνο του, συνεπώς, το σήμα δεν επιβεβαιώνει 
απαραίτητα ότι η συσκευασία μπορεί να χρησιμοποι−
είται για οποιαδήποτε ουσία: γενικά ο τύπος συσκευ−
ασίας (π.χ. χαλύβδινο βαρέλι), η μέγιστη χωρητικότητα 
του και/ή μάζα, και οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις 
είναι προκαθορισμένες για κάθε ουσία στον Πίνακα Α 
του Κεφαλαίου 3.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  Η επισήμανση προορίζεται να βοηθήσει 
τους κατασκευαστές συσκευασιών, τους επιδιορθωτές, 
τους χρήστες των συσκευασιών, τους μεταφορείς και 
τις ρυθμιστικές αρχές. Σε σχέση με τη χρήση μιας νέας 
συσκευασίας, η αρχική σήμανση είναι ένα μέσο για τον 
(τους) κατασκευαστή (−ές) να χαρακτηρίζουν τον τύπο 
και να υποδεικνύουν εκείνους τους κανονισμούς δοκι−
μών απόδοσης που ικανοποιούνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:  Η επισήμανση δεν παρέχει πάντα πλή−
ρεις λεπτομέρειες για τα επίπεδα δοκιμών κ.λπ., και 
αυτά μπορεί να χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη, π.χ. 
με αναφορά σε ένα πιστοποιητικό δοκιμής, σε αναφορές 
ελέγχου ή σε ένα μητρώο επιτυχώς ελεγμένων συσκευ−
ασιών. Για παράδειγμα, μια συσκευασία που έχει μια X 
ή Y σήμανση μπορεί να χρησιμοποιείται για ουσίες στις 
οποίες έχει καταχωρηθεί μια ομάδα συσκευασίας που 
έχει ένα μικρότερο βαθμό κινδύνου με τη σχετική μέ−
γιστη επιτρεπόμενη τιμή της σχετικής πυκνότητας1 κα−
θορισμένη λαμβάνοντας υπόψη το συντελεστή 1.5 ή 2.25 
που υποδεικνύεται στις απαιτήσεις δοκιμών συσκευασί−
ας στην παράγραφο 6.1.5, όπως αρμόζει, δηλ. Ομάδα I 
συσκευασίας ελεγμένη για προϊόντα με σχετική πυκνό−
τητα 1.2 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μια Ομάδα 
II συσκευασίας για προϊόντα με σχετική πυκνότητα 1.8 
ή μια Ομάδα III συσκευασίας για προϊόντα με σχετική 
πυκνότητα 2.7, με την προϋπόθεση φυσικά ότι όλα τα 
κριτήρια απόδοσης μπορούν ακόμη να ικανοποιούνται 
με το προϊόν υψηλότερης σχετικής πυκνότητας.

6.1.3.1 Κάθε συσκευασία που προορίζεται για χρήση 
σύμφωνα με αυτή την οδηγία θα πρέπει να φέρει επι−
σημάνσεις που να είναι διαρκείς, ευανάγνωστες και το−
ποθετημένες σε μία τοποθεσία και τέτοιου μεγέθους 
σχετικού με τη συσκευασία ώστε να είναι άμεσα ορα−
τές. Για κόλα με μεικτό βάρος μεγαλύτερο από 30 kg, 
οι επισημάνσεις ή ένα αντίτυπο αυτών θα πρέπει να εμ−
φανίζονται πάνω στην κορυφή ή σε μία πλευρά της συ−
σκευασίας. Γράμματα, αριθμοί και σύμβολα θα πρέπει 
να έχουν ύψος τουλάχιστον 12 mm, εκτός από τις συ−
σκευασίες των 30 λίτρων ή 30 kg χωρητικότητας ή λι−
γότερο, όπου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 mm σε 
ύψος και τις συσκευασίες των 5 λίτρων ή 5 kg ή λιγότε−
ρο όπου θα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους.

Η επισήμανση θα πρέπει να φέρει:
(a)  (i) Το σύμβολο συσκευασίας των Ηνωμένων 

Εθνών

1 Η σχετική πυκνότητα (d) θεωρείται ότι είναι  συνώνυμη  με 
το ειδικό βάρος (SG) και θα χρησιμοποιείται παντού  σε αυτό 
το κείμενο.

Αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπό 
άλλο από το να πιστοποιεί ότι η συσκευασία τηρεί τις 
σχετικές απαιτήσεις σε αυτό το Κεφάλαιο. Σε ανάγλυ−
φες μεταλλικές συσκευασίες τα κεφαλαία γράμματα 
«UN” μπορούν να εφαρμόζονται αντί του συμβόλου, ή 

(ii) Το σύμβολο “RID/ADR” για συσκευασίες εγκεκριμέ−
νες για σιδηροδρομική μεταφορά καθώς και για οδική 
μεταφορά.  

Για σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή ψαμ−
μάργιλος) και ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συ−
σκευασίες, σύμφωνα με τους απλοποιημένους όρους 
(βλέπε 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 (e), 6.1.5.3.4 (c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 
και 6.1.5.6),

(b) Τον κωδικό που δείχνει τον τύπο συσκευασίας σύμ−
φωνα με την 6.1.2

(c) Έναν κωδικό σε δύο μέρη:
(i) ένα γράμμα που δείχνει την(τις) ομάδα(ες) συσκευ−

ασίας για την (τις) οποία (ες) ο τύπος σχεδιασμού έχει 
επιτυχώς ελεγχθεί:

X για ομάδες συσκευασίας I, II και III,
Y για ομάδες συσκευασίας II και III,
Z για ομάδα συσκευασίας III μόνο
(ii) η σχετική πυκνότητα, στρογγυλοποιημένη στο πρώ−

το δεκαδικό, στην οποία ο τύπος σχεδιασμού έχει ελεγ−
χθεί για συσκευασίες χωρίς εσωτερικές συσκευασίες 
προοριζόμενες να περιέχουν υγρά· αυτή μπορεί να πα−
ραληφθεί όταν η σχετική πυκνότητα δεν υπερβαίνει το 
1.2. Για συσκευασίες προοριζόμενες να περιέχουν στε−
ρεά ή εσωτερικές συσκευασίες, το μέγιστο μικτό βά−
ρος σε κιλά.

Για ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, 
φέρουσες επισήμανση με το σύμβολο “RID/ADR” σύμ−
φωνα με την 6.1.3.1 (a) (ii) προοριζόμενες να περιέχουν 
υγρά που έχουν ιξώδες στους 23° C που υπερβαίνει τα  
200 mm2/s, το μέγιστο μικτό βάρος σε κιλά,

(d) Είτε ένα γράμμα “S” που δείχνει ότι η συσκευασία 
είναι προοριζόμενη για τη μεταφορά στερεών ή εσω−
τερικών συσκευασιών ή, για συσκευασίες (άλλες από 
συνδυασμένες συσκευασίες) προοριζόμενες να περιέ−
χουν υγρά, η δοκιμή υδραυλικής πίεσης που η συσκευ−
ασία αποδείχτηκε πως αντέχει σε kPa, στρογγυλοποι−
ημένη στα πλησιέστερα 10 kPa.

Για ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, 
φέρουσες επισήμανση με το σύμβολο “RID/ADR” σύμ−
φωνα με την 6.1.3.1 (a) (ii) προοριζόμενες να περιέχουν 
υγρά που έχουν ιξώδες στους 23° C που υπερβαίνει τα  
200 mm2/s, το γράμμα “S”.

(e) Τα τελευταία δύο ψηφία του έτους κατά τη διάρ−
κεια του οποίου κατασκευάστηκε η συσκευασία. Συ−
σκευασίες των τύπων lH και 3H θα πρέπει επίσης να 
φέρουν επισήμανση κατάλληλα με το μήνα κατασκευής. 
Αυτό μπορεί να φέρεται ως επισήμανση πάνω στη συ−
σκευασία σε διαφορετική θέση από την υπόλοιπη επι−
σήμανση. Μία κατάλληλη μέθοδος είναι:
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(f) Το κράτος που ορίζει τη διανομή του σήματος, που 
υποδεικνύεται από το διακριτικό σήμα για μηχανοκίνη−
τα οχήματα σε διεθνή2 διακίνηση,

(g) Η ονομασία του κατασκευαστή ή χαρακτηριστι−
κό της συσκευασίας που προκαθορίζεται από την αρ−
μόδια αρχή.

6.1.3.2 Επιπλέον των διαρκών επισημάνσεων που ορί−
ζονται στην 6.1.3.1, κάθε νέο μεταλλικό βαρέλι χωρητι−
κότητας μεγαλύτερης από 100 λίτρα θα πρέπει να φέ−
ρει τα σήματα που περιγράφονται στην 6.1.3.1 (a) έως 
(e) πάνω στη βάση, με μία ένδειξη του ονομαστικού πά−
χους τουλάχιστον του μετάλλου που χρησιμοποιείται 
στο σώμα (σε mm, έως 0.1 mm), σε μόνιμη μορφή (π.χ. 
ανάγλυφα). Όταν το ονομαστικό πάχος οποιασδήπο−
τε κεφαλής ενός μεταλλικού βαρελιού είναι λεπτότερο 
από εκείνο ενός σώματος, τα ονομαστικά πάχη της κο−
ρυφαίας κεφαλής, του σώματος, και της κεφαλής του 
πυθμένα θα πρέπει να είναι σημασμένα πάνω στον πυθ−
μένα σε μόνιμη μορφή (π.χ. ανάγλυφα), για παράδειγμα 
‘1.0 − 1.2 − 1.0’ ή 0.9 − 1.0 − 1.0’. Τα ονομαστικά πάχη του 
μετάλλου θα πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με 
το κατάλληλο πρότυπο ISO, π.χ. ISO 3574: 1999 για χά−
λυβα. Tα σήματα που υποδεικνύονται στην 6.1.3.1 (f) και 
(g) δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μόνιμη μορφή 
εκτός όπως ορίζεται στην 6.1.3.5.

6.1.3.3 Κάθε συσκευασία εκτός αυτών που καθορίζο−
νται στην Παρ. 6.1.3.1 υποκείμενη στην υποβολή σε δι−
αδικασία επιδιόρθωσης θα πρέπει να φέρει τα σήμα−
τα που υποδεικνύονται στην 6.1.3.1 (a) έως (e) σε μόνιμη 
μορφή. Τα σήματα είναι μόνιμα εάν είναι ικανά να αντέ−
χουν στη διαδικασία επιδιόρθωσης (π.χ. ανάγλυφα). Για 
συσκευασίες άλλες από μεταλλικά βαρέλια χωρητικό−
τητας μεγαλύτερης από 100 λίτρα, αυτά τα μόνιμα σή−
ματα μπορούν να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες δι−
αρκείς σημάνσεις που ορίζονται στην 6.1.3.1. 

6.1.3.4 Για επανακατασκευασμένα μεταλλικά βαρέλια, 
εάν δεν υπάρχει αλλαγή στον τύπο συσκευασίας και 
αντικατάσταση ή απομάκρυνση ακέραιων δομικών εξαρ−
τημάτων, οι απαιτούμενες επισημάνσεις δεν χρειάζεται 
να είναι μόνιμες. Κάθε άλλο επανακατασκευασμένο με−
ταλλικό βαρέλι θα πρέπει να φέρει τις σημάνσεις της 
6.1.3.1 (a) έως (e) σε μόνιμη μορφή (π.χ. ανάγλυφα) πάνω 
στην κορυφαία κεφαλή ή πλευρά.

6.1.3.5 Μεταλλικά βαρέλια κατασκευασμένα από υλικά 
(π.χ. ανοξείδωτο χάλυβα) σχεδιασμένα για να επανα−
χρησιμοποιούνται επανειλημμένα μπορούν να φέρουν 
τις επισημάνσεις που υποδεικνύονται στην 6.1.3.1 (f) και 
(g) σε μόνιμη μορφή (π.χ. ανάγλυφα).

6.1.3.6 Η επισήμανση σύμφωνα με την 6.1.3.1 ισχύει για 
μόνον έναν τύπο σχεδιασμού ή σειρά τύπων σχεδιασμού. 
Διαφορετικές επιφανειακές επεξεργασίες είναι δυνατό 
να εμπίπτουν στον ίδιο τύπο σχεδιασμού.

Μία “σειρά τύπων σχεδιασμού” σημαίνει συσκευασί−
ες του ίδιου δομικού σχεδιασμού, πάχους τοιχωμάτων, 
υλικού και τομής, που διαφέρουν μόνον στα μικρότερα 
ύψη σχεδιασμού τους από τον εγκεκριμένο τύπο σχε−
διασμού.

2 Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή δια−
κίνηση που ορίστηκε στη Σύμβαση της Βιέννης για την Οδική 
Κυκλοφορία (1968).

Tα πώματα των δοχείων θα πρέπει να μπορούν να 
καθορίζονται ως εκείνα που αναφέρονται στην ανα−
φορά ελέγχου.

6.1.3.7 Η επισήμανση θα εφαρμόζεται με τη σειρά των 
υποπαραγράφων της 6.1.3.l. Κάθε στοιχείο της σήμαν−
σης που απαιτείται στις υποπαραγράφους αυτές και 
όταν αρμόζει οι υποπαράγραφοι (h) έως (j) της 6.1.3.8 θα 
πρέπει να είναι εμφανώς διαχωρισμένες, π.χ. με κάθετη 
γραμμή ή κενό. Για παραδείγματα, βλέπε 6.1.3.11. 

Κάθε επιπρόσθετη επισήμανση που επιτρέπεται από 
μια αρμόδια αρχή θα πρέπει να καθιστά τα μέρη του 
σήματος σωστά προσδιορισμένα αναφορικά με την 
6.1.3.l.

6.1.3.8 Μετά την επιδιόρθωση μίας συσκευασίας ο επι−
διορθωτής θα πρέπει να εφαρμόζει πάνω σ’ αυτήν, μια 
διαρκή επισήμανση που να υποδεικνύει με την παρα−
κάτω σειρά: 

(h) Το κράτος στο οποίο διεξήχθη η επιδιόρθωση, που 
υποδεικνύεται από το διακριτικό σήμα για μηχανοκίνη−
τα οχήματα σε διεθνή κυκλοφορία2,

(i) την ονομασία ή επίσημο σύμβολο του επιδιορθω−
τή,

(j) Το έτος της επιδιόρθωσης, το γράμμα “R” και για 
κάθε συσκευασία που έχει επιτυχώς περάσει τη δοκιμή 
στεγανότητας της 6.1.1.3, το πρόσθετο γράμμα “L”.

6.1.3.9 Όταν, μετά την επιδιόρθωση, οι επισημάνσεις 
που απαιτούνται από την 6.1.3.1 (a) έως (d) δεν φαίνο−
νται πια πάνω στην κορυφαία κεφαλή ή την πλευρά 
ενός μεταλλικού βαρελιού, ο επιδιορθωτής θα πρέπει 
επίσης να τις εφαρμόζει σε μία διαρκή μορφή ακολου−
θούμενες από τις σημάνσεις της 6.1.3.4 (h), (i) και (j). Αυ−
τές οι επισημάνσεις δεν θα πρέπει να προσδιορίζουν 
μία μεγαλύτερη ικανότητα λειτουργίας από εκείνη για 
την οποία ο αρχικός τύπος σχεδιασμού έχει ελεγχθεί 
και σημανθεί.

6.1.3.10 Συσκευασίες κατασκευασμένες με υλικό ανα−
κυκλωμένου πλαστικού όπως ορίζεται στην 1.2.1 θα πρέ−
πει να φέρουν επισήμανση “REC”. Αυτό το σήμα θα πρέ−
πει να τοποθετείται κοντά στο σήμα που περιγράφεται 
στην 6.1.3.1.

2  Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή δια−
κίνηση που ορίστηκε στη Σύμβαση της Βιέννης για την Οδική 
Κυκλοφορία (1968).
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6.1.3.11 Παραδείγματα επισημάνσεων για ΝΕΕΣ συσκευασίες

4G/Y145/S/02 

NL/VL823

  6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.1 (f)  (g)  

1A1/Y1.4/150/98 

NL/VL824

  6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.1 (f)  (g) 

1A2/Y150/S/01 

NL/VL825

  6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.1 (f)  (g) ,

   
4HW/Y136/S/98 

NL/VL826

  6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.1 (f)  (g) 

lA2/Y/100/01 

USA/MM5

  6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.1 (f)  (g) 

RID/ADR/0A1/100/89 

NL/VL/123

  6.1.3.1 (a) (ii), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.1 (f)  (g) , -

   

2

 (1968). 



RID/ADR/0A2/Y20/S/04 

NL/VL/124

  6.1.3.1 (a) (ii), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.1 (f)  (g) ,
,

,
 23 °C 
 200 mm2/s.

6.1.3.12 

1A1/Y1.4/150/97 

NL/RB/85/RL

  6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.8 (h), (i)  (j)  
    

1A2/Y150/S/99 

USA/RB/85 R 

  6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.8 (h), (i)  (j)  

6.1.3.13 

1A2T/Y/300/01 

USA/abc

  6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) 
(e)

  6.1.3.1 (f)  (g) 

:  6.1.3.11, 6.1.3.12 
 6.1.3.13 

.

6.1.3.14  Πιστοποίηση
 Με τοποθέτηση επισήμανσης σύμφωνα με την 6.1.3.1, 

πιστοποιείται ότι οι μαζικά παραγόμενες συσκευασί−
ες αντιστοιχούν στον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού 
και ότι οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην έγκριση 
έχουν ικανοποιηθεί.

6.1.4 Απαιτήσεις για συσκευασίες
6.1.4.1 Χαλύβδινα βαρέλια
 1A1 μη−μετακινούμενης κεφαλής
 1A2 μετακινούμενης κεφαλής
6.1.4.1.1 Το σώμα και οι κεφαλές θα πρέπει να είναι κα−

τασκευασμένα από φύλλο χάλυβα κατάλληλου τύπου 
και επαρκούς πάχους σε σχέση με τη χωρητικότητα του 
βαρελιού και την προοριζόμενη χρήση του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση βαρελιών από ανθρα−
κούχο χάλυβα, «κατάλληλοι» χάλυβες προσδιορίζονται 
στο ISO 3573:1999 «Φύλλα ανθρακούχου χάλυβα θερμής 
έλασης με εμπορικές και σχεδιαστικές ιδιότητες» και 
στο ISO 3574:1999  «Φύλλα ανθρακούχου χάλυβα θερ−
μής έλασης με εμπορικές και σχεδιαστικές ιδιότητες». 
Για βαρέλια από ανθρακούχο χάλυβα κάτω των 100 λί−
τρων, «κατάλληλοι» χάλυβες εκτός από τα παραπάνω 
πρότυπα προσδιορίζονται επίσης στο ISO 11949:1995 
«Ηλεκτρολυτικός λευκοσίδηρος ψυχρής έλασης», το 
ISO 11950:1995 «Ηλεκτρολυτικός χάλυβας επενδεδυμέ−
νος με χρώμιο / οξείδιο του χρωμίου ψυχρής έλασης», 
και το ISO 11951:1995 «Μαύρος σίδηρος ψυχρής έλασης 
υπό μορφή σπειρώματος για την παραγωγή λευκοσιδή−
ρου ή ηλεκτρολυτικού χάλυβα επενδεδυμένου με χρώ−
μιο / οξείδιο του χρωμίου».   

6.1.4.1.2 Οι ραφές του σώματος θα πρέπει να είναι συ−
γκολλημένες στα βαρέλια που είναι προοριζόμενα να 
περιέχουν περισσότερο από 40 λίτρα υγρού. Οι ραφές 
του σώματος θα πρέπει να είναι μηχανικά ραμμένες ή 
συγκολλημένες στα βαρέλια που είναι προοριζόμενα να 
περιέχουν στερεά ή υγρά 40 λίτρων ή λιγότερο.

6.1.4.1.3 Οι ραφές του στομίου θα πρέπει να είναι μη−
χανικά ραμμένες ή συγκολλημένες. Ξεχωριστοί ενισχυ−
τικοί δακτύλιοι μπορούν να εφαρμόζονται. 

6.1.4.1.4 Το σώμα ενός βαρελιού με χωρητικότητα μεγα−
λύτερη από 60 λίτρα θα πρέπει, γενικά, να έχει τουλάχι−
στον δύο τεταμένες κυλιόμενες στεφάνες ή, εναλλακτι−
κά, τουλάχιστον δύο ξεχωριστές κυλιόμενες στεφάνες. 
Αν υπάρχουν ξεχωριστές κυλιόμενες στεφάνες θα πρέ−
πει να είναι προσαρμοσμένες σφιχτά πάνω στο σώμα 
και έτσι ασφαλισμένα ώστε να μην μπορούν να μετακι−
νούνται. Οι κυλιόμενες στεφάνες δεν θα πρέπει να εί−
ναι στιγματικά συγκολλημένες.

6.1.4.1.5 Ανοίγματα για πλήρωση, άδειασμα και εξαερι−
σμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη−μετακινούμενης 
κεφαλής (1A1) βαρελιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 7 cm σε διάμετρο. Βαρέλια με μεγαλύτερα ανοίγ−
ματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινούμενης 
κεφαλής (1A2). Τα πώματα για ανοίγματα στα σώματα 
και τις κεφαλές των βαρελιών θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα ώστε να παραμένουν 
ασφαλή και στεγανά υπό κανονικές συνθήκες μεταφο−
ράς. Οι φλάντζες κλεισίματος μπορούν να είναι μηχα−
νικά ραμμένες ή συγκολλημένες στη θέση τους. Φλά−
ντζες ή άλλα στοιχεία σφραγίσματος θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με πώματα, εκτός αν το πώμα είναι 
από μόνο του στεγανό. 

ΦΕΚ 781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10107



10108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6.1.4.1.6 Οι συσκευές σπειρώματος για βαρέλια με−
τακινούμενης κεφαλής (1A2) θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένες και εφαρμοσμένες ώστε να παραμένουν 
ασφαλείς και τα βαρέλια να παραμένουν στεγανά υπό 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Οι φλάντζες ή άλλα 
στοιχεία σφραγίσματος θα πρέπει να χρησιμοποιού−
νται με όλες τις μετακινούμενες κεφαλές.

6.1.4.1.7 Αν τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το σώμα, 
τις κεφαλές, τα πώματα και τα εξαρτήματα δεν είναι 
από μόνα τους συμβατά με τα περιεχόμενα προς με−
ταφορά, κατάλληλες εσωτερικές προστατευτικές επι−
καλύψεις θα πρέπει να εφαρμόζονται. Αυτές οι επι−
καλύψεις ή επεξεργασίες θα πρέπει να διατηρούν τις 
προστατευτικές τους ιδιότητες υπό κανονικές συνθή−
κες μεταφοράς.

6.1.4.1.8 Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 450 λίτρα.
6.1.4.1.9 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.2 Αλουμινένια βαρέλια
 1B1 μη−μετακινούμενης κεφαλής
 1B2 μετακινούμενης κεφαλής
6.1.4.2.1 Το σώμα και οι κεφαλές θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από αλουμίνιο τουλάχιστον 99% κα−
θαρό, ή από ένα κράμα με βάση το αλουμίνιο. Το υλι−
κό θα πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου και επαρκούς 
πάχους σε σχέση με τη χωρητικότητα του βαρελιού και 
την προοριζόμενη χρήση του. 

6.1.4.2.2 Όλες οι ραφές θα πρέπει να είναι συγκολλη−
μένες. Οι ραφές του στομίου, αν υπάρχουν, θα πρέπει 
να είναι ενισχυμένες με την εφαρμογή ενός ξεχωριστού 
ενισχυτικού δακτυλίου.

6.1.4.2.3 Το σώμα ενός βαρελιού με χωρητικότητα 
μεγαλύτερη από 60 λίτρα θα πρέπει, γενικά, να έχει 
τουλάχιστον δύο τεταμένες κυλιόμενες στεφάνες ή, 
εναλλακτικά, τουλάχιστον δύο ξεχωριστές κυλιόμενες 
στεφάνες. Αν υπάρχουν ξεχωριστές κυλιόμενες στεφά−
νες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σφιχτά πάνω 
στο σώμα και έτσι ασφαλισμένες ώστε να μην μπορούν 
να μετακινούνται. Οι κυλιόμενες στεφάνες δεν θα πρέ−
πει να είναι στιγματικά συγκολλημένες.

6.1.4.2.4 Ανοίγματα για πλήρωση, άδειασμα και εξαερι−
σμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη−μετακινούμενης 
κεφαλής (1Β1) βαρελιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν 
τα 7 cm σε διάμετρο. Βαρέλια με μεγαλύτερα ανοίγμα−
τα θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινούμενης κε−
φαλής (1Β2). Τα πώματα για ανοίγματα στα σώματα και 
τις κεφαλές των βαρελιών θα πρέπει να είναι έτσι σχε−
διασμένα και εφαρμοσμένα ώστε να παραμένουν ασφα−
λή και στεγανά υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς. Οι 
φλάντζες κλεισίματος θα πρέπει να είναι συγκολλημένες 
στη θέση τους έτσι ώστε η συγκόλληση να παρέχει μια 
στεγανή ραφή.  Φλάντζες ή άλλα στοιχεία σφραγίσμα−
τος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πώματα, εκτός 
αν το πώμα είναι από μόνο του στεγανό.

6.1.4.2.5 Οι συσκευές σπειρώματος για μετακινούμενης 
κεφαλής (1Β2) βαρέλια θα πρέπει να είναι έτσι σχεδια−
σμένες και εφαρμοσμένες ώστε να παραμένουν ασφα−
λείς και τα βαρέλια να παραμένουν στεγανά υπό κανονι−
κές συνθήκες μεταφοράς. Οι φλάντζες ή άλλα στοιχεία 
σφραγίσματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με όλες 
τις μετακινούμενες κεφαλές.

6.1.4.2.6 Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 450 λίτρα.
6.1.4.2.7 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.3 Βαρέλια από μέταλλο άλλο από αλουμίνιο ή 

χάλυβα

 1N1 μη−μετακινούμενης κεφαλής
1N2 μετακινούμενης κεφαλής
6.1.4.3.1 Το σώμα και οι κεφαλές θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από μέταλλο ή από κράμα μετάλλου 
άλλο από χάλυβα ή αλουμίνιο. Το υλικό θα πρέπει να 
είναι κατάλληλου τύπου και επαρκούς πάχους σε σχέ−
ση με τη χωρητικότητα του βαρελιού και την προορι−
ζόμενη χρήση του. 

6.1.4.3.2 Οι ραφές του στομίου, αν υπάρχουν, θα πρέ−
πει να είναι ενισχυμένες με την εφαρμογή ξεχωριστών 
ενισχυτικών δακτυλίων. Όλες οι ραφές, αν υπάρχουν, 
θα πρέπει να είναι συνδεμένες (συγκολλημένες, κασ−
σιτεροκολλημένες, κλπ.) σύμφωνα με τη σύγχρονη τε−
χνική πρακτική για το χρησιμοποιούμενο μέταλλο ή το 
κράμα μετάλλου.

6.1.4.3.3 Το σώμα ενός βαρελιού με χωρητικότητα 
μεγαλύτερη από 60 λίτρα θα πρέπει, γενικά, να έχει 
τουλάχιστον δύο τεταμένες κυλιόμενες στεφάνες ή, 
εναλλακτικά, τουλάχιστον δύο ξεχωριστές κυλιόμενες 
στεφάνες. Αν υπάρχουν  ξεχωριστές κυλιόμενες στεφά−
νες θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες σφιχτά πάνω 
στο σώμα και έτσι ασφαλισμένες ώστε να μην μπορούν 
να μετακινούνται. Οι κυλιόμενες στεφάνες δεν θα πρέ−
πει να είναι στιγματικά συγκολλημένες.

6.1.4.3.4 Ανοίγματα για πλήρωση, άδειασμα και εξα−
ερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη−μετακινού−
μενης κεφαλής (1Ν1) βαρελιών δεν θα πρέπει να υπερ−
βαίνουν τα 7 cm σε διάμετρο. Βαρέλια με μεγαλύτερα 
ανοίγματα θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινού−
μενης κεφαλής (1Ν2). Τα πώματα για ανοίγματα στα σώ−
ματα και τις κεφαλές των βαρελιών θα πρέπει να είναι 
έτσι σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα ώστε να παραμέ−
νουν ασφαλή και στεγανά υπό κανονικές συνθήκες με−
ταφοράς. Οι φλάντζες κλεισίματος θα πρέπει να είναι 
συνδεμένες στη θέση τους (συγκολλημένες, κασσιτε−
ροκολλημένες, κλπ.) σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνική 
πρακτική για το χρησιμοποιούμενο μέταλλο ή το κρά−
μα μετάλλου έτσι ώστε η σύνδεση της ραφής να είναι 
στεγανή.  Φλάντζες ή άλλα στοιχεία σφραγίσματος θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται με πώματα, εκτός αν το 
πώμα είναι από μόνο του στεγανό.

6.1.4.3.5 Οι συσκευές σπειρώματος για μετακινούμενης 
κεφαλής (1Ν2) βαρέλια θα πρέπει να είναι έτσι σχεδια−
σμένες και εφαρμοσμένες ώστε να παραμένουν ασφα−
λείς και τα βαρέλια να παραμένουν στεγανά υπό κανονι−
κές συνθήκες μεταφοράς. Οι φλάντζες ή άλλα στοιχεία 
σφραγίσματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με όλες 
τις μετακινούμενες κεφαλές.

6.1.4.3.6 Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 450 λίτρα.
6.1.4.3.7 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.4 Χαλύβδινα ή αλουμινένια μπιτόνια
 3A1 χαλύβδινα, μη−μετακινούμενης κεφαλής
 3A2 χαλύβδινα, μετακινούμενης κεφαλής
 3B1 αλουμινένια, μη−μετακινούμενης κεφαλής
 3B2 αλουμινένια, μετακινούμενης κεφαλής
6.1.4.4.1 Το σώμα και οι κεφαλές θα πρέπει να είναι κα−

τασκευασμένα από φύλλο χάλυβα, από αλουμίνιο τουλά−
χιστον 99% καθαρό ή από ένα κράμα με βάση το αλου−
μίνιο. Το υλικό θα πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου και 
επαρκούς πάχους σε σχέση με τη χωρητικότητα του 
μπιτονιού και την προοριζόμενη χρήση του. 

6.1.4.4.2  Τα στόμια των χαλύβδινων μπιτονιών θα πρέ−
πει να είναι μηχανικά ραμμένα ή συγκολλημένα. Ραφές 
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στο σώμα των χαλύβδινων μπιτονιών προοριζόμενων να 
περιέχουν περισσότερο από 40 λίτρα υγρού θα πρέ−
πει να είναι συγκολλημένες. Ραφές στο σώμα μπιτονι−
ών προοριζόμενων να μεταφέρουν 40 λίτρα ή λιγότερο 
θα πρέπει να είναι μηχανικά ραμμένες ή συγκολλημένες. 
Για αλουμινένια μπιτόνια, όλες οι ραφές θα πρέπει να 
είναι συγκολλημένες. Οι  ραφές του στομίου, αν υπάρ−
χουν, θα πρέπει να είναι ενισχυμένες με την εφαρμογή 
ενός ξεχωριστού ενισχυτικού δακτυλίου.

6.1.4.4.3 Ανοίγματα σε μη−μετακινούμενης κεφαλής μπι−
τόνια (3A1 και 3Β1) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 
7 cm σε διάμετρο. Μπιτόνια με μεγαλύτερα ανοίγματα 
θεωρούνται ότι είναι του τύπου μετακινούμενης κεφα−
λής (3A2 και 3Β2). Τα πώματα θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένα ώστε να παραμένουν ασφαλή και στεγα−
νά υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς.  Φλάντζες ή 
άλλα στοιχεία σφραγίσματος θα πρέπει να χρησιμο−
ποιούνται με πώματα, εκτός αν το πώμα είναι από μόνο 
του στεγανό.

6.1.4.4.4 Αν τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το 
σώμα, τις κεφαλές, τα πώματα και τα εξαρτήματα δεν 
είναι από μόνα τους συμβατά με τα περιεχόμενα προς 
μεταφορά, κατάλληλες εσωτερικές προστατευτικές επι−
καλύψεις θα πρέπει να εφαρμόζονται. Αυτές οι επι−
καλύψεις ή επεξεργασίες θα πρέπει να διατηρούν τις 
προστατευτικές τους ιδιότητες υπό κανονικές συνθή−
κες μεταφοράς.

6.1.4.4.5 Μέγιστη χωρητικότητα μπιτονιού: 60 λίτρα.
6.1.4.4.6 Μέγιστο καθαρό βάρος: 120 kg.
6.1.4.5 Βαρέλια από κόντρα πλακέ
 1D
6.1.4.5.1 Tο ξύλο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να εί−

ναι καλά ωριμασμένο, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από 
οποιοδήποτε ελάττωμα που είναι πιθανόν να μειώσει 
την αποτελεσματικότητα του βαρελιού για τον προο−
ριζόμενο σκοπό. Εάν ένα υλικό άλλο από κόντρα πλα−
κέ χρησιμοποιείται για την κατασκευή των κεφαλών, 
θα πρέπει να είναι ποιότητας ισοδύναμης με το κό−
ντρα πλακέ.

6.1.4.5.2  Kόντρα πλακέ τουλάχιστον δύο φύλλων θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για το σώμα και κόντρα πλα−
κέ τουλάχιστον τριών φύλλων για τις κεφαλές. Τα φύλ−
λα θα πρέπει να είναι σφιχτά κολλημένα μαζί, με μία 
αδιάβροχη κόλλα, με τις ίνες τους εγκάρσιες.

6.1.4.5.3 Το σώμα και οι κεφαλές του βαρελιού και οι 
συνδέσεις τους θα πρέπει να είναι σχεδιασμού κατάλ−
ληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού και την προ−
οριζόμενη χρήση του.

6.1.4.5.4 Για αποφυγή της μετακίνησης του περιεχο−
μένου, τα καπάκια θα πρέπει να είναι επενδεδυμένα 
με χαρτί kraft ή κάποιο άλλο ισοδύναμο υλικό που θα 
πρέπει να είναι με ασφάλεια δεμένο στο καπάκι και να 
επεκτείνεται στο εξωτερικό κατά μήκος όλης της πε−
ριφέρειάς του.

6.1.4.5.5 Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 250 λίτρα.
6.1.4.5.6 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.6 (Διεγραμμένο)
6.1.4.7 Βαρέλια από ίνες
 1G
6.1.4.7.1 Tο σώμα του βαρελιού θα πρέπει να συνίστα−

ται από πολλαπλά φύλλα από βαρύ χαρτί ή ινοσανίδες 
(χωρίς αυλακώσεις) σφιχτά κολλημένα ή φυλλαρισμέ−
να μαζί και μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα 

προστατευτικά στρώματα από βιτούμιο, κερωμένο χαρ−
τί kraft, φύλλο μετάλλου, πλαστικό υλικό κ.λπ.

6.1.4.7.2 Οι κεφαλές θα πρέπει να είναι από φυσικό 
ξύλο, ινοσανίδες, μέταλλο, κόντρα πλακέ, πλαστικό ή 
άλλο κατάλληλο υλικό και μπορούν να περιλαμβάνουν 
ένα ή περισσότερα προστατευτικά στρώματα από βι−
τούμιο, κερωμένο χαρτί kraft, φύλλο μετάλλου, πλαστι−
κό υλικό κ.λπ.

6.1.4.7.3 Tο σώμα και οι κεφαλές του βαρελιού και οι 
συνδέσεις τους θα πρέπει να είναι σχεδιασμού κατάλ−
ληλου για τη χωρητικότητα του βαρελιού και την προ−
οριζόμενη χρήση του.

6.1.4.7.4 Η συναρμολογημένη συσκευασία θα πρέπει να 
είναι επαρκώς αδιάβροχη έτσι ώστε να μην αποφυλλώ−
νεται υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς.

6.1.4.7.5 Μέγιστη χωρητικότητα βαρελιού: 450 λίτρα.
6.1.4.7.6 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.8 Πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια
 1H1 βαρέλια, μη−μετακινούμενης κεφαλής
 1H2 βαρέλια, μετακινούμενης κεφαλής
 3H1 μπιτόνια, μη−μετακινούμενης κεφαλής
 3H2 μπιτόνια, μετακινούμενης κεφαλής
6.1.4.8.1  Η συσκευασία θα πρέπει να είναι κατασκευ−

ασμένη από κατάλληλο πλαστικό υλικό και να είναι 
επαρκούς αντοχής σε σχέση με τη χωρητικότητα και 
την προοριζόμενη χρήση της. Εκτός από υλικό από ανα−
κυκλωμένο πλαστικό όπως ορίζεται στην 1.2.1, κανένα 
χρησιμοποιημένο υλικό πέραν από υπολείμματα της 
παραγωγής ή απορρίμματα από την ίδια διαδικασία 
κατασκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται. Η συσκευ−
ασία θα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτική στη γήραν−
ση και στην αποικοδόμηση που προκαλείται είτε από 
την περιεχόμενη ουσία ή από την υπεριώδη ακτινοβο−
λία. Οποιαδήποτε διείσδυση της περιεχόμενης ουσίας, 
ή του υλικού από ανακυκλωμένο πλαστικό που χρησι−
μοποιείται για την παραγωγή νέας συσκευασίας, δεν 
θα πρέπει να συνιστά κίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς.

6.1.4.8.2 Αν απαιτείται προστασία έναντι υπεριώδους 
ακτινοβολίας, αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την προ−
σθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων πιγμέντων ή ανα−
στολέων. Αυτά τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμβατά 
με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελεσματικά 
καθ’ όλη τη ζωή της συσκευασίας. Όπου χρησιμοποι−
ούνται αιθάλη, πιγμέντα ή αναστολείς, πέραν εκείνων 
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του ελεγμένου 
τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλεί−
πεται εάν η περιεκτικότητα της αιθάλης δεν υπερβαίνει 
το 2% κατά βάρος ή αν η περιεκτικότητα της χρωστι−
κής δεν υπερβαίνει το 3% κατά βάρος. Η περιεκτικό−
τητα των αναστολέων της υπεριώδους ακτινοβολίας 
δεν περιορίζεται.

6.1.4.8.3 Πρόσθετα που εξυπηρετούν σκοπούς άλλους 
από την προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας 
μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση του πλα−
στικού υλικού υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του υλικού 
της συσκευασίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο επανέλεγ−
χος μπορεί να παραλείπεται.

6.1.4.8.4 Tο πάχος τοιχωμάτων σε κάθε σημείο της συ−
σκευασίας θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη χωρη−
τικότητα της και την προοριζόμενη χρήση της, λαμβα−
νομένων υπόψη των καταπονήσεων στις οποίες κάθε 
σημείο υπόκειται.
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6.1.4.8.5 Τα ανοίγματα για πλήρωση, εκκένωση και εξα−
ερισμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη−μετακινού−
μενης κεφαλής βαρελιών (1H1) και μπιτονιών (3H1) δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 7 cm σε διάμετρο. Βα−
ρέλια και μπιτόνια με μεγαλύτερα ανοίγματα θεωρού−
νται ότι είναι του τύπου μετακινούμενης κεφαλής (1H2, 
3H2). Τα πώματα για ανοίγματα στα σώματα ή τις κε−
φαλές των βαρελιών και μπιτονιών θα πρέπει να είναι 
έτσι σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα ώστε να παραμέ−
νουν ασφαλή και στεγανά υπό κανονικές συνθήκες με−
ταφοράς. Φλάντζες ή άλλα στοιχεία σφραγίσματος θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται με πώματα, εκτός αν το 
πώμα είναι από μόνο του στεγανό.

6.1.4.8.6 Οι συσκευές σπειρώματος για μετακινούμενης 
κεφαλής βαρέλια και μπιτόνια (1Η2 και 3Η2) θα πρέπει 
να είναι έτσι σχεδιασμένες και εφαρμοσμένες ώστε να 
παραμένουν ασφαλείς και στεγανές υπό κανονικές συν−
θήκες μεταφοράς. Οι φλάντζες θα πρέπει να χρησιμο−
ποιούνται με όλες τις μετακινούμενες κεφαλές εκτός 
εάν ο σχεδιασμός του βαρελιού ή του μπιτονιού είναι 
τέτοιος ώστε, όπου οι μετακινούμενες κεφαλές είναι 
κατάλληλα ασφαλισμένες, το βαρέλι ή το μπιτόνι είναι 
από μόνο του στεγανό.  

6.1.4.8.7 Η μέγιστη επιτρεπτή διεισδυτικότητα για εύ−
φλεκτα υγρά θα πρέπει να είναι 0.008g/l.h στους 23 οC 
(βλέπε 6.1.5.7).

6.1.4.8.8 Όπου χρησιμοποιείται υλικό από ανακυκλω−
μένο πλαστικό για την παραγωγή νέας συσκευασίας, 
οι ειδικές ιδιότητες του ανακυκλωμένου υλικού θα πρέ−
πει να είναι εξακριβώνονται και να τεκμηριώνονται τα−
κτικά ως μέρος ενός προγράμματος διασφάλισης της 
ποιότητας αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή. Το 
πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να πε−
ριλαμβάνει ένα αρχείο σωστής προ−διαλογής και επα−
λήθευσης πως η κάθε παρτίδα ανακυκλωμένου πλαστι−
κού υλικού έχει τον κατάλληλο ρυθμό ροής τηγμένου, 
πυκνότητα, και εφελκυστική αντοχή διαρροής, σύμφω−
να με τον τύπο σχεδιασμού κατασκευασμένου από τέ−
τοιο ανακυκλωμένο υλικό. Αυτό απαραιτήτως περιλαμ−
βάνει γνώσεις για το υλικό συσκευασίας από το οποίο 
προήλθαν τα ανακυκλωμένα πλαστικά, όπως επίσης και 
γνώση των προηγούμενων περιεχομένων αυτών των συ−
σκευασιών αν αυτά τα προηγούμενα περιεχόμενα μπο−
ρούν να μειώσουν την ικανότητα μιας νέας συσκευασί−
ας που έχει παραχθεί χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό. 
Επιπλέον, το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας του 
κατασκευαστή συσκευασιών υπό την 6.1.1.4 θα περιλαμ−
βάνει τις επιδόσεις της δοκιμής μηχανικού τύπου σχεδι−
ασμού της 6.1.5 για συσκευασίες κατασκευασμένες από 
την κάθε παρτίδα ανακυκλωμένου πλαστικού υλικού. Σε 
αυτή τη δοκιμή, η επίδοση στο στοίβαγμα μπορεί να 
επιβεβαιωθεί με κατάλληλη δοκιμή δυναμικής συμπίε−
σης αντί δοκιμών με στατικά φορτία.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ISO 16103:2005 “Συσκευασίες – Συ−
σκευασίες μεταφοράς για επικίνδυνα υλικά – Υλικά από 
ανακυκλωμένο πλαστικό” παρέχει πρόσθετη καθοδή−
γηση για τις διαδικασίες που πρέπει να επιτευχθούν 
για την εγκριση της χρήσης ανακυκλωμένου πλαστι−
κού υλικού. 

6.1.4.8.9 Μέγιστη χωρητικότητα
 βαρελιών και μπιτονιών:       1H1, 1H2:  450 λίτρα
   3H1, 3H2:  60 λίτρα.
6.1.4.8.10 Μέγιστο καθαρό βάρος:  1H1, 1H2:  400 kg
 3H1, 3H2:  120 kg.

6.1.4.9 Κιβώτια από φυσικό ξύλο
 4C1 κοινά
 4C2 με αδιαπέραστα τοιχώματα
6.1.4.9.1  Tο ξύλο που χρησιμοποιείται θα πρέπει να εί−

ναι καλά ωριμασμένο, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από 
ελαττώματα που θα μπορούσαν σημαντικά να μειώσουν 
την ισχύ οποιουδήποτε μέρους του κιβωτίου. Η ισχύς 
του υλικού που χρησιμοποιείται και η μέθοδος κατα−
σκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικό−
τητα του κιβωτίου και την προοριζόμενη χρήση του. Οι 
κορυφές και οι πυθμένες μπορούν να είναι κατασκευα−
σμένοι από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως 
σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλος κατάλληλος τύπος.

6.1.4.9.2 Τα στερεώματα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά 
στη δόνηση που συμβαίνει υπό κανονικές συνθήκες με−
ταφοράς. Κάρφωμα των ινών των άκρων θα πρέπει να 
αποφεύγεται όποτε είναι πρακτικώς δυνατόν. Οι συν−
δέσεις που είναι πιθανόν να καταπονηθούν σημαντικά 
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τη χρήση πρι−
τσινωμένων ή δακτυλιοειδών καρφιών ή ισοδύναμων 
στερεωμάτων.

6.1.4.9.3 Κιβώτιο 4C2: κάθε μέρος θα πρέπει να απο−
τελείται από ένα κομμάτι ή κάτι ισοδύναμο. Μέρη θεω−
ρούνται ισοδύναμα με ένα κομμάτι όταν χρησιμοποιείται 
μία από τις παρακάτω μεθόδους κολλημένου μονταρί−
σματος: Άρθρωση Lindermann, άρθρωση τύπου γλώσ−
σα−και−εγκοπή, άρθρωση ship−lap ή άρθρωση αρμού, ή 
σύνδεση λαβής με τουλάχιστον δύο αυλακωτά μεταλλι−
κά στερεώματα σε κάθε άρθρωση.

6.1.4.9.4 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.10 Κιβώτια από κόντρα πλακέ
 4D
6.1.4.10.1 Tο κόντρα πλακέ που χρησιμοποιείται θα πρέ−

πει να είναι τουλάχιστον 3−φυλλο. Θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένο από καλά ωριμασμένο περιστροφικά 
κομμένο, σε φέτες ή πριονισμένο φύλλο αντικολλητού, 
εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που θα 
μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά την ισχύ του κιβω−
τίου. Τα κιβώτια θα πρέπει να είναι σφιχτά καρφωμένα 
ή ασφαλισμένα στις γωνίες ή τα άκρα ή να είναι μοντα−
ρισμένα με άλλη εξίσου κατάλληλη συσκευή.

6.1.4.10.2 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.11 Κιβώτια από ανασυσταμένο ξύλο
 4F
6.1.4.11.1 Τα τοιχώματα των κιβωτίων θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένα από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο 
τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλον κατάλλη−
λο τύπο. Η ισχύς του υλικού που χρησιμοποιείται και 
η μέθοδος κατασκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλες 
για τη χωρητικότητα του κιβωτίου και της προοριζό−
μενης χρήσης του.

6.1.4.11.2 Άλλα μέρη των κιβωτίων μπορούν να είναι κα−
τασκευασμένα από άλλο κατάλληλο υλικό.

6.1.4.11.3 Τα κιβώτια θα πρέπει να είναι με ασφάλεια μο−
νταρισμένα με κατάλληλη συσκευή.

6.1.4.11.4 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.12 Κιβώτια από ινοσανίδες
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 4G
6.1.4.12.1 Γερό και καλής ποιότητας στερεό ή διπλής 

όψης αυλακωτό ινοσανίδες (μονών ή πολλαπλών τοιχω−
μάτων) θα πρέπει να χρησιμοποιείται, κατάλληλο για τη 
χωρητικότητα και την προοριζόμενη χρήση του κιβωτί−
ου. Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αύξηση σε βάρος, όπως 
μετράται σε μία δοκιμή που διεξάγεται σε μία περίοδο 
30 λεπτών με τη μέθοδο προσδιορισμού της απορρό−
φησης νερού Cobb, να μην είναι μεγαλύτερη από 155 g/
m2 – βλέπε ISO 535:1991. Θα πρέπει να έχει κατάλληλη 
ποιότητα λυγίσματος. Tα ινοσανίδες θα πρέπει να εί−
ναι κομμένο, ζαρωμένο χωρίς ρωγμές και αυλακωμένο 
έτσι ώστε να επιτρέπει το μοντάρισμα χωρίς τσάκισμα, 
σχίσιμο της επιφάνειας ή αδικαιολόγητο φούσκωμα. Η 
ράβδωση των αυλακωτών ινοσανίδων θα πρέπει να εί−
ναι σφιχτά κολλημένη στις όψεις.

6.1.4.12.2 Τα άκρα των κιβωτίων μπορούν να έχουν 
ένα ξύλινο πλαίσιο ή να είναι εξ ολοκλήρου από ξύλο 
ή άλλο κατάλληλο υλικό. Ενισχύσεις των ξύλινων ρά−
βδων στερέωσης ή άλλο κατάλληλο υλικό μπορεί να 
χρησιμοποιείται.

6.1.4.12.3 Oι κατασκευαστικές συνδέσεις στο σώμα των 
κιβωτίων θα πρέπει να είναι τυλιγμένες με κολλητική ται−
νία, να είναι περιτυλιγμένες και κολλημένες, ή να είναι 
περιτυλιγμένες και ραμμένες με μεταλλικούς συνδετή−
ρες. Οι περιτυλιγμένες συνδέσεις θα πρέπει να έχουν 
κατάλληλη επένδυση.

6.1.4.12.4 Όπου το κλείσιμο επιτυγχάνεται με κόλλημα 
ή περιτύλιγμα με ταινία, μια αδιάβροχη κόλλα θα πρέ−
πει να χρησιμοποιείται.

6.1.4.12.5 Τα κιβώτια θα πρέπει να σχεδιασμένα ώστε 
να παρέχουν καλή προσαρμογή στα περιεχόμενα.

6.1.4.12.6 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.13 Πλαστικά κιβώτια
 4H1 κιβώτια από τεταμένο πλαστικό
 4H2 κιβώτια από στερεό πλαστικό
6.1.4.13.1 Tο κιβώτιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμέ−

νο από κατάλληλο πλαστικό υλικό και να είναι επαρ−
κούς αντοχής σε σχέση με τη χωρητικότητα και την 
προοριζόμενη χρήση του. Tο κιβώτιο θα πρέπει να εί−
ναι επαρκώς ανθεκτικό στη γήρανση και στην υποβάθ−
μιση που δημιουργείται είτε από την περιεχόμενη ου−
σία είτε από υπεριώδη ακτινοβολία.

6.1.4.13.2 Ένα κιβώτιο από τεταμένο πλαστικό θα πρέ−
πει να περιλαμβάνει δύο μέρη κατασκευασμένα από ένα 
χυτό τεταμένο πλαστικό υλικό, ένα κατώτερο μέρος που 
περιέχει κοιλώματα για τις εσωτερικές συσκευασίες και 
ένα κορυφαίο μέρος που καλύπτει και συνδέεται με το 
κατώτερο μέρος. Οι κορυφαίοι και κατώτεροι τομείς θα 
πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε οι εσωτερικές 
συσκευασίες να προσαρμόζονται άνετα. Το κάλυμμα 
του κλεισίματος για οποιαδήποτε εσωτερική συσκευα−
σία δεν θα πρέπει να είναι σε επαφή με το εσωτερικό 
του κορυφαίου μέρους αυτού του κιβωτίου.

6.1.4.13.3 Για αποστολή, ένα κιβώτιο από τεταμένο πλα−
στικό θα πρέπει να είναι κλεισμένο με αυτοκόλλητη 
ταινία που έχει αρκετή ελαστική αντοχή για την πα−
ρεμπόδιση του ανοίγματος του κιβωτίου. Η κολλητική 
ταινία θα πρέπει να είναι ανθεκτική στις καιρικές συν−
θήκες και η κόλλα της να είναι συμβατή με το τεταμέ−
νο πλαστικό υλικό του κιβωτίου. Άλλες συσκευές κλει−
σίματος τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές μπορούν 
να χρησιμοποιούνται.

6.1.4.13.4 Για κιβώτια από στερεό πλαστικό, η προστα−
σία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, εάν απαιτείται, θα 
πρέπει να δίνεται με την προσθήκη αιθάλης ή άλλων 
κατάλληλων πιγμέντων ή αναστολέων. Αυτά τα πρό−
σθετα θα πρέπει να είναι συμβατά με το περιεχόμενο 
και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ’ όλη τη ζωή 
του κιβωτίου. Όπου χρησιμοποιείται αιθάλη, πιγμέντα ή 
αναστολείς πέραν εκείνων που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή του ελεγμένου τύπου σχεδιασμού, ο επανέ−
λεγχος μπορεί να παραλείπεται εάν η περιεκτικότητα 
σε αιθάλη δεν υπερβαίνει το 2% κατά βάρος ή εάν η 
περιεκτικότητα σε χρωστική δεν υπερβαίνει το 3% κατά 
βάρος. Δεν υπάρχει περιορισμός για την περιεκτικότητα 
σε αναστολείς της υπεριώδους ακτινοβολίας.

6.1.4.13.5 Πρόσθετα που εξυπηρετούν σκοπούς πέραν 
από την προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας 
μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση του πλα−
στικού υλικού υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς τις χημικές και φυσικές ιδιότητες του υλικού 
του κιβωτίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο επανέλεγχος 
μπορεί να παραλείπεται.

6.1.4.13.6 Τα κιβώτια από στερεό πλαστικό θα πρέπει 
να έχουν συσκευές κλεισίματος κατασκευασμένες από 
κατάλληλο υλικό επαρκούς αντοχής και έτσι σχεδια−
σμένες ώστε να παρεμποδίζεται τυχόν ακούσιο άνοιγ−
μα του κιβωτίου.

6.1.4.13.7 Όπου υλικό από ανακυκλωμένο πλαστικό χρη−
σιμοποιείται για την παραγωγή νέας συσκευασίας, οι 
ειδικές ιδιότητες του ανακυκλωμένου υλικού θα πρέπει 
να εξακριβώνονται και να τεκμηριώνονται τακτικά ως 
μέρος ενός προγράμματος εξασφάλισης της ποιότητας 
αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή. Το πρόγραμμα 
διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
αρχείο σωστής προ−διαλογής και επαλήθευσης πως η 
κάθε παρτίδα ανακυκλωμένου πλαστικού υλικού έχει 
τον κατάλληλο ρυθμό ροής τηγμένου, πυκνότητα, και 
εφελκυστική αντοχή διαρροής, σύμφωνα με τον τύπο 
σχεδιασμού κατασκευασμένου από τέτοιο ανακυκλω−
μένο υλικό. Αυτό απαραιτήτως περιλαμβάνει γνώσεις 
για το υλικό συσκευασίας από το οποίο προήλθαν τα 
ανακυκλωμένα πλαστικά, όπως επίσης και γνώση των 
προηγούμενων περιεχομένων αυτών των συσκευασιών 
αν αυτά τα προηγούμενα περιεχόμενα μπορούν να μει−
ώσουν την ικανότητα μιας νέας συσκευασίας που έχει 
παραχθεί χρησιμοποιώντας αυτό το υλικό. Επιπλέον, 
το πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας του κατασκευ−
αστή συσκευασιών υπό την 6.1.1.4 θα περιλαμβάνει τις 
επιδόσεις της δοκιμής μηχανικού τύπου σχεδιασμού της 
6.1.5 για συσκευασίες κατασκευασμένες από την κάθε 
παρτίδα ανακυκλωμένου πλαστικού υλικού. Σε αυτή τη 
δοκιμή, η επίδοση στο στοίβαγμα μπορεί να επιβεβαι−
ωθεί με κατάλληλη δοκιμή δυναμικής συμπίεσης αντί 
δοκιμών με στατικά φορτία.

6.1.4.13.8 Μέγιστο καθαρό βάρος   4H1:  60 kg
 4H2:  400 kg.
6.1.4.14 Κιβώτια από χάλυβα ή αλουμίνιο
 4A  χάλυβας
 4B  αλουμίνιο
6.1.4.14.l Η αντοχή του μετάλλου και η κατασκευή του 

κιβωτίου θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χω−
ρητικότητα του κιβωτίου και την προοριζόμενη χρή−
ση του.
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6.1.4.14.2 Τα κιβώτια θα πρέπει να είναι επενδεδυμένα 
με ινοσανίδες ή τσόχινα κομμάτια συσκευασίας όπως 
απαιτείται ή θα πρέπει να έχουν εσωτερική επένδυ−
ση ή προστατευτικό κατάλληλου υλικού. Εάν διπλής 
ραφής μεταλλική επένδυση χρησιμοποιείται, μέτρα θα 
πρέπει να λαμβάνονται για την παρεμπόδιση της εισό−
δου των ουσιών, ειδικά εκρηκτικών, μέσα στις εσοχές 
των ραφών.

6.1.4.14.3 Τα πώματα μπορούν να είναι οποιουδήποτε 
κατάλληλου τύπου. Θα πρέπει να παραμένουν ασφαλι−
σμένα υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς.

6.1.4.14.4 Μέγιστο καθαρό βάρος: 400 kg.
6.1.4.15 Υφασμάτινοι σάκοι
 5L1 χωρίς εσωτερική επένδυση ή προστατευτικό
 5L2 αδιαπέραστοι
 5L3 αδιάβροχοι
6.1.4.15.1 Tα υφάσματα που χρησιμοποιούνται θα πρέ−

πει να είναι καλής ποιότητας. Η αντοχή του υφάσματος 
και η κατασκευή του σάκου θα πρέπει να είναι κατάλ−
ληλες για τη χωρητικότητα του σάκου και της προορι−
ζόμενης χρήσης του.

6.1.4.15.2 Σάκοι, αδιαπέραστοι, 5L2: ο σάκος θα πρέ−
πει να είναι φτιαγμένος αδιαπέραστος, για παράδειγ−
μα με τη χρήση:

(a) χαρτιού προσκολλημένου στην εσωτερική επιφά−
νεια του σάκου με αδιάβροχη κόλλα τέτοια όπως το 
βιτούμιο, ή

(b) πλαστικού φιλμ προσκολλημένου στην εσωτερική 
επιφάνεια του σάκου, ή

(c) μίας ή περισσότερων εσωτερικών επενδύσεων κα−
τασκευασμένων από χαρτί ή πλαστικό υλικό.

6.1.4.15.3 Σάκοι, αδιάβροχοι, 5L3: για την παρεμπόδι−
ση οποιασδήποτε εισόδου υγρασίας ο σάκος θα πρέ−
πει να είναι φτιαγμένος αδιάβροχος, για παράδειγμα 
με τη χρήση:

(a) ξεχωριστών εσωτερικών επενδύσεων αδιάβροχου 
χαρτιού (π.χ. κερωμένο χαρτί kraft, πισσωμένο χαρτί ή 
χαρτί kraft επικαλυμμένο με πλαστικό), ή

(b) πλαστικού φιλμ προσκολλημένου στην εσωτερική 
επιφάνεια του σάκου, ή

(c) μίας ή περισσότερων εσωτερικών επενδύσεων κα−
τασκευασμένων από πλαστικό υλικό.

6.1.4.15.4 Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 kg.
6.1.4.16 Σάκοι από υφαντά πλαστικά
 5H1 χωρίς εσωτερική επένδυση ή προστατευτικό
 5H2 αδιαπέραστοι
 5H3 αδιάβροχοι
6.1.4.16.1 Οι σάκοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 

από τεντωμένες ταινίες ή τεντωμένα μονά νήματα κα−
τάλληλου πλαστικού υλικού. Η αντοχή του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η κατασκευή του σάκου θα πρέπει 
να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του σάκου 
και την προοριζόμενη χρήση του.

6.1.4.16.2 Εάν η ύφανση είναι επίπεδη, οι σάκοι θα πρέ−
πει να σχηματίζονται με ράψιμο ή κάποια άλλη μέθοδο 
που να εξασφαλίζει το κλείσιμο του πυθμένα και μίας 
πλευράς. Εάν η ύφανση είναι σωληνοειδής, ο σάκος θα 
πρέπει να είναι κλεισμένος με ραφή, πλέξιμο ή κάποια 
άλλη εξίσου ανθεκτική μέθοδο κλεισίματος.

6.1.4.16.3 Σάκοι, αδιαπέραστοι, 5H2: ο σάκος θα πρέπει 
να είναι φτιαγμένος αδιαπέραστος, για παράδειγμα με:

(a) χαρτί ή ένα πλαστικό φιλμ προσκολλημένο στην 
εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή

(b) μία ή περισσότερες ξεχωριστές εσωτερικές επενδύ−
σεις κατασκευασμένες από χαρτί ή πλαστικό υλικό.

6.1.4.16.4 Σάκοι, αδιάβροχοι, 5H3: για την παρεμπόδιση 
οποιασδήποτε εισόδου υγρασίας, ο σάκος θα πρέπει να 
είναι φτιαγμένος αδιάβροχος, π.χ. με:

(a) ξεχωριστές εσωτερικές επενδύσεις από αδιάβροχο 
χαρτί (π.χ. κερωμένο χαρτί kraft, διπλά πισσωμένο χαρτί 
kraft ή χαρτί kraft με πλαστική επένδυση),

(b) πλαστικό φιλμ προσκολλημένο στην εσωτερική ή 
εξωτερική επιφάνεια του σάκου, ή

(c) μία ή περισσότερες εσωτερικές πλαστικές επεν−
δύσεις.

6.1.4.16.5 Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 kg.
6.1.4.17 Σάκοι από πλαστικό φιλμ
 5H4
6.1.4.17.1 Οι σάκοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμέ−

νοι από κατάλληλο πλαστικό υλικό. Η αντοχή του υλι−
κού που χρησιμοποιείται και η κατασκευή του σάκου 
θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα 
του σάκου και την προοριζόμενη χρήση του. Οι συν−
δέσεις και τα πώματα θα πρέπει να αντέχουν πιέσεις 
και χτυπήματα που σημειώνονται σε κανονικές συνθή−
κες μεταφοράς.

6.1.4.17.2 Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 kg.
6.1.4.18 Σάκοι από χαρτί
   5M1 πολλαπλών τοιχωμάτων
   5M2 πολλαπλών τοιχωμάτων, αδιάβροχοι
6.1.4.18.1 Οι σάκοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι 

από κατάλληλο χαρτί kraft ή από ένα ισοδύναμο χαρτί 
με τουλάχιστον τρία φύλλα. Η αντοχή του χαρτιού και 
η κατασκευή των σάκων θα πρέπει να είναι κατάλλη−
λες για τη χωρητικότητα του σάκου και την προοριζό−
μενη χρήση του. Οι συνδέσεις και τα πώματα θα πρέ−
πει να είναι αδιαπέραστα.

6.1.4.18.2 Σάκοι 5M2: για την παρεμπόδιση της εισόδου 
υγρασίας, ένας σάκος τεσσάρων φύλλων ή περισσότε−
ρων θα πρέπει να είναι φτιαγμένος αδιάβροχος με τη 
χρήση είτε ενός ανθεκτικού στο νερό φύλλου ως ένα 
από τα δύο ακριανά φύλλα είτε ενός φραγμού του νε−
ρού κατασκευασμένου από κατάλληλο προστατευτικό 
υλικό μεταξύ των δύο ακριανών φύλλων. Ένας σάκος 
τριών φύλλων θα πρέπει να είναι φτιαγμένος αδιάβρο−
χος με τη χρήση ανθεκτικού στο νερό φύλλου ως ακρι−
ανό φύλλο. Όπου υπάρχει κίνδυνος η περιεχόμενη ουσία 
να αντιδράσει με τη υγρασία ή όπου είναι συσκευασμέ−
νος ατμός, ένα αδιάβροχο φύλλο ή φραγμός, τέτοιος 
όπως διπλά πισσωμένο χαρτί kraft, χαρτί kraft με πλα−
στική επένδυση, πλαστικό φιλμ προσκολλημένο στην 
εσωτερική επιφάνεια του σάκου, ή μία ή περισσότερες 
εσωτερικές πλαστικές επενδύσεις, θα πρέπει επίσης να 
τοποθετούνται δίπλα στην ουσία. Οι συνδέσεις και τα 
πώματα θα πρέπει να είναι αδιάβροχα.

6.1.4.18.3 Μέγιστο καθαρό βάρος : 50 kg.
6.1.4.19 Σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού)
6HA1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο βα−

ρέλι
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 6HA2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλω−
βό ή κιβώτιο

 6HB1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο βα−
ρέλι

 6HB2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο κλω−
βό ή κιβώτιο

 6HC πλαστικό δοχείο με εξωτερικό ξύλινο δοχείο
 6HD1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κό−

ντρα πλακέ
 6HD2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από κό−

ντρα πλακέ
 6HG1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από 

ίνες
 6HG2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από ινο−

σανίδες
 6HH1 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό πλαστικό βα−

ρέλι
 6HH2 πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από στε−

ρεό πλαστικό κιβώτιο
6.1.4.19.1 Εσωτερικό δοχείο
6.1.4.19.1.1 Οι απαιτήσεις των 6.1.4.8.1 και 6.1.4.8.4 έως 

6.1.4.8.7 εφαρμόζονται για πλαστικά εσωτερικά δοχεία.
6.1.4.19.1.2 Το πλαστικό εσωτερικό δοχείο θα πρέπει 

να προσαρμόζεται άνετα μέσα στην εξωτερική συσκευ−
ασία, που θα πρέπει να είναι ελεύθερη από οποιαδή−
ποτε προεξοχή που θα μπορούσε να γδάρει το πλα−
στικό υλικό.

6.1.4.19.1.3 Μέγιστη χωρητικότητα του εσωτερικού δο−
χείου:

 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:  250 λίτρα
 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 60 λίτρα.
6.1.4.19.1.4 Μέγιστο καθαρό βάρος:
 6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1:  400 kg
 6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:  75 kg.
6.1.4.19.2 Εξωτερική συσκευασία
6.1.4.19.2.1 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο ή 

αλουμινένιο βαρέλι 6HA1 ή 6HB1. Οι σχετικές απαιτήσεις 
της 6.1.4.1 ή 6.1.4.2, ως κατάλληλες, εφαρμόζονται για την 
κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.19.2.2 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο ή 
αλουμινένιο κλωβό ή κιβώτιο 6HA2 ή 6HB2. Οι σχετικές 
απαιτήσεις της 6.1.4.14 ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.19.2.3 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώ−
τιο 6HC. Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.9 ισχύουν για 
την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.19.2.4 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από 
κόντρα πλακέ 6HD1. Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.5 
ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευα−
σίας.

6.1.4.19.2.5 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από 
κόντρα πλακέ 6HD2. Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.10 
ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευα−
σίας.

6.1.4.19.2.6 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από 
ίνες 6HG1. Οι  απαιτήσεις των 6.1.4.7.1 έως 6.1.4.7.4 ισχύ−
ουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.19.2.7 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από 
ινοσανίδες 6HG2. Οι σχετικές απαιτήσεις της  6.1.4.12 
ισχύουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευα−
σίας.

6.1.4.19.2.8 Πλαστικό δοχείο με εξωτερικό πλαστικό βα−
ρέλι 6HH1. Οι απαιτήσεις των 6.1.4.8.1 έως 6.1.4.8.6 ισχύουν 
για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.19.2.9 Πλαστικά δοχεία με εξωτερικό κιβώτιο από 
στερεό πλαστικό (συμπεριλαμβανομένου συρρικνωμέ−
νου πλαστικού υλικού) 6HH2. Οι απαιτήσεις των 6.1.4.13.1 
και 6.1.4.13.4 έως 6.1.4.13.6 ισχύουν για την κατασκευή της 
εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.20 Σύνθετες συσκευασίες (γυαλί, πορσελάνη ή 
ψαμμάργιλος)

 6PA1 δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι
 6PA2 δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλωβό ή κι−

βώτιο
 6PB1 δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο βαρέλι
 6PB2 δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο κλωβό ή κι−

βώτιο
 6PC δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο
 6PD1 δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα πλα−

κέ
 6PD2 δοχείο με εξωτερικό ψάθινο σκεπαστό κοφίνι
 6PG1 δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από ίνες
 6PG2 δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από ινοσανίδες
 6PH1 δοχείο με εξωτερική συσκευασία από τεταμέ−

νο πλαστικό
 6PH2 δοχείο με εξωτερική συσκευασία από στερεό 

πλαστικό
6.1.4.20.1 Εσωτερικό δοχείο
6.1.4.20.1.1 Tα δοχεία θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

μορφοποιημένα (με μορφή κυλίνδρου ή αχλαδιού) και 
να είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υλικό 
ελεύθερο από οποιοδήποτε ελάττωμα που θα μπορού−
σε να μειώσει την αντοχή τους. Tα τοιχώματα θα πρέ−
πει να είναι επαρκώς παχιά σε κάθε σημείο και ελεύ−
θερα από εσωτερικές καταπονήσεις.

6.1.4.20.1.2 Πλαστικά πώματα βιδωτού σπειρώματος, 
πώματα από τριμμένο γυαλί ή πώματα τουλάχιστον 
εξίσου αποτελεσματικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
ως πώματα για τα δοχεία. Οποιοδήποτε μέρος του πώ−
ματος που είναι πιθανόν να έλθει σε επαφή με το πε−
ριεχόμενο του δοχείου θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σ’ 
εκείνο το περιεχόμενο. Μέριμνα θα πρέπει να λαμβά−
νεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα πώματα να είναι 
έτσι προσαρμοσμένα ώστε να είναι στεγανά και να εί−
ναι κατάλληλα ασφαλισμένα για να αποφεύγεται οποι−
αδήποτε χαλαρότητα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 
Εάν εξαεριζόμενα πώματα είναι απαραίτητα, αυτά θα 
πρέπει να συμφωνούν με την 4.1.1.8. 

6.1.4.20.1.3 Το δοχείο θα πρέπει να είναι σταθερά 
ασφαλισμένο στην εξωτερική συσκευασία με προστα−
τευτικά και/ή απορροφητικά υλικά.

6.1.4.20.1.4 Μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου: 60 λί−
τρα.

6.1.4.20.1.5 Μέγιστο καθαρό βάρος: 75 kg.
6.1.4.20.2 Εξωτερική συσκευασία
6.1.4.20.2.1 Δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο βαρέλι 6PA1. 

Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.1 ισχύουν για την κατα−
σκευή της εξωτερικής συσκευασίας. Tο μετακινούμενο 
καπάκι που απαιτείται για αυτόν τον τύπο συσκευασίας 
μπορεί πάντως να είναι της μορφής ενός καψυλλίου.

6.1.4.20.2.2 Δοχείο με εξωτερικό χαλύβδινο κλωβό ή 
κιβώτιο 6PA2. Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.14 ισχύ−
ουν για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας. 
Για κυλινδρικά δοχεία η εξωτερική συσκευασία θα πρέ−
πει, όταν είναι όρθια, να σηκώνεται πάνω από το δοχείο 
και το πώμα του. Εάν ο κλωβός περιβάλλει ένα αχλα−
δόμορφο δοχείο και είναι ταιριαστού σχήματος, η εξω−



10114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

τερική συσκευασία θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με 
ένα προστατευτικό κάλυμμα (καψύλλιο).

6.1.4.20.2.3 Δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο βαρέλι 
6PB1. Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.2 ισχύουν για την 
κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.20.2.4 Δοχείο με εξωτερικό αλουμινένιο κλωβό ή 
κιβώτιο 6PB2. Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.14 ισχύουν 
για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.20.2.5 Δοχείο με εξωτερικό ξύλινο κιβώτιο 6PC. 
Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.9 ισχύουν για την κα−
τασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.20.2.6 Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από κόντρα 
πλακέ 6PD1. Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.5 ισχύουν 
για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.20.2.7 Δοχείο με εξωτερικό ψάθινο κοφίνι 6PD2. 
Tο ψάθινο κοφίνι θα πρέπει να είναι σωστά φτιαγμένο 
με υλικό καλής ποιότητας. Θα πρέπει να είναι εξοπλι−
σμένο με προστατευτικό κάλυμμα (καψύλλιο) έτσι ώστε 
να προλαμβάνεται φθορά στο δοχείο.

6.1.4.20.2.8 Δοχείο με εξωτερικό βαρέλι από ίνες 6PG1. 
Οι σχετικές απαιτήσεις των 6.1.4.7.1 έως 6.1.4.7.4 ισχύουν 
για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.20.2.9 Δοχείο με εξωτερικό κιβώτιο από ινοσανί−
δες 6PG2. Οι σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.12 ισχύουν 
για την κατασκευή της εξωτερικής συσκευασίας.

6.1.4.20.2.10 Δοχείο με εξωτερική συσκευασία από τε−
ταμένο πλαστικό ή στερεό πλαστικό (6PH1 ή 6PH2). Tα 
υλικά και των δύο εξωτερικών συσκευασιών θα πρέπει 
να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της 6.1.4.13. Η 
συσκευασία από στερεό πλαστικό θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλέ−
νιο ή άλλο συγκρίσιμο πλαστικό υλικό. Tο μετακινού−
μενο καπάκι για αυτόν τον τύπο συσκευασίας μπορεί 
πάντως να είναι της μορφής καψυλλίου.

6.1.4.21 Συνδυασμένες συσκευασίεςΟι σχετικές απαιτή−
σεις του Τμήματος 6.1.4 για τις εξωτερικές συσκευασίες 
προς χρήση, εφαρμόζονται.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις εσωτερι−
κές και εξωτερικές συσκευασίες προς χρήση, βλέπε τις 
σχετικές οδηγίες συσκευασίας στο Κεφάλαιο 4.1.

6.1.4.22 Ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευ−
ασίες 0A1 μη−μετακινούμενης κεφαλής0A2 μετακινού−
μενης κεφαλής

6.1.4.22.1 Tο φύλλο μετάλλου για το σώμα και τα άκρα 
θα πρέπει να είναι από κατάλληλο χάλυβα και ενός πε−
ριτυπώματος κατάλληλου για τη χωρητικότητα και την 
προοριζόμενη χρήση της συσκευασίας.

6.1.4.22.2 Οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι συγκολλη−
μένες, τουλάχιστον με διπλή ραφή με τοποθέτηση λω−
ρίδας ή παραγόμενες με μία μέθοδο που εξασφαλίζει 
έναν παρόμοιο βαθμό αντοχής και στεγανότητας.

6.1.4.22.3 Εσωτερικές επικαλύψεις από ψευδάργυρο, 
κασσίτερο, λάκα κ.λπ. θα πρέπει να είναι σκληρές και 
θα πρέπει να επικολλούνται στο χάλυβα σε κάθε ση−
μείο, συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων.

6.1.4.22.4 Ανοίγματα για πλήρωση, άδειασμα και εξαερι−
σμό στα σώματα ή τις κεφαλές των μη−μετακινούμενης 
κεφαλής (0A1) συσκευασιών δεν θα πρέπει να υπερβαί−
νουν τα 7 cm σε διάμετρο. Συσκευασίες με μεγαλύτε−
ρα ανοίγματα θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι του 
τύπου μετακινούμενης κεφαλής (0A2).

6.1.4.22.5 Tα πώματα των μη−μετακινούμενης κεφαλής 
συσκευασιών (0A1) θα πρέπει είτε να είναι του τύπου 
βιδωτού σπειρώματος είτε να είναι ικανά να ασφαλί−

ζονται με μία βιδωτή συσκευή ή μία συσκευή τουλάχι−
στον εξίσου αποτελεσματική. Tα πώματα των μετακι−
νούμενης κεφαλής συσκευασιών (0A2) θα πρέπει να είναι 
έτσι σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα ώστε να μένουν 
σταθερά κλεισμένα και οι συσκευασίες να παραμένουν 
στεγανές σε κανονικές συνθήκες μεταφοράς.

6.1.4.22.6 Μέγιστη χωρητικότητα συσκευασιών: 40 λί−
τρα.

6.1.4.22.7 Μέγιστο καθαρό βάρος: 50 kg.
6.1.5 Απαιτήσεις δοκιμών για συσκευασίες
6.1.5.1  Εκτέλεση και συχνότητα των δοκιμών
6.1.5.1.1 Ο τύπος σχεδιασμού κάθε συσκευασίας θα πρέ−

πει να δοκιμάζεται όπως περιγράφεται στην 6.1.5 σύμφω−
να με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί και εγκριθεί 
από την αρμόδια αρχή.

6.1.5.1.2 Δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται επιτυχώς σε 
κάθε τύπο σχεδιασμού συσκευασίας πριν μια τέτοια συ−
σκευασία χρησιμοποιηθεί. Ένας τύπος σχεδιασμού συ−
σκευασίας ορίζεται από το σχέδιο, το μέγεθος, το υλικό 
και το πάχος, τον τρόπο κατασκευής και συσκευασίας, 
αλλά μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες επιφανειακές 
επεξεργασίες. Επίσης περιλαμβάνει συσκευασίες που 
διαφέρουν από τον τύπο σχεδιασμού μόνον στο μικρό−
τερο ύψος σχεδιασμού.

6.1.5.1.3 Οι δοκιμές θα πρέπει να επαναλαμβάνονται 
σε δείγματα της παραγωγής σε διαστήματα που κα−
θορίζονται από την αρμόδια αρχή. Για τέτοιες δοκιμές 
σε συσκευασίες από χαρτί ή ινοσανίδες, η προετοιμα−
σία σε συνθήκες περιβάλλοντος θεωρείται ισοδύναμη 
με τις απαιτήσεις της 6.1.5.2.3.

6.1.5.1.4 Οι δοκιμές θα πρέπει επίσης να επαναλαμ−
βάνονται μετά από κάθε τροποποίηση που αλλάζει το 
σχεδιασμό, το υλικό ή τον τρόπο κατασκευής μιας συ−
σκευασίας.

6.1.5.1.5 Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη δειγμα−
τοληπτική δοκιμή των συσκευασιών που διαφέρουν μόνον 
σε δευτερεύοντα σημεία από τον ελεγχόμενο τύπο, π.χ. 
μικρότερα μεγέθη εσωτερικών συσκευασιών ή εσωτερι−
κές συσκευασίες μικρότερου καθαρού βάρους και συ−
σκευασίες τέτοιες όπως βαρέλι, σάκοι και κιβώτια που 
παράγονται με μικρές μειώσεις στην(στις) εξωτερική(ές) 
διάσταση(διαστάσεις).

6.1.5.1.6 (Δεσμευμένο) 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις συνθήκες συναρμολόγησης διαφο−

ρετικών εσωτερικών συσκευασιών σε μία εξωτερική συ−
σκευασία και για επιτρεπτές αποκλίσεις βλέπε 4.1.1.5.1.

6.1.5.1.7 Είδη ή εσωτερικές συσκευασίες οποιουδήποτε 
τύπου για στερεά ή υγρά μπορούν να μοντάρονται και 
να μεταφέρονται χωρίς δοκιμή σε μία εξωτερική συ−
σκευασία υπό τους παρακάτω όρους:

(a) Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να έχει επι−
τυχώς ελεγχθεί σύμφωνα με το την 6.1.5.3 με εύθραυ−
στες (π.χ. γυάλινες) εσωτερικές συσκευασίες που πε−
ριέχουν υγρά με τη χρήση του ύψους πτώσης για την 
ομάδα συσκευασίας I.

(b) Tο συνολικό συνδυασμένο μικτό βάρος των εσω−
τερικών συσκευασιών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
μισό του μικτού βάρους των εσωτερικών συσκευασι−
ών που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή πτώσης στο 
(a) παραπάνω.

(c) Tο πάχος του προστατευτικού υλικού μεταξύ των 
εσωτερικών συσκευασιών και του εξωτερικού της συ−
σκευασίας δεν θα πρέπει να μειώνεται κάτω από το 
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αντίστοιχο πάχος στην αρχικά ελεγχόμενη συσκευα−
σία. Και εάν μία μόνη εσωτερική συσκευασία είχε χρη−
σιμοποιηθεί στην αρχική δοκιμή, το πάχος του προστα−
τευτικού μεταξύ των εσωτερικών συσκευασιών δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχος του προστα−
τευτικού μεταξύ του εξωτερικού της συσκευασίας και 
της εσωτερικής συσκευασίας στην αρχική δοκιμή. Εάν 
είτε λιγότερες είτε μικρότερες εσωτερικές συσκευασί−
ες χρησιμοποιούνται (συγκρινόμενες με τις εσωτερικές 
συσκευασίες που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή πτώσης) 
αρκετό πρόσθετο προστατευτικό υλικό θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την κατάληψη των κενών χώρων.

(d) Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να έχει περά−
σει επιτυχώς τη δοκιμή στοιβάγματος στην 6.1.5.6 όταν 
είναι κενή. Tο συνολικό βάρος ίδιων κόλων θα πρέπει 
να βασίζεται στο συνδυασμένο βάρος των εσωτερικών 
συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή πτώ−
σης στο (a) παραπάνω.

(e) Εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν υγρά θα 
πρέπει να είναι πλήρως περιβεβλημένες με αρκετή πο−
σότητα απορροφητικού υλικού για την απορρόφηση 
όλου του υγρού περιεχομένου των εσωτερικών συσκευ−
ασιών.

(f) Εάν η εξωτερική συσκευασία είναι προοριζόμενη 
να περιέχει εσωτερικές συσκευασίες για υγρά και δεν 
είναι στεγανή, ή είναι προοριζόμενη να περιέχει εσω−
τερικές συσκευασίες για στερεά και δεν είναι αδιαπέ−
ραστη, ένα μέσον συγκράτησης οποιουδήποτε υγρού 
ή στερεού περιεχομένου στην περίπτωση διαρροής θα 
πρέπει να υπάρχει στη μορφή στεγανής επένδυσης, 
πλαστικού σάκου ή άλλου εξίσου αποτελεσματικού μέ−
σου συγκράτησης. Για συσκευασίες που περιέχουν υγρά, 
το απορροφητικό υλικό που απαιτείται στο (e) θα πρέ−
πει να τοποθετείται μέσα στο μέσον συγκράτησης του 
υγρού περιεχομένου

(g) Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν σήμανση σύμ−
φωνα με την 6.1.3 ως ελεγμένες για λειτουργία συνδυ−
ασμένων συσκευασιών της Ομάδας Συσκευασίας I. Tο 
μικτό βάρος της σήμανσης σε κιλά θα πρέπει να είναι 
το άθροισμα του βάρους των εξωτερικών συσκευασι−
ών συν το μισό του βάρους της(των) εσωτερικής(ών) 
συσκευασίας(ών) όπως χρησιμοποιούνται για τη δοκι−
μή πτώσης που αναφέρεται στο (a) παραπάνω. Ένα τέ−
τοιο σήμα θα πρέπει να περιέχει ένα γράμμα “V” όπως 
περιγράφεται στην 6.1.2.4.

6.1.5.1.8 Η αρμόδια αρχή μπορεί σε οποιονδήποτε χρό−
νο να απαιτήσει απόδειξη, με διεξαγωγή δοκιμών σύμ−
φωνα με αυτό το Τμήμα, ότι οι σειριακά παραγόμενες 
συσκευασίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τις δοκιμές 
του σχεδιασμού τύπου. Για λόγους επιβεβαίωσης αρχεία 
τέτοιων δοκιμών θα πρέπει να διατηρούνται.

6.1.5.1.9 Εάν μια εσωτερική επεξεργασία ή επένδυση 
απαιτείται για λόγους ασφαλείας, αυτή θα πρέπει να 
διατηρεί τις προστατευτικές της ιδιότητες ακόμα και 
μετά τις δοκιμές.

6.1.5.1.10 Υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς των απο−
τελεσμάτων των δοκιμών δεν επηρεάζονται και με την 
έγκριση της αρμόδιας αρχής, διάφορες δοκιμές μπο−
ρούν να γίνουν σε ένα δείγμα.

6.1.5.1.11 Συσκευασίες συλλογής
 Οι συσκευασίες διασφάλισης (βλέπε 1.2.1) θα πρέπει 

να δοκιμάζονται και να φέρουν επισήμανση σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις συσκευασί−
ες της ομάδας συσκευασίας II που προορίζονται για τη 
μεταφορά στερεών ή εσωτερικών συσκευασιών, εκτός 
όπως παρακάτω:

(a) Η ουσία δοκιμής που χρησιμοποιείται κατά την 
εκτέλεση των δοκιμών θα πρέπει να είναι νερό και οι 
συσκευασίες θα πρέπει να γεμίζονται όχι λιγότερο του 
από 98% της μέγιστης χωρητικότητάς τους. Επιτρέπε−
ται η χρήση προσθέτων, τέτοιων όπως σάκοι από μο−
λυβένια σκάγια, για την απόκτηση του απαραίτητου 
συνολικού βάρους κόλου, για όσο είναι τοποθετημένα 
έτσι ώστε τα αποτελέσματα της δοκιμής να μην επη−
ρεάζονται. Εναλλακτικά, κατά την εκτέλεση της δοκι−
μής πτώσης, το ύψος πτώσης μπορεί να ποικίλει σύμ−
φωνα με την 6.1.5.3.5(b).

(b) Οι συσκευασίες θα πρέπει, επιπλέον, θα πρέπει 
να έχουν επιτυχώς υποβληθεί σε δοκιμή στεγανότητας 
στα 30 kPa, με τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής να 
απεικονίζονται στην αναφορά δοκιμής που απαιτείται 
από την 6.1.5.8 και

(c) Οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν επισήμανση 
με το γράμμα “T” όπως περιγράφεται στην 6.1.2.4.

6.1.5.2 Προετοιμασία των συσκευασιών για δοκιμή
6.1.5.2.1 Οι δοκιμές θα πρέπει να διεξάγονται σε συ−

σκευασίες προετοιμασίες όπως για μεταφορά συ−
μπεριλαμβανομένων, όσον αφορά σε συνδυασμένες 
συσκευασίες, των εσωτερικών συσκευασιών που χρη−
σιμοποιούνται. Εσωτερικά ή μόνα δοχεία ή συσκευασί−
ες θα πρέπει να γεμίζονται έως όχι λιγότερο από το 
98% της μέγιστης χωρητικότητας τους για υγρά ή το 
95% για στερεά. Για συνδυασμένες συσκευασίες όπου 
η εσωτερική συσκευασία είναι σχεδιασμένη να μεταφέ−
ρει υγρά και στερεά, ξεχωριστή δοκιμή απαιτείται τόσο 
για υγρό, όσο και για στερεό περιεχόμενο. Οι ουσίες ή 
τα είδη προς μεταφορά στις συσκευασίες μπορούν να 
αντικαθίστανται από άλλες ουσίες ή είδη εκτός όπου 
αυτά θα καθιστούσαν τα αποτελέσματα των δοκιμών 
μη ισχύοντα. Για στερεά, όταν μία άλλη ουσία χρησιμο−
ποιείται, αυτή θα πρέπει να έχει τα ίδια φυσικά χαρα−
κτηριστικά (βάρος, κόκκο, μέγεθος κ.λπ.) όπως η ουσία 
προς μεταφορά. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων, τέ−
τοιων όπως σάκοι από μολυβένια σκάγια, για την από−
κτηση του απαραίτητου συνολικού βάρους κόλου, για 
όσο είναι τοποθετημένα έτσι ώστε τα αποτελέσματα 
της δοκιμής να μην επηρεάζονται.

6.1.5.2.2 Στις δοκιμές πτώσης για υγρά, όταν μία άλλη 
ουσία χρησιμοποιείται, η σχετική πυκνότητα και το ιξώ−
δες θα πρέπει να είναι παρόμοια με εκείνα της ουσί−
ας προς μεταφορά. Νερό μπορεί επίσης να χρησιμο−
ποιείται για τη δοκιμή πτώσης υγρού υπό τους όρους 
στην 6.1.5.3.5.
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6.1.5.2.3 Συσκευασίες από χαρτί ή ινοσανίδες θα πρέ−
πει να τοποθετούνται για τουλάχιστον 24 ώρες σε μία 
ατμόσφαιρα που έχει ελεγχόμενη θερμοκρασία και σχε−
τική υγρασία (r.h.). Υπάρχουν τρεις δυνατότητες, μία 
από τις οποίες θα πρέπει να επιλέγεται. Η προτιμώμε−
νη ατμόσφαιρα είναι 23 ± 2 oC και 50% ± 2% r.h. Οι δύο 
άλλες δυνατότητες είναι 20 ± 2 oC και 65% ± 2% r.h. ή 
27 ± 2  oC και 65% ±  2% r.h.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέσες τιμές θα πρέπει να πέφτουν 
μέσα σ’ αυτά τα όρια. Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις 
και περιορισμοί στη μέτρηση μπορούν να προκαλούν 
διαφοροποίηση των μεμονωμένων μετρήσεων κατά έως 
±5% σχετική υγρασία χωρίς σημαντική επίδραση στην 
επαναληψιμότητα  της δοκιμής.

6.1.5.2.4 (Δεσμευμένο)
6.1.5.2.5 Για να ελεγχθεί ότι η χημική συμβατότητά 

τους με τα υγρά είναι αρκετή, πλαστικά βαρέλια και 
μπιτόνια σύμφωνα με την 6.1.4.8 και εάν είναι απαραίτη−
το σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού) σύμφωνα 
με την 6.1.4.19 θα πρέπει να υπόκεινται σε αποθήκευση 
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για έξι μήνες, κατά τη 
διάρκεια του οποίου χρόνου τα δείγματα δοκιμής θα 
πρέπει να διατηρούνται γεμισμένα με τα εμπορεύματα 
που είναι προοριζόμενα να μεταφέρουν.

 Για τις πρώτες και τις τελευταίες 24 ώρες αποθή−
κευσης, τα δείγματα δοκιμής θα πρέπει να τοποθετού−
νται με το πώμα προς τα κάτω. Πάντως, συσκευασίες 
εξοπλισμένες με εξαεριστήρα θα πρέπει να είναι έτσι 
τοποθετημένες σε κάθε περίπτωση για πέντε λεπτά 
μόνον. Μετά από αυτήν την αποθήκευση τα δείγματα 
δοκιμής θα πρέπει να υποβάλλονται στις δοκιμές που 
ορίζονται στις 6.1.5.3 έως 6.1.5.6.

 Όταν είναι γνωστό ότι οι ιδιότητες αντοχής του πλα−
στικού υλικού των εσωτερικών δοχείων των σύνθετων 
συσκευασιών (πλαστικού υλικού) δεν μεταβάλλονται ση−
μαντικά από τη δράση της πληρωτικής ουσίας, δεν θα 
είναι απαραίτητο να δοκιμάζεται ότι η χημική συμβα−
τότητα είναι αρκετή.

 Μία σημαντική μεταβολή στις ιδιότητες αντοχής ση−
μαίνει:

(a) σαφή αύξηση της ευθραυστότητας, ή
(b) σημαντική μείωση στην ελαστικότητα, εκτός εάν 

σχετίζεται με μία όχι μικρότερη από ανάλογη αύξηση 
στην επιμήκυνση υπό φορτίο.

 Όπου η συμπεριφορά του πλαστικού υλικού έχει απο−
δειχθεί με άλλα μέσα, ο παραπάνω έλεγχος της συμ−
βατότητας μπορεί να παραλείπεται. Τέτοιες διαδικασί−
ες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τον 
παραπάνω έλεγχο συμβατότητας και να είναι αναγνω−
ρισμένες από την αρμόδια αρχή.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια και 
σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού) κατασκευα−
σμένες από υψηλού ή μέσου μοριακού βάρους πολυαι−
θυλένιο, βλέπε επίσης 6.1.5.2.6 παρακάτω.

6.1.5.2.6 Για βαρέλια και μπιτόνια από υψηλού μοριακού 
βάρους πολυαιθυλένιο σύμφωνα με την 6.1.4.8 και εάν 
είναι απαραίτητο σύνθετες συσκευασίες από υψηλού 
μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο σύμφωνα με την 6.1.4.19, 
η χημική τους συμβατότητα με τα υγρά πλήρωσης σύμ−
φωνα με την 4.1.1.19 πρέπει να επιβεβαιώνεται με πρότυπα 
υγρά (βλέπε 6.1.6):

 Τα πρότυπα υγρά είναι ενδεικτικά για τις διεργασίες 
φθοράς σε πολυαιθυλένιο, καθώς αδυνατίζουν φουσκώνο−
ντας, αστοχούν υπό τάση, μοριακή φθορά και συνδυασμούς 
αυτών. Η επαρκής χημική συμβατότητα των συσκευασιών 
μπορεί να εξακριβωθεί με αποθήκευση των απαιτούμενων 
δειγμάτων ελέγχου για τρεις εβδομάδες στους 40 ΟC με 
το(α) κατάλληλο(α) πρότυπο(α) υγρό(ά)· όπου το πρότυπο 

υγρό είναι νερό, αποθήκευση με αυτή τη διαδικασία δεν 
απαιτείται. Αποθήκευση δεν απαιτείται επίσης για δείγματα 
ελέγχου τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή στοι−
βάγματος στην περίπτωση των πρότυπων υγρών «διάλυμα 
ύγρανσης» και «ακετικό οξύ». 

 Για τις πρώτες και τις τελευταίες 24 ώρες αποθή−
κευσης, τα δείγματα δοκιμής θα πρέπει να τοποθετού−
νται με το πώμα προς τα κάτω. Πάντως, συσκευασίες 
εξοπλισμένες με εξαεριστήρα θα πρέπει να είναι έτσι 
τοποθετημένες σε κάθε περίπτωση για πέντε λεπτά 
μόνον. Μετά από αυτήν την αποθήκευση, τα δείγματα 
δοκιμής θα πρέπει να υποβάλλονται στις δοκιμές που 
ορίζονται στις 6.1.5.3 έως 6.1.5.6

 Ο έλεγχος συμβατότητας για το υδροϋπεροξείδιο του 
τριτοταγούς βουτυλίου με περισσότερο από 40% περιε−
κτικότητα σε υπεροξείδιο και υπεροξοξικά οξέα της Κλά−
σης 5.2, δεν θα πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας 
πρότυπα υγρά. Για αυτές τις ουσίες, απόδειξη αρκετής 
χημικής συμβατότητας των δειγμάτων δοκιμής θα πρέ−
πει να παρέχεται κατά τη διάρκειας μια αποθηκευτικής 
περιόδου έξι μηνών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με 
τις ουσίες που προορίζονται να μεταφέρουν.

 Η διαδικασία σύμφωνα με αυτή την παράγραφο εφαρ−
μόζεται επίσης σε υψηλής πυκνότητας, υψηλού ή μέσου 
μοριακού βάρους συσκευασίες πολυαιθυλενίου, η εσω−
τερική επιφάνεια των οποίων είναι φθοριωμένη.

6.1.5.2.7 Για συσκευασίες από πολυαιθυλένιο υψηλού ή 
μέσου μοριακού βάρους σύμφωνα με την 6.1.5.2.6, που 
έχουν περάσει με επιτυχία τη δοκιμή της 6.1.5.2.6, είναι 
δυνατό να εγκριθούν ουσίες πλήρωσης διαφορετικές 
από τις εξομοιούμενες σύμφωνα με την 4.1.1.19. Η έγκριση 
αυτή βασίζεται σε εργαστηριακούς ελέγχους που απο−
δεικνύουν ότι η επίδραση τέτοιων πληρωτικών ουσιών 
πάνω στα δείγματα δοκιμής είναι μικρότερη από εκείνη 
του αντίστοιχου πρότυπου υγρού (ή υγρών) λαμβανο−
μένων υπόψη των σχετικών διαδικασιών φθοράς. Ισχύ−
ουν οι ίδιοι όροι όπως εκείνοι που καθορίζονται στην 
4.1.1.19.2 παραπάνω όσον αφορά τη σχετική πυκνότητα 
και την τάση ατμών.

6.1.5.2.8 Υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιότητες αντοχής 
των πλαστικών εσωτερικών συσκευασιών μίας συνδυα−
σμένης συσκευασίας δεν μεταβάλλονται σημαντικά από 
τη δράση της πληρωτικής ουσίας, απόδειξη της χημι−
κής συμβατότητας δεν είναι απαραίτητη. Μία σημαντι−
κή μεταβολή στις ιδιότητες αντοχής σημαίνει:

(a)  σαφή αύξηση της ευθραυστότητας
(b)  σημαντική μείωση στην ελαστικότητα, εκτός εάν 

σχετίζεται με μία όχι λιγότερο από ανάλογη αύξηση σε 
ελαστική επιμήκυνση

6.1.5.3 Δοκιμή πτώσης3  
6.1.5.3.1 Αριθμός δειγμάτων δοκιμής (ανά τύπο σχεδι−

ασμού και κατασκευαστή) και κλίση πτώσης
Για άλλες πέραν από επίπεδες πτώσεις το κέντρο 

βάρους θα πρέπει να είναι κάθετα πάνω από το ση−
μείο κρούσης.

Όπου περισσότερες από μία κλίσεις είναι δυνατές για 
μια δεδομένη δοκιμή πτώσης, η κλίση που είναι πιο πιθα−
νόν να υπάρξει σε περίπτωση πτώσης της συσκευασίας 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

3 Βλέπε Πρότυπο ISO 2248.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10117

 

.

(a)

( )

 (
): 

,
,

.

 (
):

,
,

,

.

(b)

 (
)

:
:

:
:

:

(c)  – 
(

)

:
:

:
(d)  – 

, ( )
:

:

(e)  ( ,
),

"RID/ADR"  6.1.3.1 
(a) (ii) 

( )
, ,

,
.



10118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6.1.5.3.2 Ειδική προετοιμασία των δειγμάτων δοκιμής για τη δοκιμή πτώσης
 Η θερμοκρασία του δείγματος δοκιμής και του περιεχομένου του θα πρέπει να μειώνεται στους –18 °C ή χα−

μηλότερα για τις παρακάτω συσκευασίες:
 (a) πλαστικά βαρέλια (βλέπε 6.1.4.8)
 (b) πλαστικά μπιτόνια (βλέπε 6.1.4.8)
 (c) πλαστικά κιβώτια άλλα εκτός από κιβώτια από τεταμένο πλαστικό (βλέπε 6.1.4.13)
 (d) σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού) (βλέπε 6.1.4.19) και
 (e) συνδυασμένες συσκευασίες με πλαστικές εσωτερικές συσκευασίες, άλλες από πλαστικούς σάκους προο−

ριζόμενους να περιέχουν στερεά ή είδη.
 Όπου τα δείγματα δοκιμής προετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο, η εξισορρόπηση στην 6.1.5.2.3 μπορεί να πα−

ραλείπεται. Τα υγρά ελέγχου θα πρέπει να διατηρούνται στην υγρή κατάσταση με την προσθήκη αντιψυκτικών 
εάν είναι απαραίτητο.

6.1.5.3.3 Οι συσκευασίες με αφαιρούμενο κάλυμμα για υγρά δεν ρίπτονται παρά μόνο τουλάχιστον 24 ώρες μετά 
την πλήρωση και κλείσιμο για να δοθεί χρόνος για τυχόν χαλάρωση του πώματος.

6.1.5.3.4 Στόχος
 Ο στόχος θα πρέπει να είναι μία άκαμπτη, μη−ελαστική, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
6.1.5.3.5 Ύψος πτώσης
 Για στερεά και υγρά, αν η δοκιμή εκτελείται με το στερεό ή το υγρό προς μεταφορά ή με άλλη ουσία που 

έχει ουσιαστικά τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά:

Ομάδα Συσκευασίας 
I

Ομάδα Συσκευασίας 
II

Ομάδα Συσκευασίας III

1.8 m 1.2 m 0.8 m
Για υγρά σε μονές συσκευασίες και για τις εσωτερικές συσκευασίες σύνθετων συσκευασιών, όταν η δοκιμή 

εκτελείται με νερό:
Σημείωση: Ο όρος νερό περιλαμβάνει διαλύματα νερού / αντιπηκτικών με ελάχιστο ειδικό βάρος 0,95 για δο−

κιμές στους – 18 °C.
(a) όπου οι ουσίες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα όχι μεγαλύτερη από l.2:

Ομάδα Συσκευασίας 
I

Ομάδα Συσκευασίας 
II Ομάδα Συσκευασίας III

1.8 m 1.2 m 0.8 m
(b) όπου οι ουσίες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα που υπερβαίνει το 1.2, το ύψος πτώσης θα πρέ−

πει να υπολογίζεται στη βάση της σχετικής πυκνότητας (d) της ουσίας προς μεταφορά, στρογγυλοποιημένης 
στο πρώτο δεκαδικό, ως ακολούθως:

Ομάδα Συσκευασίας 
I

Ομάδα Συσκευασίας 
II

Ομάδα Συσκευασίας 
III

d Χ 1.5 (m) d Χ 1.0 (m) d Χ 0.67 (m)

(c) για ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, φέρουσες σήμανση με το σύμβολο “RID/ADR” σύμ−
φωνα με την 6.1.3.1(a) (ii) προοριζόμενες για τη μεταφορά ουσιών που έχουν ιξώδες στους 23 °C μεγαλύτερο από 
200 mm2/s (που αντιστοιχεί σ’ ένα χρόνο ροής 30 δεύτερα με ένα ISO καψύλλιο ροής που έχει στόμιο αεριοπρο−
ώθησης με 6 mm διάμετρο σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 2431−1993)

(i) εάν η σχετική πυκνότητα δεν υπερβαίνει το 1.2:

Ομάδα συσκευασίας 
II

Ομάδα συσκευασίας 
III

0.6 m 0.4 m

(ii) όπου οι ουσίες προς μεταφορά έχουν σχετική πυκνότητα (d) που υπερβαίνει το 1.2 το ύψος πτώσης θα πρέ−
πει να υπολογίζεται πάνω στη βάση της σχετικής πυκνότητα (d) της ουσίας προς μεταφορά, στρογγυλοποιημέ−
νης στο πρώτο δεκαδικό, ως ακολούθως:

Ομάδα συσκευασίας 
II

Ομάδα συσκευασίας 
III

d Χ 0.5 m d Χ 0.33 m

6.1.5.3.6 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής:
6.1.5.3.5.1 Κάθε συσκευασία που περιέχει υγρό θα πρέπει να είναι στεγανή όταν έχει υπάρξει ισορροπία μετα−

ξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πιέσεων, όμως για εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευασιών και 
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εκτός από εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών 
(γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο), φέροντα σήμανση με 
το σύμβολο  «RID/ADR” σύμφωνα με την 6.1.3.1 (a) (ii) δεν 
είναι απαραίτητο οι πιέσεις να είναι εξισωμένες.

6.1.5.3.6.2 Όπου μία συσκευασία για στερεά υποβάλλε−
ται σε δοκιμή πτώσης και η επάνω όψη της χτυπάει το 
στόχο, το δείγμα δοκιμής περνάει τη δοκιμή εάν όλο το 
περιεχόμενο συγκρατείται από μία εσωτερική συσκευα−
σία ή εσωτερικό δοχείο (π.χ. έναν πλαστικό σάκο) ακό−
μα κι εάν το πώμα ενώ διατηρεί τη συγκρατητική του 
λειτουργία πάνω στην κορυφαία όψη του βαρελιού δεν 
είναι πια αδιαπέραστο.

6.1.5.3.6.3 Η εξωτερική συσκευασία μίας σύνθετης ή 
συνδυασμένης συσκευασίας δεν θα πρέπει να παρουσι−
άζει οποιαδήποτε φθορά ικανή να επηρεάσει την ασφά−
λεια στη μεταφορά. Δε θα πρέπει να υπάρχει διαρροή 
της πληρωτικής ουσίας από την (τις) εσωτερική (ές) 
συσκευασία (ες).

6.1.5.3.6.4 Ούτε το ακριανό φύλλο ενός σάκου ούτε 
η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να παρουσιάζουν  
οποιαδήποτε φθορά ικανή να επηρεάσει την ασφάλεια 
στη μεταφορά.

6.1.5.3.6.5 Μία μικρή έκκριση από το(τα) πώμα(τα) κατά 
την κρούση δεν θεωρείται ότι είναι αστοχία της συ−
σκευασίας υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει πε−
ραιτέρω διαρροή.

6.1.5.3.6.6 Δεν επιτρέπεται ρήγμα σε συσκευασίες για 
εμπορεύματα της Κλάσης 1 που θα επέτρεπε τη διαρ−
ροή ελεύθερων εκρηκτικών ουσιών ή ειδών από την 
εξωτερική συσκευασία.

6.1.5.4 Δοκιμή στεγανότητας
 Η δοκιμή στεγανότητας θα πρέπει να πραγματοποι−

είται σε όλους τους τύπους σχεδιασμού των συσκευα−
σιών προοριζόμενων να περιέχουν υγρά, πάντως, αυτή 
η δοκιμή δεν απαιτείται για

− εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευα−
σιών

− εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυα−
λί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο), φέροντα σήμανση με το 
σύμβολο «RID/ADR” σύμφωνα με την 6.1.3.1 (a) (ii),

− ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, 
φέρουσες σήμανση με το σύμβολο “RID/ADR” σύμφωνα 
με την 6.1.3.1 (a) (ii), προοριζόμενες για ουσίες με ιξώδες 
στους 23 °C που υπερβαίνει τα 200 mm2/s.

6.1.5.4.1 Αριθμός δειγμάτων δοκιμής: τρία δείγματα δο−
κιμής ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή

6.1.5.4.2 Ειδική προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής για 
τη δοκιμή: τα εξαεριζόμενα πώματα είτε θα πρέπει να 
αντικαθίστανται από παρόμοια μη−εξαεριζόμενα πώμα−
τα ή ο εξαερισμός θα πρέπει να σφραγίζεται.

6.1.5.4.3 Μέθοδος δοκιμής και πίεση  που πρέπει να 
εφαρμόζεται: οι συσκευασίες συμπεριλαμβανομένων 
των πωμάτων τους θα πρέπει να βυθίζονται κάτω από 
το νερό για 5 λεπτά ενώ μία εσωτερική πίεση αέρα 
εφαρμόζεται, η μέθοδος της βύθισης δεν θα πρέπει να 
επηρεάζει τα αποτελέσματα της δοκιμής. 

 Η πίεση αέρα (μετρητή) που εφαρμόζεται θα πρέ−
πει να είναι:

Ομάδα Συσκευασίας 
I

Ομάδα Συσκευασίας 
II

Ομάδα Συσκευασίας 
III

Όχι μικρότερη από 30 kPa
(0.3 bar)

Όχι μικρότερη από 20 kPa 
(0.2 bar)

Όχι μικρότερη από 20 kPa
(0.2 bar)

Άλλες μέθοδοι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικές 
μπορούν να χρησιμοποιούνται.

6.1.5.4.4  Κριτήριο για πέρασμα της δοκιμής: δεν θα 
πρέπει να υπάρχει διαρροή

6.1.5.5 Δοκιμή εσωτερικής πίεσης (υδραυλικής)
6.1.5.5.1 Συσκευασίες προς δοκιμή
 Η δοκιμή εσωτερικής πίεσης (υδραυλικής) θα πρέπει 

να διεξάγεται σε όλους τους τύπους σχεδιασμού συ−
σκευασιών από χάλυβα, αλουμίνιο και πλαστικό και σε 
όλες τις σύνθετες συσκευασίες προοριζόμενες να πε−
ριέχουν υγρά. Αυτός η δοκιμή δεν απαιτείται για:

− εσωτερικές συσκευασίες συνδυασμένων συσκευα−
σιών

− εσωτερικά δοχεία σύνθετων συσκευασιών (από γυα−
λί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο), φέροντα σήμανση με το 
σύμβολο «RID/ADR” σύμφωνα με την 6.1.3.1 (a) (ii),

− ελαφρού περιτυπώματος μεταλλικές συσκευασίες, 
φέρουσες σήμανση με το σύμβολο “RID/ADR” σύμφωνα 
με την 6.1.3.1 (a) (ii) προοριζόμενες για ουσίες με ιξώδες 
στους 23 °C που υπερβαίνει τα 200 mm2/s.

6.1.5.5.2 Αριθμός δειγμάτων δοκιμής: τρία δείγματα δο−
κιμής ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή.

6.1.5.5.3 Ειδική προετοιμασία συσκευασιών για τη δο−
κιμή: τα εξαεριζόμενα πώματα είτε θα πρέπει να αντι−
καθίστανται από παρόμοια μη−εξαεριζόμενα πώματα ή 
ο εξαερισμός θα πρέπει να σφραγίζεται

6.1.5.5.4 Μέθοδος δοκιμής και πίεση που πρέπει να 
εφαρμόζεται: μεταλλικές συσκευασίες και σύνθετες συ−
σκευασίες (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο), συ−
μπεριλαμβανομένων των πωμάτων τους, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε δοκιμή πίεσης για 5 λεπτά. Πλαστικές συ−
σκευασίες και σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλι−
κού) συμπεριλαμβανομένων των πωμάτων τους, θα πρέ−
πει να υπόκεινται σε δοκιμή πίεσης για 30 λεπτά. Αυτή 
η πίεση είναι εκείνη που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 
στη επισήμανση που απαιτείται από την  6.1.3.1 (d). Ο 
τρόπος με τον οποίο οι συσκευασίες υποστηρίζονται 
δεν θα πρέπει να καθιστά άκυρη τη δοκιμή. Η πίεση θα 
πρέπει να εφαρμόζεται συνεχώς και ομοιόμορφα. Θα 
πρέπει να διατηρείται σταθερή καθ’ όλη την περίοδο 
δοκιμής. Η υδραυλική πίεση (μετρητή) που εφαρμόζε−
ται, όπως καθορίζεται από οποιαδήποτε από τις παρα−
κάτω μεθόδους, θα πρέπει να είναι: 



10120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(a) όχι μικρότερη από τη συνολική πίεση πιεζομέτρου 
που μετριέται στη συσκευασία (δηλ. την τάση ατμών 
της πληρωτικής ουσίας και τη μερική πίεση του αέρα 
ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 100 kPa) στους 55 °C, 
πολλαπλασιασμένη με έναν συντελεστή ασφάλειας 1.5. 
Αυτή η συνολική πίεση πιεζομέτρου θα πρέπει να προσ−
διορίζεται στη βάση ενός μέγιστου βαθμού πλήρωσης 
σύμφωνα με την 4.1.1.4 και μία θερμοκρασία πλήρω−
σης 15 °C ή

(b) όχι μικρότερη από 1.75 φορές την τάση ατμών 
στους 50 °C της ουσίας προς μεταφορά, μείον 100 kPa, 
αλλά με ελάχιστη πίεση δοκιμής 100 kPa, ή

(c) όχι μικρότερη από 1.5 φορές την τάση ατμών στους 
55 °C της ουσίας προς μεταφορά, μείον 100 kPa, αλλά 
με ελάχιστη πίεση δοκιμής 100 kPa

6.1.5.5.5 Επιπλέον, συσκευασίες προοριζόμενες να πε−
ριέχουν ουσίες της Ομάδας Συσκευασίας Ι θα πρέπει να 
δοκιμάζονται σε μια ελάχιστη πίεση 250 kPa (μετρητή) 
για μια περίοδο δοκιμής 5 ή 30 λεπτών που εξαρτάται 
από το υλικό κατασκευής της συσκευασίας.

6.1.5.5.6 Κριτήριο για το πέρασμα της δοκιμής: καμία 
συσκευασία δεν θα πρέπει να έχει διαρροή.

6.1.5.6 Δοκιμή στοιβάγματος
 Όλοι οι τύποι σχεδιασμού των συσκευασιών πέραν 

των σάκων και πέραν των μη−στοιβάξιμων σύνθετων 
συσκευασιών (από γυαλί, πορσελάνη ή ψαμμάργιλο), 
φέροντες σήμανση με το σύμβολο «RID/ADR” σύμφωνα 
με την 6.1.3.1 (a) (ii) θα πρέπει να υπόκεινται σε μια δο−
κιμή στοιβάγματος.

6.1.5.6.1 Αριθμός δειγμάτων δοκιμής: τρία δείγματα δο−
κιμής ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή

6.1.5.6.2 Μέθοδος δοκιμής: το δείγμα δοκιμής θα πρέ−
πει να υπόκειται σε μία δύναμη εφαρμοζόμενη στην 
κορυφαία επιφάνεια του δείγματος δοκιμής ισοδύναμη 
με το συνολικό βάρος ίδιων κόλων που θα μπορούσαν 
να είναι στοιβαγμένες πάνω σ’ αυτό κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς. Όπου τα περιεχόμενα του δείγματος 
δοκιμής είναι μη−επικίνδυνα υγρά με σχετική πυκνότη−
τα διαφορετική από αυτή του υγρού προς μεταφορά, 
η δύναμη θα πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με την 
τελευταία. Το ελάχιστο ύψος της στοίβας συμπεριλαμ−
βανομένου του δείγματος δοκιμής θα πρέπει να είναι 
3 μέτρα. Η διάρκεια της δοκιμής θα πρέπει να είναι 24 
ώρες, εκτός του ότι πλαστικά βαρέλια, μπιτόνια και σύν−
θετες συσκευασίες 6HH1 και 6HH2, προοριζόμενες για 
υγρά, θα πρέπει να υπόκεινται στη δοκιμή στοιβάγμα−
τος για μία περίοδο 28 ημερών σε μία θερμοκρασία όχι 
μικρότερη από 40 °C. 

 Για τη δοκιμή σύμφωνα με την 6.1.5.2.5, η αρχική πλη−
ρωτική ουσία θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Για τη δο−
κιμή σύμφωνα με την 6.1.5.2.6, μια δοκιμή στοιβάγματος 
θα πρέπει να διεξάγεται με ένα πρότυπο υγρό.

6.1.5.6.3 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής: κανένα 
δείγμα δοκιμής δεν θα πρέπει να έχει διαρροή. Σε σύν−
θετες συσκευασίες ή συνδυασμένες συσκευασίες, δεν 
θα πρέπει να υπάρχει διαρροή της πληρωτικής ουσί−
ας από το εσωτερικό δοχείο ή την εσωτερική συσκευ−
ασία. Κανένα δείγμα δοκιμής δεν θα πρέπει να εμφα−
νίζει οποιαδήποτε φθορά που θα μπορούσε δυσμενώς 
να επηρεάσει την ασφάλεια της μεταφοράς ή οποια−
δήποτε παραμόρφωση που θα μπορούσε να μειώσει 
την αντοχή του ή να προκαλέσει αστάθεια στις στοί−
βες των κόλων. Οι πλαστικές συσκευασίες θα πρέπει 

να ψύχονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν από 
την αξιολόγηση. 

6.1.5.7 Συμπληρωματική δοκιμή διαπερατότητας για 
πλαστικά βαρέλια και μπιτόνια σύμφωνα με την 6.1.4.8 
και για σύνθετες συσκευασίες (πλαστικού υλικού) σύμ−
φωνα με την 6.1.4.19 προοριζόμενες για τη μεταφορά 
υγρών που έχουν σημείο ανάφλεξης ≤ 61 οC, πέραν από 
συσκευασίες 6HA1

 Συσκευασίες από πολυαιθυλένιο χρειάζεται να υπό−
κεινται σ’ αυτή τη δοκιμή μόνον εάν είναι να εγκρι−
θούν για τη μεταφορά βενζολίου, τολουολίου, ξυλένι−
ου ή μειγμάτων και παρασκευασμάτων που περιέχουν 
εκείνες τις ουσίες.

6.1.5.7.1 Αριθμός δειγμάτων δοκιμής: τρεις συσκευασί−
ες ανά τύπο σχεδιασμού και κατασκευαστή.

6.1.5.7.2 Ειδική προετοιμασία του δείγματος δοκιμής για 
τη δοκιμή: τα δείγματα δοκιμής θα προ−αποθηκεύονται 
με την αρχική πληρωτική ουσία σύμφωνα με την 6.1.5.2.5, 
ή, για συσκευασίες από υψηλού μοριακού βάρους πολυ−
αιθυλένιο, με το πρότυπο υγρό μείγμα υδρογονανθρά−
κων (λευκό οινόπνευμα) σύμφωνα με την 6.1.5.2.6.

6.1.5.7.3 Μέθοδος δοκιμής: τα δείγματα δοκιμής γεμι−
σμένα με την ουσία για την οποία η συσκευασία είναι 
να εγκριθεί θα πρέπει να ζυγίζεται πριν και μετά από 
την αποθήκευση για 28 ημέρες στους 23 οC και 50 % 
σχετική ατμοσφαιρική υγρασία. Για συσκευασίες από 
υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλένιο, η δοκιμή μπο−
ρεί να διεξάγεται με το πρότυπο υγρό μείγμα υδρογο−
νανθράκων (λευκό οινόπνευμα) στη θέση του βενζολί−
ου, του τολουολίου ή του ξυλένιου.

6.1.5.7.4 Κριτήριο για πέρασμα της δοκιμής: η διαπερα−
τότητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0.008 g/l.h.

6.1.5.8 Αναφορά ελέγχου
6.1.5.8.1 Μία αναφορά ελέγχου που περιέχει τουλάχι−

στον τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να συντάσσε−
ται και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες 
της συσκευασίας:

1. Ονομασία και διεύθυνση των εγκαταστάσεων για 
τη δοκιμή,

2. Ονομασία και διεύθυνση τoυ αιτούντος (όπου εί−
ναι κατάλληλο),

3. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στοιχείο της ανα−
φοράς ελέγχου,

4. Ημερομηνία της αναφοράς ελέγχου,
5. Κατασκευαστής της συσκευασίας,
6. Περιγραφή του τύπου σχεδιασμού της συσκευα−

σίας (π.χ. διαστάσεις, υλικά, πώματα, πάχος, κ.λπ.), πε−
ριλαμβανομένης της μεθόδου κατασκευής (π.χ. καλού−
πωμα με φύσημα) και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 
σχέδιο(α) και/ή φωτογραφία(ες),

7. Μέγιστη χωρητικότητα,
8. Χαρακτηριστικά του περιεχομένου ελέγχου, π.χ. ιξώ−

δες και σχετική πυκνότητα για υγρά και μέγεθος σω−
ματιδίων για στερεά,

9. Περιγραφές των δοκιμών και αποτελέσματα,
10. Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να υπογράφεται με 

το όνομα και τη θέση του υπογράφοντος.
6.1.5.8.2  Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να περιέχει 

δηλώσεις ότι η συσκευασία προετοιμασμένη όπως για 
μεταφορά δοκιμάστηκε σύμφωνα με τις κατάλληλες 
απαιτήσεις  αυτού του Τμήματος και ότι η χρήση άλλων 
μεθόδων συσκευασίας μπορούν να την καταστήσουν 
μη−ισχύουσα. Ένα αντίγραφο της αναφοράς ελέγχου θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή.
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6.1.6 Πρότυπα υγρά για την επαλήθευση της χημι−
κής συμβατότητας συσκευασιών, συμπεριλαμβανομέ−
νων και IBC, από πολυαιθυλένιο υψηλού ή μέσου μορι−
ακού βάρους, σύμφωνα με την 6.1.5.2.6 και την 6.5.6.3.5 
αντίστοιχα

6.1.6.1 Tα παρακάτω πρότυπα υγρά θα πρέπει να χρη−
σιμοποιούνται για αυτό το πλαστικό υλικό

(a) Διάλυμα διάβρεξης για ουσίες που προκαλούν σο−
βαρή θραύση στο πολυαιθυλένιο υπό καταπόνηση, ει−
δικά για όλα τα διαλύματα και παρασκευάσματα που 
περιέχουν παράγοντες διάβρεξης

 Ένα υδατικό διάλυμα με 1% από αλκυλοσουλφονικό 
βενζόλιο ή ένα υδατικό διάλυμα με 5% εννεαφαινολικό 
αιθυλεστέρα το οποίο θα πρέπεί να έχει προηγουμένως 
αποθηκευτεί για τουλάχιστον 14 ημέρες σε μια θερμο−
κρασία 40οC πριν χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά για τις 
δοκιμές, θα χρησιμοποιείται. H επιφανειακή τάση αυ−
τού του διαλύματος θα πρέπει να είναι 31 έως 35 mN/
m στους 23 °C.

 Η δοκιμή στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη 
βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι μικρότερης από 
1.20.

 Μία δοκιμή συμβατότητας με οξικό οξύ δεν απαιτεί−
ται εάν επαρκή χημική συμβατότητα αποδεικνύεται με 
ένα διάλυμα διάβρεξης.

 Για πληρωτικές ουσίες που προκαλούν θραύση στο 
πολυαιθυλένιο υπό καταπόνηση που είναι ανθεκτικό σε 
διάλυμα διάβρεξης, αρκετή χημική συμβατότητα μπο−
ρεί να αποδειχτεί μετά από προκαταρκτική αποθήκευ−
ση για τρεις εβδομάδες στους 40 °C σύμφωνα με την 
6.1.5.2.6 αλλά με την αρχική πληρωτική ουσία.

(b) Οξικό οξύ για ουσίες και παρασκευάσματα που 
προκαλούν θραύση στο πολυαιθυλένιο υπό καταπόνη−
ση, ειδικά για μονοκαρβοξυλικά οξέα και μονοσθενείς 
αλκοόλες.

 Οξικό οξύ σε συγκέντρωση 98 έως 100 % θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται.

 Σχετική πυκνότητα = 1.05.
 Η δοκιμή στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη 

βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι μικρότερης από 
1.1.

 Στην περίπτωση πληρωτικών ουσιών που προκαλούν 
φούσκωμα στο πολυαιθυλένιο περισσότερο από το οξι−
κό οξύ και σε τέτοιο βαθμό ώστε το βάρος του πολυ−
αιθυλένιου αυξάνεται κατά έως 4%, επαρκής χημική 
συμβατότητα μπορεί να αποδεικνύεται μετά από προ−
καταρκτική αποθήκευση για τρεις εβδομάδες στους 40 
οC, σύμφωνα με την 6.1.5.2.6 αλλά με την αρχική πλη−
ρωτική ουσία.

(c) Διάλυμα διάβρεξης κανονικού οξικού βουτυλεστέ−
ρα/κανονικού οξικού βουτυλεστέρα−κορεσμένου για ου−
σίες και παρασκευάσματα που προκαλούν φούσκωμα 
στο πολυαιθυλένιο σε τέτοιο βαθμό ώστε το βάρος του 
πολυαιθυλένιου να αυξάνεται κατά περίπου 4 % και 
στον ίδιο χρόνο προκαλούν θραύση υπό καταπόνηση, 
ειδικά για φυτικά−υγιεινά προϊόντα, υγρά χρώματα και 
εστέρες. Κανονικός οξικός βουτυλεστέρας σε συγκέ−
ντρωση 98 έως 100 % θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
προκαταρκτική αποθήκευση σύμφωνα με την 6.1.5.2.6.

 Για τη δοκιμή στοιβάγματος σύμφωνα με την 6.1.5.6, 
ένα υγρό ελέγχου συνιστάμενο από ένα 1 έως 10 % υδα−
τικό διάλυμα διάβρεξης αναμεμειγμένο με 2 % κανονι−
κό οξικό βουτυλεστέρα σύμφωνα με το (a) παραπάνω 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

 Η δοκιμή στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη 
βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι μικρότερης από 
1.0.

 Στην περίπτωση πληρωτικών ουσιών που προκαλούν 
φούσκωμα στο πολυαιθυλένιο περισσότερο από τον κα−
νονικό οξικό βουτυλεστέρα και σε τέτοιο βαθμό ώστε 
το βάρος του πολυαιθυλένιου να αυξάνεται κατά έως 
7.5 %, επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί να αποδει−
κνύεται μετά από προκαταρκτική αποθήκευση για τρεις 
εβδομάδες στους 40 οC, σύμφωνα με την 6.1.5.2.6 αλλά 
με την αρχική πληρωτική ουσία.

(d) Μείγμα υδρογονανθράκων (λευκό οινόπνευμα) για 
ουσίες και παρασκευάσματα που προκαλούν φούσκωμα 
σε πολυαιθυλένιο, ειδικά για υδρογονάνθρακες, εστέ−
ρες και κετόνες.

 Ένα μείγμα υδρογονανθράκων που έχει σημείο 
βρασμού από 160 οC έως 220 οC, σχετική πυκνότητα 
0.78−0.80, σημείο ανάφλεξης >50 οC και περιεκτικότη−
τα σε αρωματικά 16 % έως 21 % θα πρέπει να χρησι−
μοποιείται.

 Η δοκιμή στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη 
βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι μικρότερης από 1.0.

 Στην περίπτωση πληρωτικών ουσιών που προκαλούν 
φούσκωμα στο πολυαιθυλένιο σε τέτοιο βαθμό ώστε το 
βάρος του πολυαιθυλένιου να αυξάνεται κατά περισσό−
τερο από 7.5 %, επαρκής χημική συμβατότητα μπορεί 
να αποδεικνύεται μετά από προκαταρκτική αποθήκευ−
ση για τρεις εβδομάδες στους 40 οC, σύμφωνα με την 
6.1.5.2.6 αλλά με την αρχική πληρωτική ουσία.

(e) Νιτρικό οξύ για όλες τις ουσίες και παρασκευά−
σματα που έχουν οξειδωτική επίδραση στο πολυαιθυ−
λένιο και που προκαλούν μοριακή αποικοδόμηση ίδια 
με ή μικρότερη από 55 % νιτρικό οξύ.

 Νιτρικό οξύ σε συγκέντρωση όχι μικρότερη από 55 
% θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

 Η δοκιμή στοιβάγματος πρέπει να διεξάγεται στη 
βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι μικρότερης από 
1.4.

 Στην περίπτωση πληρωτικών ουσιών περισσότερο 
ισχυρά οξειδωτικών από 55 % νιτρικό οξύ ή που προ−
καλούν αποικοδόμηση του μοριακού βάρους συνεχίζου−
με σύμφωνα με την 6.1.5.2.5.

 Η περίοδος χρήσης θα πρέπει να καθορίζεται σε αυ−
τές τις περιπτώσεις παρατηρώντας το βαθμό της φθο−
ράς (π.χ. δύο χρόνια για νιτρικό οξύ σε περιεκτικότητα 
όχι μικρότερη από 55 %).

(f) Νερό για ουσίες που δεν προσβάλλουν το πολυαι−
θυλένιο σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που ανα−
φέρονται στα (a) έως (e), ειδικά για ανόργανα οξέα και 
αλισίβες, υδατικά αλατούχα διαλύματα, πολυσθενείς αλ−
κοόλες και οργανικές ουσίες σε υδατικό διάλυμα.

 Η δοκιμή στοιβάγματος θα πρέπει να διεξάγεται στη 
βάση μίας σχετικής πυκνότητας όχι μεγαλύτερης από 
1.2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΟ−

ΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ, ΔOXEIΩΝ ΑΕΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ 
ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΕΡΙΟ (ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΟΥ)

6.2.1  Γενικές απαιτήσεις 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δοχεία αερολύτη και μικρά δοχεία που 

περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου) βλέπε 6.2.4.
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6.2.1.1  Σχεδιασμός και κατασκευή
6.2.1.1.1 Τα δοχεία και τα κλεισίματά τους θα πρέπει 

να σχεδιάζονται, να υπολογίζονται, να κατασκευάζονται, 
να δοκιμονται και να εξοπλίζονται κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να αντέχουν όλες τις συνθήκες, συμπεριλαμβανο−
μένης της κόπωσης, στις οποίες θα υποβληθούν κατά 
τη διάρκεια της κανονικής χρήσης και  κατά τη διάρ−
κεια κανονικών συνθηκών μεταφοράς.

Στο σχεδιασμό των δοχείων πίεσης, όλοι οι σχετικοί 
παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όπως:

−  εσωτερική πίεση,
−  θερμοκρασίες περιβάλλοντος και λειτουργίας, συ−

μπεριλαμβανομένων και κατά τη διάρκεια της μετα−
φοράς,

− δυναμικά φορτία.
Κανονικά το πάχος των τοιχωμάτων θα πρέπει να 

καθορίζεται με υπολογισμό, συνοδευόμενο, εάν είναι 
απαραίτητο, από πειραματική ανάλυση τάσεων. Το πά−
χος των τοιχωμάτων μπορεί να καθορίζεται με πειρα−
ματικά μέσα.

Κατάλληλοι υπολογισμοί σχεδιασμού για το περίβλη−
μα πίεσης και  τα υποστηρικτικά στοιχεία θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια 
των εν λόγω δοχείων. 

Το ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων που αντέχει την πίεση 
θα πρέπει να υπολογίζεται ειδικότερα όσον αφορά:

− στις υπολογιζόμενες πιέσεις, που δεν θα πρέπει να 
είναι μικρότερες από την πίεση δοκιμής,

− στις υπολογιζόμενες θερμοκρασίες επιτρέποντας 
για κατάλληλα περιθώρια ασφαλείας,

− η μέγιστη καταπόνηση και οι υψηλότερες συγκε−
ντρώσεις καταπόνησης, εάν είναι  απαραίτητο,

− παράγοντες που ενυπάρχουν στις ιδιότητες του υλι−
κού.

Για συγκολλημένα δοχεία πίεσης, θα χρησιμοποιού−
νται μόνο μέταλλα με ποιότητα συγκόλλησης, της οποί−
ας επαρκής αντοχή κρούσης σε θερμοκρασία περιβάλ−
λοντος −20οC μπορεί να εξασφαλιστεί. 

Η πίεση δοκιμής των δοχείων περιγράφεται στην οδη−
γία συσκευασίας P200 στην 4.1.4.1 για κυλίνδρους, σω−
λήνες, βαρέλια υπό πίεση και δέσμες κυλίνδρων. Η πί−
εση δοκιμής για κρυογενικά δοχεία, κλειστά, δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερη από 1.3 φορές τη μέγιστη 
πίεση εργασίας αυξημένη κατά 1 bar για δοχεία με μό−
νωση κενού.

Χαρακτηριστικά του υλικού που λαμβάνονται υπόψη, 
όπου αρμόζει:

−  τάση απόδοσης
− δύναμη εφελκυσμού,
− δύναμη μεταβαλλόμενη στο χρόνο,
− στοιχεία κόπωσης,
− μέτρο ελαστικότητας Young,
− κατάλληλος αριθμός πλαστικής παραμόρφωσης, 
− κρουστική αντοχή,
− ανθεκτικότητα σε θραύση.
6.2.1.1.2  Δοχεία για UN 1001, ακετυλένιο, διαλυμένο, 

θα πρέπει να είναι πλήρως γεμάτα με πορώδες υλικό, 
ομοιόμορφα κατανεμημένο, τύπου εγκεκριμένου από 
την αρμόδια αρχή και το οποίο:

(a)  δεν προσβάλλει τα δοχεία και δεν σχηματίζει επι−
βλαβείς ή επικίνδυνες ενώσεις είτε με το ακετυλένιο 
είτε με το διαλύτη,

(b)  είναι ικανό να εμποδίσει την εξάπλωση της απο−
συνθέσεως του ακετυλενίου στο πορώδες υλικό.

Ο διαλύτης δεν θα πρέπει να προσβάλει τα δοχεία.
Οι παραπάνω απαιτήσεις, εκτός αυτών για το διαλύ−

τη, εφαρμόζονται εξίσου σε δοχεία πίεσης για UN 3374, 
ακετυλένιο, αδιάλυτο.

6.2.1.1.3 Δοχεία πίεσης θα πρέπει να ασφαλίζονται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζεται η μετακίνηση σε 
σχέση με τη δομική συναρμολόγηση και μετακίνηση 
που θα προκαλούσε συγκέντρωση επιζήμιων τοπικών 
τάσεων. Το δίκτυο σωληνώσεων θα πρέπει να σχεδι−
άζοται έτσι, ώστε να προστατεύεται από κρούση. Για 
τοξικά υγροποιημένα αέρια με κωδικό ταξινόμησης 2T, 
2TF, 2TC, 2TO, 2TFC ή 2TOC, θα πρέπει να παρέχονται 
μέσα που θα εξασφαλίζουν ότι κάθε δοχείο πίεσης θα 
μπορεί να πληρωθεί χωριστά και  ότι καμμία ανταλλα−
γή του περιεχομένου του δοχείου πίεσης δε θα συμβεί 
κατά τη μεταφορά. 

6.2.1.1.4 Επαφή μεταξύ ανόμοιων μετάλλων, η οποία 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε βλάβη λόγω γαλβανικής 
δράσης θα πρέπει να αποφεύγεται.

6.2.1.1.5 Οι παρακάτω απαιτήσεις εφαρμόζονται στην 
κατασκευή κλειστών κρυογενικών δοχείων για κατεψυγ−
μένα υγροποιημένα αέρια:

6.2.1.1.5.1 Οι μηχανικές ιδιότητες του μετάλλου που 
χρησιμοποιείται θα πρέπει να επαληθεύονται για κάθε 
δοχείο πίεσης, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής σε 
κρούση και του συντελεστή κάμψης, σχέτικά με την 
αντοχή σε κρούση βλέπε 6.8.5.3.

6.2.1.1.5.2 Τα δοχεία πίεσης θα είναι θερμικά μονω−
μένα. Η θερμική μόνωση θα πρέπει να προστατεύεται 
έναντι κρούσης μέσω κατάλληλου περιβλήματος. Εάν ο 
χώρος μεταξύ του δοχείου πίεσης και του περιβλήμα−
τος είναι κενός (μόνωση κενού), το περίβλημα θα σχε−
διάζεται να αντέχει χωρίς μόνιμη παραμόρφωση εξω−
τερική πίεση τουλάχιστον 100 kPa (1 bar) υπολογισμένη 
σε συμφωνία με έναν αναγνωρισμένο τεχνικό κώδικα, 
ή μια υπολογισμένη κρίσιμη πίεση αστοχίας όχι μικρό−
τερη από 200 kPa (2 bar) (πίεση μετρητή). Εάν το περί−
βλημα είναι τόσο κλειστό ώστε να είναι ερμητικό (π.χ. 
στην περίπτωση μόνωσης κενού), θα πρέπει να υπάρ−
χει μια συσκευή που να εμποδίζει την ανάπτυξη κάθε 
επικίνδυνης πίεσης στο μονωτικό επίπεδο, στο ενδε−
χόμενο ανακριβούς στεγανότητας του δοχείου πίεσης 
ή των εξαρτημάτων του. Η συσκευή θα εμποδίζει την 
εισχώρηση υγρασίας στη μόνωση.

6.2.1.1.5.3 Τα κλειστά κρυογενικά δοχεία που προορί−
ζονται για τη μεταφορά κατεψυγμένων υγροποιημέ−
νων αερίων με σημείο βρασμού κάτω από τους −182 
°C σε ατμοσφαιρική πίεση δεν θα πρέπει να περιλαμ−
βάνουν υλικά που μπορεί να αντιδράσουν με οξυγόνο 
ή με ατμόσφαιρες πλούσιες σε οξυγόνο με επικίνδυνο 
τρόπο, όταν είναι τοποθετημένα σε μέρη της θερμο−
μόνωσης όπου υπάρχει κίνδυνος επαφής με οξυγόνο ή 
με υγρό εμπλουτισμένο με οξυγόνο. 

6.2.1.1.5.4 Τα κλειστά κρυογενικά δοχεία σχεδιάζονται 
και κατασκευάζονται με κατάλληλες διατάξεις ανύψω−
σης και ασφάλισης.    

6.2.1.2  Υλικά των δοχείων πίεσης
Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα δο−

χεία και τα κλεισίματά τους όπως επίσης και οι ουσίες 
που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το περιεχόμενο δεν 
πρέπει να προσβάλουν το περιεχόμενο ή να σχηματί−
ζουν βλαβερές ή επικίνδυνες ενώσεις με αυτό.

Τα παρακάτω υλικά μπορούν να χρησιμοποιούνται:
(a)  ανθρακούχος χάλυβας για συμπιεσμένα, υγρο−



ποιημένα, κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια και αέρια 
διαλυμένα υπό πίεση, όπως επίσης για ουσίες που δεν 
ανήκουν στην Κλάση 2 αλλά βρίσκονται στον Πίνακα 3 
της οδηγίας συσκευασίας P200 στην 4.1.4.1,

(b)  κράμα χάλυβα (ειδικοί χάλυβες), νικέλιο, κράμα 
νικελίου (όπως μονέλ) για συμπιεσμένα, υγροποιημένα, 
κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια και αέρια διαλυμένα 
υπό πίεση, όπως επίσης για ουσίες που δεν ανήκουν 
στην Κλάση 2 αλλά βρίσκονται στον Πίνακα 3 της οδη−
γίας συσκευασίας P200 στην 4.1.4.1,

(c)  χαλκός για:
(i)  αέρια με κωδικούς κατάταξης 1A, 1O, 1F και 1TF, των 

οποίων η πίεση πλήρωσης που αναφέρεται στη θερμο−
κρασία των 15 °C δεν υπερβαίνει τα 2 MPa (20 bar),

(ii) αέρια με κωδικό ταξινόμησης 2A και επίσης UN 1033 
διμεθυλικός αιθέρας, UN 1037 αιθυλοχλωρίδιο, UN 1063 
μεθυλοχλωρίδιο, UN 1079 διοξείδιο του θείου, UN 1085 
βινυλοβρωμίδιο, UN 1086 βινυλοχρωμίδιο και UN 3300 
μείγμα αιθυλενοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα με 
περισσότερο από 87% αιθυλενοξείδιο.

(iii)  αέρια με κωδικούς ταξινόμησης 3A, 3O και 3F,
(d)  κράμα αλουμινίου: βλέπε ειδική απαίτηση “a” της 

οδηγίας συσκευασίας P200 (10) στην 4.1.4.1,
(e)  σύνθετο υλικό για συμπιεσμένα, υγροποιημένα, 

κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια και αέρια διαλυμέ−
να υπό πίεση,

(f)  συνθετικά υλικά για κατεψυγμένα υγροποιημένα 
αέρια, και

(g)  γυαλί για τα κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια 
με κωδικό ταξινόμησης 3A πέραν του UN 2187 διοξείδιο 
του άνθρακα, κατεψυγμένο, υγρό ή μείγματα αυτού, και 
αέρια με κωδικό ταξινόμησης 3O.

6.2.1.3  Λειτουργικός εξοπλισμός
6.2.1.3.1  Ανοίγματα
Βαρέλια πίεσης μπορούν να εφοδιάζονται με ανοίγ−

ματα πλήρωσης και εκκένωσης και με άλλα ανοίγμα−
τα που προορίζονται για αισθητήρες στάθμης, πίεσης 
ή συσκευές εκτόνωσης. Ο αριθμός των ανοιγμάτων θα 
πρέπει να είναι ο ελάχιστος συμβατός με ασφαλείς λει−
τουργίες. Βαρέλια πίεσης μπορούν επίσης να εφοδιάζο−
νται με άνοιγμα επιθεώρησης, το οποίο θα κλέινει από 
ένα αποτελεσματικό μέσο.  

6.2.1.3.2  Εξαρτήματα
(a)  Εάν οι φιάλες είναι εφοδιασμένες με συσκευή πρό−

ληψης της κύλισης, η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να 
είναι αναπόσπαστη από το πώμα της βαλβίδας.

(b)  Βαρέλια υπό πίεση τα οποία είναι ικανά να κυ−
λήσουν, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κυλιόμε−
νες στεφάνες ή αλλιώς να προστατεύονται από ζημι−
ές οφειλόμενες στη κύλιση (π.χ. με μέταλλο ανθεκτικό 
στη διάβρωση, ψεκασμένο πάνω στην εξωτερική επι−
φάνεια του δοχείου).

(c)  Βαρέλια υπό πίεση και κρυογενικά δοχεία, τα 
οποία δεν είναι ικανά να κυλήσουν, θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με μηχανισμούς (πέλματα, δακτύλιοι, ταινί−
ες) που να εξασφαλίζουν ότι μπορούν ασφαλώς να χειρι−
σθούν με μηχανικό μέσο και έτσι διευθετημένους, ώστε 
να μην εξασθενείται η αντοχή και να μην προκαλούνται 
αδικαιολόγητες τάσεις στο τοίχωμα του δοχείου.

(d)  Δέσμες κυλίνδρων θα πρέπει να είναι εφοδιασμέ−
να με κατάλληλους μηχανισμούς που να εξασφαλίζουν 
ότι μπορούν να χειρισθούν και να μεταφερθούν ασφα−
λώς. Ο σωλήνας για τις διακλαδώσεις θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον την ίδια πίεση δοκιμής με τη φιάλη. Ο σω−
λήνας για τις διακλαδώσεις και ο κύριος κρουνός, θα 
πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένα ώστε να προστα−
τεύονται από οποιασδήποτε ζημιά.

(e) Εάν αισθητήρες στάθμης, πίεσης ή συσκευές εκτό−
νωσης έιναι εγκατεστημένες, θα πρέπει να προστατεύ−
ονται με τον ίδιο τρόπο που απαιτείται για τις βαλβί−
δες στην 4.1.6.8.

(f) Δοχεία πίεσης των οποίων η πλήρωση μετράται 
με τον όγκο θα πρέπει να εξοπλίζονται με ενδείκτη 
στάθμης. 

6.2.1.3.3  Πρόσθετες απαιτήσεις για κλειστά κρυογε−
νικά δοχεία

6.2.1.3.3.1 Κάθε άνοιγμα πλήρωσης και εκκένωσης στα 
κλειστά κρυογενικά δοχεία που χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά εύφλεκτων κατεψυγμένων υγροποιημένων 
αερίων θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον δύο αμοιβαία 
ανεξάρτητες διατάξεις κλεισίματος σε σειρά, η πρώτη 
από τις οποίες είναι βαλβίδα αντεπιστροφής και η δεύ−
τερη πώμα ή ισοδύναμη διάταξη.

6.2.1.3.3.2 Για τα μέρη σωλήνων που μπορεί να κλείσουν 
και από τα δύο άκρα και όπου μπορεί να παγιδευτεί 
υγρό προϊόν, θα πρέπει να τοποθετείται μέθοδος αυ−
τόματης εκτόνωσης πίεσης για να αποτρέπει την ανά−
πτυξη υπερβολικής πίεση μέσα στις σωληνώσεις.

6.2.1.3.3.3 Κάθε σύνδεση επί κλειστού κρυογενικού δο−
χείου θα πρέπει να επισημαίνεται σαφώς για να δείχνει 
την λειτουργία της (π.χ. ατμός ή υγρή φάση).

6.2.1.3.3.4 Συσκευές εκτόνωσης πίεσης
6.2.1.3.3.4.1 Κρυογενικά δοχεία, κλειστά, θα πρέπει να 

είναι εφοδιασμένα με μία ή περισσότερες συσκευές 
εκτόνωσης της πίεσης για την προστασία του δοχείου 
έναντι αυξημένης πιέσεως. Αυξημένη πίεση σημαίνει πί−
εση μεγαλύτερη από το 110% της μέγιστης πίεσης ερ−
γασίας εξαιτίας της κανονικής διαρροής θερμότητας 
ή μεγαλύτερη από την πίεση δοκιμής λόγω απώλειας 
του κενού για δοχεία με μόνωση κενού ή λόγω αστο−
χίας στην ανοικτή θέση εξαιτίας συστήματος ανάπτυ−
ξης πίεσης.

6.2.1.3.3.4.2 Τα κλειστά κρυογενικά δοχεία είναι δυνα−
τόν επιπλέον να διαθέτουν εύθραυστο δίσκο παράλλη−
λα με τις συσκευές με ελατήριο για να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της 6.2.1.3.3.5.

6.2.1.3.3.4.3 Οι συνδέσεις των συσκευών εκτόνωσης 
της πίεσης είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να επιτρέ−
πεται στην υπό εκτόνωση ουσία να περνάει ανεμπόδι−
στη στη συσκευή.

6.2.1.3.3.4.4 Όλα τα στόμια εισαγωγής συσκευών εκτό−
νωσης πίεσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένα υπό 
συνθήκες μέγιστης πλήρωσης στο χώρο ατμών του κλει−
στού κρυογονικού δοχείου και οι συσκευές είναι θα πρέ−
πει να τοποθετημένες έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ανεμπόδιστη εκτόνωση του διαφεύγοντος ατμού.

6.2.1.3.3.5 Χωρητικότητα και ρυθμίσεις των συσκευών 
εκτόνωσης πίεσης

Σημείωση: Όσον αφορά τις συσκευές εκτόνωσης πίε−
σης των κλειστών κρυογενικών δοχείων, η μέγιστη επι−
τρεπόμενη πίεση εργασίας (MAWP) υποδηλώνει την μέ−
γιστη πραγματική πίεση μετρητή που επιτρέπεται στο 
άνω μέρος του φορτωμένου κλειστού κρυογενικού δο−
χείου στην στάση λειτουργίας συμπεριλαμβανομένης 
της μέγιστης πραγματικής πίεσης κατά την πλήρωση 
και την εκκένωση.
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6.2.1.3.3.5.1 Οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα πρέπει 
να ανοίγουν αυτόματα σε πίεση όχι μικρότερη από τη 
MAWP και να είναι εντελώς ανοιχτές σε πίεση ίση με 
το 110% της MAWP. Μετά την εκκένωση, θα πρέπει να 
κλείνουν σε πίεση όχι μικρότερη από το 10% κάτω από 
την πίεση στην οποία αρχίζει η εκκένωση και να παρα−
μένουν κλειστές σε όλες τις χαμηλότερες πιέσεις.

6.2.1.3.3.5.2 Οι εύθραυστοι δίσκοι θα πρέπει να ρυθμίζο−
νται να σπάσουν σε ονομαστική πίεση που είναι μικρότε−
ρη είτε της πίεσης δοκιμής είτε του 150% της MAWP.

6.2.1.3.3.5.3 Σε περίπτωση απώλειας της πίεσης σε κλει−
στό κρυγονικό δοχείο με μόνωση κενού, η συνδυασμέ−
νη χωρητικότητα όλων των εγκατεστημένων διατάξεων 
εκτόνωσης πίεσης θα πρέπει να επαρκεί ώστε η πίεση 
(συμπεριλαμβανομένης της συσσώρευσης) εντός του 
κλειστού κρυογενικού δοχείου να μην υπερβαίνει το 
120% της MAWP.

6.2.1.3.3.5.4 Η απαιτούμενη χωρητικότητα των συσκευ−
ών εκτόνωσης θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με 
έναν καθιερωμένο τεχνικό κώδικα αναγνωρισμένο από 
την αρμόδια αρχή1.

6.2.1.4  Έγκριση των δοχείων πίεσης
6.2.1.4.1  Η συμμόρφωση των δοχείων, που έχουν γι−

νόμενο πίεσης δοκιμής με χωρητικότητα μεγαλύτερο 
από 150 MPa.litre (1500 bar.litre) με τις διατάξεις της Κλά−
σης 2, θα πρέπει να εκτιμάται με  μια από τις ακόλου−
θες μεθόδους:

(a)  Μεμονωμένα δοχεία θα πρέπει να εξετάζονται, να 
δοκιμάζονται και να εγκρίνονται από ένα φορέα επιθεώ−
ρησης και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια 
αρχή της χώρας έγκρισης2, με βάση την τεχνική τεκμη−
ρίωση και τη δήλωση του κατασκευαστή σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της Κλάσης 2.

 Η τεχνική τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
πλήρεις προδιαγραφές πάνω στο σχεδιασμό και την 
κατασκευή, και πλήρη τεκμηρίωση πάνω στην κατα−
σκευή και δοκιμές, ή

(b)  Η κατασκευή των δοχείων θα πρέπει να δοκιμά−
ζεται και να εγκρίνεται από ένα φορέα επιθεώρησης 
και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή 
της χώρας έγκρισης2 με βάση την τεχνική τεκμηρίωση 
σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές δι−
ατάξεις της Κλάσης 2.

 Τα δοχεία θα πρέπει επιπλέον να σχεδιάζονται, να 
κατασκευάζονται και να δοκιμάζονται σύμφωνα με ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξασφάλισης της ποιότη−
τας για σχεδιασμό, κατασκευή, τελική επιθεώρηση και 
δοκιμή. Το πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας θα 
πρέπει να εγγυάται τη συμμόρφωση των δοχείων με 
τις σχετικές διατάξεις της Κλάσης 2 και θα πρέπει να 
εγκρίνεται και να επιβλέπεται από ένα φορέα επιθεώ−
ρησης και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια 
αρχή της χώρας έγκρισης2, ή

(c)  Ο τύπος σχεδιασμού των δοχείων θα πρέπει να 
εγκρίνεται από ένα φορέα επιθεώρησης και πιστοποί−
ησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας 
έγκρισης2. Κάθε δοχείο τέτοιου σχεδιασμού θα πρέπει 
να κατασκευάζεται και να δοκιμάζεται σύμφωνα με ένα 
πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας για την παρα−
γωγή, τελικό έλεγχο και δοκιμή, που θα πρέπει να εγκρί−
νεται και να επιβλέπεται από ένα φορέα επιθεώρησης 
και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή 
της χώρας έγκρισης2, ή

1  Βλέπε για παράδειγμα τις δημοσιεύσεις της CGA S−1.2.−
2003 “Πρότυπα συσκευών εκτόνωσης πίεσης – Μέρος 2 
– Φορτία και φορητές δεξαμενές για συμπιεσμένα αέρια” και 
S−1.1−2003 “ Πρότυπα συσκευών εκτόνωσης πίεσης – Μέρος 1 
– Φιάλες για συμπιεσμένα αέρια ”.
2  Εάν η χώρα έγκρισης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, η 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους.

(d)  Ο τύπος σχεδιασμού των δοχείων θα πρέπει να 
εγκρίνεται από ένα φορέα επιθεώρησης και πιστοποί−
ησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας 
έγκρισης2. Κάθε δοχείο τέτοιου σχεδιασμού θα πρέπει 
να δοκιμάζεται υπό την επίβλεψη ενός φορέα επιθεώ−
ρησης και πιστοποίησης εγκεκριμένου από την αρμόδια 
αρχή της χώρας έγκρισης2 με βάση τη δήλωση του κα−
τασκευαστή για συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο σχε−
διασμό και τις σχετικές διατάξεις της Κλάσης 2.

6.2.1.4.2 Η συμμόρφωση των δοχείων που έχουν γινό−
μενο χωρητικότητας πίεσης δοκιμής μεγαλύτερο από 
30MPa.litre (300 bar.litre) και όχι μεγαλύτερο από 150 
MPa.litre (1500 bar.litre) με τις διατάξεις της Κλάσης 2 
θα πρέπει να εκτιμάται με μία από τις μεθόδους που 
περιγράφονται στην 6.2.1.4.1 ή από μια από τις παρα−
κάτω μεθόδους:

(a) Τα δοχεία πίεσης θα πρέπει να σχεδιάζονται, να 
κατασκευάζονται και να δοκιμάζονται σύμφωνα με ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα διασφάλισης της ποιότητας 
για σχεδιασμό, κατασκευή, τελική επιθεώρηση και δοκι−
μή, που εγκρίνεται και επιβλέπεται από ένα φορέα επι−
θεώρησης και πιστοποίησης εγκεκριμένο από την αρ−
μόδια αρχή της χώρας έγκρισης3, ή

(b)  Ο τύπος σχεδιασμού του δοχείου πίεσης θα πρέ−
πει να εγκρίνεται από ένα φορέα επιθεώρησης και πι−
στοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της 
χώρας έγκρισης3 . Η συμμόρφωση κάθε δοχείου πίεσης 
με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό θα πρέπει να δηλώνε−
ται γραπτά από τον κατασκευαστή με βάση το πρό−
γραμμα διασφάλισης της ποιότητας για τελική επιθε−
ώρηση και δοκιμή των δοχείων πίεσης, που εγκρίνεται 
και επιβλέπεται από ένα φορέα επιθεώρησης και πι−
στοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της 
χώρας έγκρισης3, ή

(c)  Ο τύπος σχεδιασμού του δοχείου  πίεσης θα πρέ−
πει να εγκρίνεται από ένα φορέα επιθεώρησης και πι−
στοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της 
χώρας έγκρισης3. Η συμμόρφωση κάθε δοχείου πίεσης 
με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό θα πρέπει να δηλώνε−
ται γραπτά από τον κατασκευαστή και όλα τα δοχεία 
πίεσης αυτού του τύπου θα πρέπει να δοκιμάζονται 
υπό την επίβλεψη ενός φορέα επιθεώρησης και πιστο−
ποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώ−
ρας έγκρισης3.

6.2.1.4.3 Η συμμόρφωση των δοχείων πίεσης που έχουν 
γινόμενο χωρητικότητας πίεσης δοκιμής  μεγαλύτερο 
από 30 MPa.litre (300 bar.litre) με τις διατάξεις της Κλά−
σης 2 θα πρέπει να εκτιμάται με μία από τις μεθόδους 
που περιγράφονται στην 6.2.1.4.1 ή στην 6.2.1.4.2 ή με μία 
από τις παρακάτω μεθόδους:

(a)  Η συμμόρφωση κάθε δοχείου πίεσης με ένα σχε−
διασμό, πλήρως καθορισμένο σε τεχνική τεκμηρίωση, 
θα πρέπει να δηλώνεται γραπτά από τον κατασκευα−
στή και τα δοχεία πίεσης αυτού του σχεδιασμού θα 
πρέπει να δοκιμάζονται υπό την επίβλεψη ενός φορέα 
επιθεώρησης και πιστοποίησης εγκεκριμένου από την 
αρμόδια αρχή της χώρας έγκρισης3, ή

(b)  Ο τύπος σχεδιασμού των δοχείων πίεσης θα πρέ−
πει να εγκρίνεται από ένα φορέα επιθεώρησης και πι−
στοποίησης εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της 
χώρας έγκρισης3. Η συμμόρφωση όλων των δοχείων 
πίεσης με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό θα πρέπει να 
δηλώνεται γραπτά από τον κατασκευαστή και όλα τα 
δοχεία αυτού του σχεδιασμού θα πρέπει να δοκιμάζο−
νται μεμονωμένα.

3 Εάν η χώρα έγκρισης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, η αρ−
μόδια αρχή ενός κράτους μέλους. 
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6.2.1.4.4  Οι απαιτήσεις των 6.2.1.4.1 έως 6.2.1.4.3 θα θε−
ωρείται ότι ικανοποιούνται:

(a) όσον αφορά στα συστήματα διασφάλισης ποιότη−
τας που αναφέρονται στις 6.2.1.4.1 και 6.2.1.4.2, αν συμ−
φωνούν με σχετικό Ευρωπαϊκό Πρότυπο της σειράς EN 
ISO 9000,

(b) στο σύνολό τους, αν οι σχετικές διαδικασίες αξι−
ολόγησης της συμμόρφωσης της Κοινοτικής Οδηγίας 
99/36/EC4 τηρήθηκαν ως ακολούθως:

(i) για τα δοχεία πίεσης που αναγράφονται υπό την 
6.2.1.4.1, τα στοιχεία G, ή H1, ή B σε συνδυασμό με  D, ή 
B σε συνδυασμό F,

(ii)  για τα δοχεία πίεσης που αναγράφονται υπό την 
6.2.1.4.2, τα στοιχεία H, ή B σε συνδυασμό με E, ή B σε 
συνδυασμό με C1, ή B1 σε συνδυασμό με F, ή B1 σε συν−
δυασμό με D,

(iii)  για τα δοχεία πίεσης που αναγράφονται υπό την 
6.2.1.4.3, τα στοιχεία A1, ή D1, ή E1.

6.2.1.4.5 Απαιτήσεις για κατασκευαστές
 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι τεχνικά ικανός 

και να κατέχει όλα τα κατάλληλα μέσα που απαιτούνται 
για ικανοποιητική κατασκευή των δοχείων. Αυτό σχετί−
ζεται ιδιαίτερα με την ικανότητα του προσωπικού:

(a)  να επιβλέπει ολόκληρη τη διαδικασία κατασκευ−
ής,

(b)  να πραγματοποιεί ενώσεις υλικών,
(c)  να πραγματοποιεί τις σχετικές δοκιμές.
 Ο έλεγχος της ικανότητας ενός κατασκευαστή θα 

πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να πραγματοποιείται 
από ένα φορέα επιθεώρησης και πιστοποίησης εγκε−
κριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας έγκρισης5. 
Η ιδιαίτερη διαδικασία πιστοποίησης που ο κατασκευ−
αστής προτίθεται να εφαρμόσει, θα πρέπει να λαμβά−
νεται υπόψη.

6.2.1.4.6  Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πι−
στοποίησης

Οι φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης θα πρέπει 
να είναι ανεξάρτητοι  από κατασκευαστικές επιχειρή−
σεις και τεχνολογικά ικανοί στο βαθμό που απαιτείται. 
Αυτές οι απαιτήσεις θα θεωρείται ότι τηρούνται εάν 
οι φορείς έχουν εγκριθεί στη βάση μιας διαδικασίας 
έγκρισης σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα 
της σειράς EN 45 000.

6.2.1.5  Αρχική επιθεώρηση και δοκιμές
6.2.1.5.1  Νέα δοχεία πίεσης, εκτός από κλειστά κρυο−

γενικά δοχεία, θα πρέπει να υπόκεινται σε δοκιμές και 
επιθεώρηση κατά τη διάρκεια και μετά από την κατα−
σκευή σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

Για κατάλληλο δείγμα δοχείων πίεσης:
(a)  Έλεγχος των μηχανολογικών χαρακτηριστικών 

του υλικού κατασκευής
(b)  Επιβεβαίωση του ελάχιστου πάχους τοιχώμα−

τος.
(c)  Επιβεβαίωση της ομοιογένειας του υλικού για κάθε 

παρτίδα κατασκευής 

4 Οδηγία 99/36/EC του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερό−
μενο εξοπλισμό υπό πίεση (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπα−
ϊκών Κοινοτήτων, Αριθμ. L 138 της 1.06.1999).
5 Εάν η χώρα έγκρισης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, η αρ−
μόδια αρχή ενός κράτους μέλους.

(d) Επιθεώρηση της εξωτερικής και εσωτερικής κατά−
στασης των δοχείων πίεσης.

(e) Επιθεώρηση των σπειρωμάτων λαιμού
(f) Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με το πρότυπο 

σχεδιασμού.
Για όλα τα δοχεία πίεσης:
(g) Δοκιμή υδραυλικής πίεσης. Τα δοχεία πίεσης θα 

πρέπει να αντέχουν στη πίεση δοκιμής χωρίς να υφί−
στανται μόνιμη παραμόρφωση ή να παρουσιάζουν ρωγ−
μές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρ−
χής, η δοκιμή υδραυλικής πίεσης, μπορεί να αντικατα−
σταθεί από δοκιμή με τη χρήση αερίου, όπου μία τέτοια 
ενέργεια δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο.

(h)  Επιθεώρηση και αποτίμηση κατασκευαστικών ατε−
λειών και είτε επιδιόρθωσή τους, ή απόδοση των δοχεί−
ων πίεσης ως ακατάλληλα για χρήση. Στην περίπτωση 
συγκολλημένων  δοχείων πίεσης, ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δίνεται στην ποιότητα των κολλήσεων.

(i)  Επιθεώρηση των επισημάνσεων πάνω στα δοχεία 
πίεσης.

(j)  Επιπλέον, δοχεία πίεσης προορισμένα για τη με−
ταφορά του UN 1001 ακετυλενίου, διαλυμένου, και UN 
3374, ακετυλενίου, αδιάλυτου, θα πρέπει να υπόκεινται 
σε επιθεώρηση της φύσης του πορώδους υλικού και 
της ποσότητας του διαλύτη.

6.2.1.5.2 Οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές που ορίζονται 
στην 6.2.1.5.1 (a), (b), (d) και (f) θα πραγματοποιούνται σε 
επαρκές δείγμα κλειστών κρυογενικών δοχείων. Επιπλέ−
ον θα επιθεωρούνται οι συγκολλήσεις με ακτινογραφι−
κή, υπερηχητική ή άλλη κατάλληλη μη−καταστρεπτική 
μέθοδο δοκιμής επί δείγματος κλειστών κρυογενικών 
δοχείων σύμφωνα με τον ισχύοντα τύπο σχεδιασμού 
και πρότυπο κατασκευής.  Αυτή η επιθεώρηση των συ−
γκολλήσεων δεν ισχύει για τον χιτώνα. 

Επιπλέον όλα τα κλειστά κρυογενικά δοχεία θα πρέ−
πει να υπόκεινται στις αρχικές επιθεωρήσεις και δοκι−
μές που καθορίζονται στην 6.2.1.5.1 (g), (h), και (i), καθώς 
και στη δοκιμή στεγανότητας και σε δοκιμή ικανοποιη−
τικής λειτουργίας του εξοπλισμού εξυπηρέτησης μετά 
τη συναρμολόγησή τους.

6.2.1.5.3  Συγκεκριμένες διατάξεις που εφαρμόζονται 
σε δοχεία από κράμα αλουμινίου

(a)  Επιπλέον των αρχικών δοκιμών που απαιτούνται 
στην 6.2.1.5.1, είναι απαραίτητη η δοκιμή για πιθανή με−
σοκρυσταλλική διάβρωση του εσωτερικού τοιχώματος 
του δοχείου όπου γίνεται χρήση ενός κράματος αλου−
μινίου που περιέχει χαλκό, ή όπου γίνεται χρήση ενός 
κράματος αλουμινίου που περιέχει μαγνήσιο και μαγ−
γάνιο και η περιεκτικότητα σε μαγγάνιο είναι μεγαλύ−
τερη από 3.5 % ή η περιεκτικότητα σε μαγνήσιο χαμη−
λότερη από 0.5 %.

(b)  Στην περίπτωση ενός κράματος αλουμινίου/χαλ−
κού η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται από τον κα−
τασκευαστή κατά το χρόνο της έγκριση ενός νέου 
κράματος από την αρμόδια αρχή. Θα πρέπει μετά να 
επαναλαμβάνεται, κατά την παραγωγή, για κάθε ποσό−
τητα του κράματος.

(c)  Στην περίπτωση ενός κράματος αλουμινίου/μαγνη−
σίου η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται από τον κατα−
σκευαστή κατά το χρόνο της έγκριση ενός νέου κράμα−
τος και της παραγωγικής διαδικασίας από την αρμόδια 
αρχή. Η δοκιμή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται όποτε 
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γίνεται αλλαγή στη σύνθεση του κράματος ή στην πα−
ραγωγική διαδικασία.

6.2.1.6  Περιοδική επιθεώρηση
6.2.1.6.1  Επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης θα πρέπει 

να υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις από φορέα 
εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας έγκρι−
σης6, σύμφωνα με τις περιοδικότητες που ορίζονται στη 
σχετική οδηγία συσκευασίας P200 ή P203 στην 4.1.4.1 
και σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

(a) Εξωτερική εξέταση του δοχείου πίεσης, εξοπλι−
σμού και σήμανσης,

(b)  Εσωτερική εξέταση του δοχείου πίεσης (π.χ. με 
ζύγισμα, εξέταση της εσωτερικής κατάστασης, έλεγχοι 
του πάχους των τοιχωμάτων),

(c) Έλεγχος των σπειρωμάτων εάν υπάρχει ένδειξη δι−
άβρωσης ή εάν τα εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί, 

(d)  Δοκιμή υδραυλικής πίεσης και, εάν είναι απαραί−
τητο, επιθεώρηση των χαρακτηριστικών του υλικού με 
κατάλληλους ελέγχους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα επι−
θεώρησης και πιστοποίησης εγκεκριμένου από την αρ−
μόδια αρχή της χώρας έγκρισης 1, η δοκιμή υδραυλι−
κής πίεσης, μπορεί να αντικατασταθεί από δοκιμή με 
τη χρήση αερίου, όπου μία τέτοια ενέργεια δεν συνε−
πάγεται κανέναν κίνδυνο, ή από μία ισοδύναμη μέθοδο 
βασισμένη στους υπερήχους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα επι−
θεώρησης και πιστοποίησης εγκεκριμένου από την αρ−
μόδια αρχή της χώρας έγκρισης 1, η δοκιμή υδραυλικής 
πίεσης κυλίνδρων και σωλήνων μπορεί να αντικατα−
σταθεί από μία ισοδύναμη μέθοδο που βασίζεται δο−
κιμή ακουστικής εκπομπής, εξέταση με υπέρηχους, ή 
ένα συνδυασμό δοκιμής ακουστικής εκπομπής και εξέ−
τασης με υπέρηχους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα επι−
θεώρησης και πιστοποίησης εγκεκριμένου από την αρ−
μόδια αρχή της χώρας έγκρισης 1, η δοκιμή υδραυλι−
κής πίεσης κάθε συγκολλημένου χαλύβδινου κυλίνδρου 
προοριζόμενου για τη  μεταφορά αερίων του UN.1965, 
υγροποιημένο μείγμα αέριου υδρογονάνθρακα, ε.α.ο., με 
χωρητικότητα κάτω από 6,5 l μπορεί να αντικαταστα−
θεί από μια άλλη δοκιμή που εξασφαλίζει ένα ισοδύνα−
μο επίπεδο ασφάλειας.

6.2.1.6.2  Για δοχεία πίεσης προοριζόμενα για τη μετα−
φορά του UN 1001 ακετυλένιο, διαλυμένο και UN 3374, 
ακετυλένιο, αδιάλυτο, μόνο η εξωτερική κατάσταση (δι−
άβρωση, παραμόρφωση) και η κατάσταση του πορώ−
δους υλικού (χαλάρωση, καθίζηση) θα πρέπει να εξε−
τάζονται.

6.2.1.6.3  Κατά παρέκκλιση από την 6.2.1.6.1 (d)  κλειστά 
κρυογενικά δοχεία θα πρέπει να υπόκεινται σε εξωτε−
ρική επιθεώρηση και σε δοκιμή στεγανότητας. Η δοκι−
μή στεγανότητας θα πρέπει να πραγματοποιείται με 
το αέριο που περιέχεται στο δοχείο ή με ένα αδρα−
νές αέριο. Η δοκιμή θα εκτελείται με πιεζόμετρο ή με 
μέτρηση με κενό. Η θερμική μόνωση δεν χρειάζεται να 
αφαιρείται.

6  Εάν η χώρα έγκρισης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, η 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους.

6.2.1.7  Επισήμανση επαναπληρούμενων δοχείων πί−
εσης

 Τα επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης θα πρέπει να 
επισημαίνονται καθαρά και ευανάγνωστα με τα σήμα−
τα πιστοποίησης, λειτουργίας και  κατασκευής. Αυτές 
οι ενδείξεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σταθερά 
(π.χ. τυπωμένες, ή χαραγμένες) πάνω στο δοχείο πίεσης. 
Οι ενδείξεις θα πρέπει να βρίσκονται στο άνω μέρος, 
άνω άκρο ή στο λαιμό του δοχείου πίεσης, ή πάνω σε 
κάποιο σταθερά τοποθετημένο εξάρτημα του δοχείου 
πίεσης (π.χ. συγκολλημένο στεφάνι ή πλάκα άνθεκτική 
σε διάβρωση κολλημένη στο εξωτερικό περίβλημα ενός 
κλειστού κρυογενικού δοχείου).

  Το ελάχιστο μέγεθος της επισήμανσης θα πρέπει να 
είναι 5mm για δοχεία πίεσης με διάμετρο μεγαλύτερη 
ή ίση με 140mm και 2.5mm για δοχεία πίεσης με διάμε−
τρο μικρότερη των 140mm.

6.2.1.7.1  Οι ακόλουθες επισημάνσεις πιστοποίησης θα 
πρέπει να εφαρμόζονται:

(a) Τον τεχνικό κώδικα που χρησιμοποιήθηκε για το 
σχεδιασμό την κατασκευή και τις δοκιμές, όπως  κα−
ταγράφεται στον πίνακα της παραγ. 6.2.2 ή τον αριθ−
μό έγκρισης τύπου,

(b) Τον (τους) χαρακτήρα(ες) αναγνώρισης της χώρας 
έγκρισης ως υποδεικνύονται από τα διακριτικά σήμα−
τα των μηχανοκίνητων οχημάτων στη διεθνή κυκλο−
φορία,

(c)  Το σήμα αναγνώρισης ή τη σφραγίδα του φορέα 
επιθεώρησης που είναι καταχωρημένο με την αρμόδια 
αρχή της χώρας εξουσιοδότησης της σήμανσης,

(d)  Η ημερομηνία της πρώτης επιθεώρησης, το έτος 
(τέσσερα ψηφία) ακολουθούμενο από το μήνα (δύο ψη−
φία), διαχωρισμένα με κάθετο (π.χ. “/”).

6.2.1.7.2  Οι ακόλουθες λειτουργικές επισημάνσεις θα 
πρέπει να εφαρμόζονται:

(e) Η πίεση δοκιμής σε bar, μετά από από τα γράμματα 
“PH” και ακολουθούμενη από τα γράμματα “BAR”,

(f) Το βάρος του άδειου δοχείου πίεσης συμπεριλαμ−
βανομένων όλων των μόνιμα προσαρμοσμένων μερών 
(π.χ. στεφάνι λαιμού, στεφάνι πυθμένα) σε κιλά, ακολου−
θούμενα από τα γράμματα “KG”. Το βάρος αυτό δε θα 
περιλαμβάνει το βάρος βαλβίδας, πώματος βαλβίδας 
και προστασίας βαλβίδας, επικαλυμμάτων ή πορώδους 
υλικού για ακετυλένιο. Το βάρος θα εκφράζεται με τρία 
αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποιημένα στο τελευταίο 
ψηφίο. Για κυλίνδρους μικρότερους από 1kg το βάρος θα 
εκφράζεται με δυο αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποι−
ημένα στο τελευταίο ψηφίο. Στην περίπτωση δοχείων 
πίεσης για UN 1001, ακετυλένιο, διαλυμένο και UN 3374, 
ακετυλένιο, αδιάλυτο, τουλάχιστον ένα δεκαδικό θα εμ−
φανίζεται μετά την υποδιαστολή και δύο ψηφία για δο−
χεία πίεσης μικρότερα από 1kg. Η επισήμανση αυτή δεν 
απαιτείται για δοχεία πίεσης του UN 1965, μείγμα αερί−
ου υδρογονάνθρακα, υγροποιημένο, ε.α.ο.,

(g)  Το ελάχιστο εγγυημένο πάχος τοιχώματος του 
δοχείου πίεσης σε χιλιοστά ακολουθούμενο από τα 
γράμματα “MM”. Η επισήμανση αυτή δεν απαιτείται για 
δοχεία πίεσης για UN 1965, μείγμα αερίου υδρογονάν−
θρακα, υγροποιημένο, ε.α.ο., ούτε για δοχεία πίεσης με 
χωρητικότητα σε νερό μικρότερη ή ίση με 1 lt ή για σύν−
θετους κυλίνδρους ή για κλειστά κρυογενικά δοχεία,

(h)  Στην περίπτωση δοχείων πίεσης για συμπιεσμέ−
να αέρια, UN 1001, ακετυλένιο, διαλυμένο και UN 3374, 
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ακετυλένιο, αδιάλυτο, η πίεση λειτουργίας σε bar, μετά 
από τα γράμματα “PW”. Στην περίπτωση κλειστών κρυ−
ογενικών δοχείων, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λει−
τουργίας, μετά από τα γράμματα “MAWP”,

(i)  Η χωρητικότητα σε νερό του δοχείου σε λίτρα, 
ακολουθούμενη από το γράμμα “L”. Στην περίπτωση δο−
χείων πίεσης για υγροποιημένα αέρια η χωρητικότη−
τα σε νερό σε λίτρα θα εκφράζεται με τρία σημαντικά 
αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποιημένα στο τελευταίο 
ψηφίο. Εάν η τιμή της ελάχιστης ή της κανονικής χω−
ρητικότητας σε νερό είναι ακέραια, τα ψηφία μετά την 
υποδιαστολή μπορούν να παραλείπονται, 

(j)  Στην περίπτωση δοχείων πίεσης για UN 1001, ακε−
τυλένιο, διαλυμένο, το σύνολο του βάρους του άδειου 
δοχείου, των εξαρτημάτων που δεν αφαιρούνται κατά 
τη πλήρωση, των επικαλυμμάτων, του πορώδους υλι−
κού, του διαλύτη και του χρωματικού αερίου εκφρα−
σμένο σε τρία σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογ−
γυλοποιημένο στο τελευταίο ψηφίο, ακολουθούμενο 
από τα γράμματα “KG”. Τουλάχιστον ένα δεκαδικό ψη−
φίο θα εμφανίζεται μετά την υποδιαστολή. Για δοχεία 
πίεσης μικρότερα από 1 kg, το βάρος θα εκφράζεται σε 
δύο σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποιημέ−
νο στο τελευταίο ψηφίο,

(k)  Στην περίπτωση δοχείων πίεσης για UN 3374, ακε−
τυλένιο, αδιάλυτο, το σύνολο του βάρους του άδειου 
δοχείου, των εξαρτημάτων που δεν αφαιρούνται κατά 
τη φόρτωση, των επικαλυμμάτων, του πορώδους υλι−
κού, του διαλύτη και του χρωματικού αερίου εκφρα−
σμένο σε τρία σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογ−
γυλοποιημένο στο τελευταίο ψηφίο, ακολουθούμενο 
από τα γράμματα “KG”. Τουλάχιστον ένα δεκαδικό ψη−
φίο θα εμφανίζεται μετά την υποδιαστολή. Για δοχεία 
πίεσης μικρότερα από 1 kg, το βάρος θα εκφράζεται σε 
δύο σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποιημέ−
νο στο τελευταίο ψηφίο. 

6.2.1.7.3  Οι ακόλουθες κατασκευαστικές επισημάνσεις 
θα πρέπει να εφαρμόζονται:

(l)  Τυποποίηση του σπειρώματος του κυλίνδρου (π.χ. 
25E). Η επισήμανση αυτή δεν απαιτείται για δοχεία πίε−
σης του UN 1965, μείγμα αερίου υδρογονάνθρακα, υγρο−
ποιημένο, ε.α.ο. και για κλειστά κρυογενικά δοχεία,

(m)  Το σήμα του κατασκευαστή καταχωρημένο από 
την αρμόδια αρχή. Όταν η χώρα κατασκευής δεν είναι 
ίδια με τη χώρα έγκρισης, τότε πριν από το σήμα του 
κατασκευαστή θα προηγούνται οι χαρακτήρες αναγνώ−
ρισης της χωρας κατασκευής ώς καθορίζεται από τα 
διακριτικά σήματα των μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
διεθνή κυκλοφορία. Το σήμα της χώρας και το σήμα 
του κατασκευαστή θα διαχωρίζονται με κενό ή κάθε−
το (“/”),

(n)  Το σειριακό αριθμό που προσδιορίστηκε από τον 
κατασκευαστή, 

(o)  Στην περίπτωση χαλύβδινων δοχείων πίεσης και 
σύνθετων δοχείων πίεσης με χαλύβδινη επένδυση που 
προορίζονται για τη μεταφορά αερίων με κίνδυνο αντί−
δρασης υδρογόνου, το γράμμα “H” που δηλώνει τη συμ−
βατότητα του χάλυβα ( βλέπε ISO 11114−1:1997).

6.2.1.7.4  Οι παραπάνω επισημάνσεις θα πρέπει να το−
ποθετούνται σε τρεις ομάδες:

−  Κατασκευαστικές επισημάνσεις θα πρέπει να είναι 
η ανώτατη ομάδα κα θα πρέπει να εμφανίζεται συνεχό−
μενα στην ακολουθία που δίνεται στην 6.2.1.7.3,

−  Οι λειτουργικές επισημάνσεις της 6.2.1.7.2, θα πρέ−
πει να είναι η ενδιάμεση ομάδα και η πίεση δοκιμής (e) 
θα πρέπει να έπεται ακριβώς της πίεσης λειτουργίας 
(h) όταν η τελευταία απαιτείται,

−  Επισημάνσεις πιστοποίησης θα πρέπει να είναι η 
κατώτερη ομάδα και θα πρέπει να εμφανίζεται με την 
ακολουθία της 6.2.1.7.1. 

6.2.1.7.5  Άλλες επισημάνσεις επιτρέπονται σε περιο−
χές άλλες από τα πλευρικά τοιχώματα, δεδομένου ότι 
γίνονται σε περιοχές χαμηλής τάσης και δεν έχουν μέ−
γεθος ή βάθος που θα δημιουργήσει επιζήμιες συγκε−
ντρώσεις τάσεων. Στην περίπτωση κλειστών κρυογε−
νικών δοχείων, τέτοιες επισημάνσεις μπορούν να είναι 
σε ξεχωριστή πινακίδα προσαρμοσμένη στο εξωτερικό 
περίβλημα. Τέτοιες επισημάνσεις δε θα πρέπει να αντι−
τίθενται στις απαιτούμενες επισημάνσεις. 

6.2.1.7.5  Επιπροσθέτως των προηγούμενων επισημάν−
σεων, κάθε επαναπληρούμενο δοχείο που ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμών της 
6.2.6.1 θα πρέπει να  επισημαίνεται δηλώνοντας: 

(a)  Τον χαρακτήρα αναγνώρισης της χώρας εξουσιο−
δότησης του φορέα που διενήργησε την περιοδική επι−
θεώρηση και δοκιμές. Η επισήμανση αυτή δεν απαιτεί−
ται όταν ο φορέας είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια 
αρχή της χώρας έγκρισης της κατασκευής,

(b)  Την καταχωρημένη επισήμανση του φορέα που 
είναι εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή για τη 
διενέργεια περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμών, 

(c)  Την ημερομηνία της περιοδικής επιθεώρησης και 
δοκιμών, το έτος (δύο ψηφία) ακολουθούμενο από το 
μήνα (δύο ψηφία) διαχωρισμένα με κάθετο (π.χ. “/”). Τέσ−
σερα ψηφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δη−
λώσουν το έτος.

Οι παραπάνω επισημάνσεις θα πρέπει να εμφανίζονται 
συνεχόμενα με την ακολουθία που δίνονται. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μήνας δε χρειάζεται να δηλώνεται για 
αέρια για τα οποία το διάστημα μεταξύ περιοδικών επι−
θεωρήσεων είναι δέκα έτη ή περισσότερο (βλέπε 4.1.4.1 
οδηγίες συσκευασίας P200 και P203). 

6.2.1.7.7 Με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής η 
ημερομηνία της πιο πρόσφατης περιοδικής επιθεώρη−
σης και η σφραγίδα του ειδικού μπορούν να χαραχθούν 
σε ένα δακτυλίδι από κατάλληλο υλικό προσαρτημένο 
στη φιάλη όταν η βαλβίδα έιναι εγκατεστημένη και το 
οποίο είναι αφαιρούμενο μόνο αποσυνδέοντας τη βαλ−
βίδα από τη φιάλη.

6.2.1.8 Επισήμανση μη−επαναπληρούμενων δοχείων πί−
εσης

 Τα μη−επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης θα πρέπει να 
επισημαίνονται καθαρά και ευανάγνωστα με τα σήματα 
πιστοποίησης, λειτουργίας και  κατασκευής. Αυτές οι 
ενδείξεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σταθερά 
(π.χ. τυπωμένες, ή χαραγμένες) πάνω στο δοχείο πίεσης. 
Εκτός εάν είναι διάτρητες, οι επισημάνσεις θα πρέπει 
να βρίσκονται στο πάνω μέρος, άνω άκρο ή στο λαιμό 
του δοχείου πίεσης, ή πάνω σε κάποιο σταθερά τοπο−
θετημένο εξάρτημα του δοχείου πίεσης (π.χ. συγκολ−
λημένο στεφάνι). Εκτός της «ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΘΕΙ» 
επισήμανσης, το ελάχιστο μέγεθος των επισημάνσεων 
θα πρέπει να είναι 5mm για δοχεία πίεσης με διάμετρο 
μεγαλύτερη ή ίση με 140mm και 2.5mm για δοχεία πί−
εσης με διάμετρο μικρότερη των 140mm. Το ελάχιστο 
μέγεθος της “ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΘΕΙ» επισήμανσης θα 
πρέπει να είναι 5 mm. 
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6.2.1.8.1  Οι επισημάνσεις των 6.2.1.7.1 έως 6.2.1.7.3 θα 
πρέπει να εφαρμόζονται με εξαίρεση τα (f), (g) και (l). 
Ο σειριακός αριθμός (n) μπορεί να αντικατασταθεί από 
τον αριθμό παρτίδας. Επιπρσθέτως, οι λέξεις “ΝΑ ΜΗΝ 
ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΘΕΙ» σε γράμματα ύψους τουλάχιστον 5 mm 
απαιτούνται.    

6.2.1.8.2  Οι απαιτήσεις της 6.2.1.7.4 θα πρέπει να εφαρ−
μόζονται.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μη−επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός τους, αυτή η επισήμαν−
ση μπορεί να αντικατασταθεί από ετικέτα. 

6.2.1.8.3  Άλλες επισημάνσεις επιτρέπονται δεδομένου 
ότι γίνονται σε περιοχές χαμηλής τάσης άλλες από τα 
πλευρικά τοιχώματα και δεν έχουν μέγεθος ή βάθος 
που θα δημιουργήσει επιζήμιες συγκεντρώσεις τάσε−
ων. Τέτοιες επισημάνσεις δε θα πρέπει να αντιτίθενται 
στις απαιτούμενες επισημάνσεις.

 6.2.2  Δοχεία σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και ελεγ−
μένα σύμφωνα με πρότυπα

Οι απαιτήσεις της 6.2.1 θεωρείται ότι ικανοποιούνται 
εάν εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα, ως σχετικά: 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άτομα ή φορείς που αναγνώρίζονται στο 
Πρότυπα ως έχουν ευθύνες σύμφωνα με την παρούσα 
Οδηγία θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της.

Αναφορά Τίτλος εγγράφου Εφαρμόσιμα υπο−
τμήματα και 
παράγραφοι 

για υλικά

EN 1797:2001 Κρυογενικά δοχεία − Συμβατότητα αερίου/υλικού 6.2.1.2

EN ISO 11114−1:1997
Μεταφερόμενες φιάλες αερίων − Συμβατότητα υλικών 
φιαλών και βαλβίδων με περιεχόμενα αέρια − Μέρος 1: 
Μεταλλικά υλικά.

6.2.1.2

EN ISO 11114−2:2000
Μεταφερόμενες φιάλες αερίων − Συμβατότητα υλικών 
φιαλών και βαλβίδων με περιεχόμενα αέρια − Μέρος 
2: Μη−μεταλλικά υλικά.

6.2.1.2

EN ISO 11114−4:2005

Μεταφερόμενες φιάλες αερίων − Συμβατότητα υλικών 
φιαλών και βαλβίδων με περιεχόμενα αέρια − Μέρος 
4: Μέθοδοι ελέγχου για επιλογή μεταλλικών υλικών 
ανθεκτικών σε αντιδράσεις με υδρογόνο.

6.2.1.2

για σχεδιασμό και κατασκευή

Παράρτημα I, Μέρη 1 έως 
3 της 84/525/EEC

οδηγία του Συμβουλίου, για την προσέγγιση των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χαλύβδι−
νες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση. 

6.2.1.1 και 6.2.1.5

Παράρτημα I, Μέρη 1 έως 
3 της 84/526/EEC

οδηγία του Συμβουλίου, για την προσέγγιση των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συγκολ−
λητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα.

6.2.1.1 και 6.2.1.5

Παράρτημα I, Μέρη 1 έως 
3 της 84/527/EEC

οδηγία του Συμβουλίου, για την προσέγγιση των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις φιάλες 
αερίου χωρίς συγκόλληση τις κατασκευασμένες από 
κεκραμένο ή μη αλουμίνιο. 

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 1442:1998/Α2:2005
Επαναπληρούμενες μεταφερόμενες συγκολλητές χα−
λύβδινες φιάλες για υγραέριο (LPG) − Σχεδιασμός και 
κατασκευή.

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 1800:1998/AC:1999 Μεταφερόμενες φιάλες αερίων − Φιάλες ασετυλίνης − 
Βασικές απαιτήσεις και ορισμοί. 6.2.1.1.2

EN 1964−1:1999 Μεταφερόμενες φιάλες αερίων − Προδιαγραφή για το 
σχεδιασμό και κατασκευή των επαναπληρούμενων και 
μεταφερόμενων χαλύβδινων άνευ ραφής φιαλών αερί−
ων χωρητικότητας σε νερό από 0,5 λίτρα έως και 150 
λίτρα − Μέρος 1: Φιάλες άνευ ραφής από χάλυβα με 
τιμή Rm κατώτερη των 1100 MPa.

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 1975:1999+ 
Α1:2003

Μεταφερόμενες φιάλες αερίων − Προδιαγραφή για 
το σχεδιασμό και κατασκευή των επαναπληρούμενων 
και μεταφερόμενων φιαλών αερίου άνευ ραφής από 
αλουμίνιο και κράμα αλουμινίου χωρητικότητας σε 
νερό από 0,5 λίτρα έως και 150 λίτρα. 

6.2.1.1 και 6.2.1.5
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Αναφορά Τίτλος εγγράφου Εφαρμόσιμα υπο−
τμήματα και 
παράγραφοι 

EN ISO 11120:1999 Φιάλες αερίων − Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιά−
λες άνευ ραφής σωληνωτού τύπου για μεταφορά πε−
πιεσμένων αερίων χωρητικότητας σε νερό μεταξύ 150 
λίτρων και 3000 λίτρων − Σχεδιασμός, κατασκευή και 
δοκιμές.

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 1964−3: 2000 Μεταφερόμενες φιάλες αερίων − Προδιαγραφή για το 
σχεδιασμό και κατασκευή των επαναπληρούμενων και 
μεταφερόμενων χαλύβδινων άνευ ραφής φιαλών αερί−
ων χωρητικότητας σε νερό από 0,5 λίτρα έως και 150 
λίτρα − Μέρος 3: Φιάλες άνευ ραφής από ανοξείδω−
το χάλυβα.  

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 12862: 2000 Μεταφερόμενες φιάλες αερίου − Προδιαγραφή για 
το σχεδιασμό και κατασκευή αναπληρούμενων μετα−
φερόμενων συγκολλητών φιαλών αερίου από κράμα 
αλουμινίου.

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 1251−2: 2000 Κρυογενικά δοχεία − Δοχεία μεταφερόμενα, μονωμέ−
να υπό κενόν, όγκου μέχρι και 1000 λίτρα − Μέρος 2: 
Σχεδιασμός, κατασκευή, επιθεώρηση και δοκιμή.

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 12257:2002 Φορητές φιάλες αερίου – Σύνθετες φιάλες χωρίς 
ραφή τυλιγμένες με τσέρκια 6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 12807:2001 (εκτός Πα−
ραρτήματος A)

Φορητές επαναπληρούμενες συγκολλημένες χαλύβδι−
νες φιάλες για υγραέριο πετρελαίου (LPG) – Σχεδια−
σμός και κατασκευή

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 1964−2:2001 Φορητές φιάλες αερίου – Προδιαγραφές για τον σχε−
διασμό και την κατασκευή επαναπληρούμενων φο−
ρητών χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς ραφή με 
χωρητικότητα νερού από 0,5 λίτρα ως και 150 λί−
τρα – Μέρος 2 Φιάλες από χάλυβα χωρίς ραφή με 
Rm ≥ 1100 MPa

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 13293:2002 Φορητές φιάλες αερίου – Προδιαγραφές για τον σχε−
διασμό και την κατασκευή επαναπληρούμενων φορη−
τών τυποποιημένων φιαλών αερίου χωρίς ραφή από 
ανθρακομαγγανιούχο χάλυβα με χωρητικότητα νερού 
μέχρι 0,5 λίτρα για υγροποιημένα και διαλυμένα αέρια 
υπό πίεση και μέχρι 1 λίτρο για διοξείδιο του άνθρακα

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 13322−1:2003+
Α1:2006

Φορητές φιάλες αερίου − Επαναπληρούμενες συγκολ−
λημένες χαλύβδινες φιάλες αερίου – Σχεδιασμός και 
κατασκευή – Μέρος 1: Συγκολλημένος χάλυβας

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 13322−2:2003 Φορητές φιάλες αερίου − Επαναπληρούμενες συγκολ−
λημένες ανοξείδωτες χαλύβδινες φιάλες αερίου – 
Σχεδιασμός και κατασκευή – Μέρος 2: Συγκολλημένος 
ανοξείδωτος χάλυβας

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 12245:2002 Φορητές φιάλες αερίου. Πλήρως περιβεβλημένες σύν−
θετες φιάλες

6.2.1.1 και 6.2.1.5

EN 12205:2001 Φορητές φιάλες αερίου – Μη επαναπληρούμενες με−
ταλλικές φιάλες αερίου

6.2.1.1, 6.2.1.5 και 
6.2.1.7

EN 13110:2002 Φορητές επαναπληρούμενες συγκολλημένες φιάλες 
αλουμινίου για υγραέριο πετρελαίου (LPG) – Σχεδια−
σμός και κατασκευή

6.2.1.1, 6.2.1.5 και 
6.2.1.7
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Αναφορά Τίτλος εγγράφου Εφαρμόσιμα υπο−
τμήματα και 
παράγραφοι 

EN 14427:2004+
A1:2005

Φορητές επαναπληρούμενες πλήρως περιβεβλημέ−
νες σύνθετες φιάλες για υγραέριο πετρελαίου (LPG) – 
Σχεδιασμός και κατασκευή
Σημείωση 1: Το πρότυπο αυτό ισχύει μόνο για φιάλες 
εξοπλισμένες με βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης 
Σημείωση 2: Στις 5.2.9.2.1 και 5.2.9.3.1, και οι δύο φιάλες 
θα υπόκεινται σε δοκιμή έκρηξης όταν παρουσιάζουν 
ζημιά ίση ή χειρότερη από τα κριτήρια απόρριψης.

6.2.1.1, 6.2.1.5 και 
6.2.1.7

EN 14208:2004 Φορητές φιάλες αερίου – Προδιαγραφή για συγκολ−
λημένα βαρέλια πίεσης χωρητικότητας μέχρι 1000 λί−
τρα για τη μεταφορά αερίων – Σχεδιασμός και κατα−
σκευή

6.2.1.1, 6.2.1.5 and 
6.2.1.7

EN 14140:2003 Φορητές επαναπληρούμενες συγκολλημένες χαλύβδι−
νες φιάλες για υγραέριο πετρελαίου (LPG) – Εναλλα−
κτικός σχεδιασμός και κατασκευή

6.2.1.1, 6.2.1.5 και 
6.2.1.7

EN 13769:2003 Φορητές φιάλες αερίου – Δέσμες φιαλών – Σχεδια−
σμός, κατασκευή, σήμανση και δοκιμή

6.2.1.1, 6.2.1.5 και 
6.2.1.7

για κλεισίματα

EN ISO 10927:2006 Μεταφερόμενες φιάλες αερίου − Βαλβίδες φιαλών: 
Προδιαγραφή και δοκιμές τύπου 6.2.1.1

EN 13152:2001 Προδιαγραφές και δοκιμές βαλβίδων φιαλών υγραερί−
ου πετρελαίου (LPG) – αυτόματο κλείσιμο

6.2.1.1

EN 13153:2001 Δοκιμές και προδιαγραφές βαλβίδων φιαλών υγραερί−
ου – χειροκίνητη λειτουργία

6.2.1.1

για περιοδική επιθεώρηση και δοκιμές

EN 1251−3: 2000 Κρυογενικές φιάλες − Μεταφερόμενες , μονωμένες με 
κενό, όχι μεγαλύτερου όγκου από 1 000 lt − Μέρος 3: 
Λειτουργικές απαιτήσεις..

6.2.1.6

EN 1968:2002+
Α1:2005 
(εκτός Παραρτήματος B)

Φορητές φιάλες αερίου – Περιοδική επιθεώρηση και 
δοκιμή χαλύβδινων φιαλών αερίου χωρίς ραφή

6.2.1.6

EN 1802:2002 
(εκτός Παραρτήματος B)

Φορητές φιάλες αερίου – Περιοδική επιθεώρηση και 
δοκιμή φιαλών αερίου χωρίς ραφή από κράμα αλου−
μινίου

6.2.1.6

EN 12863:2002 +
Α1:2005

Φορητές φιάλες αερίου – Περιοδική επιθεώρηση και 
συντήρηση φιαλών διαλυμένου ακετυλενίου
Σημείωση: Στο εν λόγω πρότυπο η «αρχική επιθεώρη−
ση» νοείται ως η «πρώτη περιοδική επιθεώρηση» μετά 
την τελική έγκριση της νέας φιάλης ακετυλενίου. 

6.2.1.6

EN 1803:2002 
(εκτός Παραρτήματος B)

Φορητές φιάλες αερίου – Περιοδική επιθεώρηση και 
δοκιμή συγκολλημένων χαλύβδινων φιαλών αερίου 

6.2.1.6

EN ISO 11623:2002 (εκτός 
σημείου 4)

Φορητές φιάλες αερίου – Περιοδική επιθεώρηση και 
δοκιμή σύνθετων φιαλών αερίου 

6.2.1.6

EN 14189:2003 Φορητές φιάλες αερίου – Επιθεώρηση και συντήρη−
ση βαλβίδων φιαλών κατά την περιοδική επιθεώρηση 
των φιαλών αερίου

6.2.1.6
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6.2.3  Απαιτήσεις για δοχεία που δεν είναι σχεδια−
σμένα, κατασκευασμένα και ελεγμένα σύμφωνα με πρό−
τυπα

Δοχεία πίεσης που δεν είναι σχεδιασμένα, κατασκευ−
ασμένα και ελεγμένα σύμφωνα με πρότυπα που ανα−
φέρονται στους Πίνακες των 6.2.2 ή 6.2.5 θα πρέπει να 
σχεδιαστούν, να κατασκευαστούν και να ελεγχθούν σύμ−
φωνα με τις διατάξεις ενός τεχνικού κώδικα που παρέ−
χει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και είναι αναγνωρισμέ−
νος από την αρμόδια αρχή. 

Όταν ένα κατάλληλο πρότυπο αναφέρεται στους Πί−
νακες των 6.2.2 ή 6.2.5 η αρμόδια αρχή θα πρέπει, μέσα 
σε δύο έτη, να αποσύρει την αναγνώριση χρήσης οποι−
ουδήποτε τεχνικού κώδικα για τον ίδιο σκοπό.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μεταφέρει στη γραμ−
ματεία των Ηνωμένων Εθνών ένα κατάλογο με τους 
τεχνικούς κώδικες που αναγνωρίζει. Ο κατάλογος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 
όνομα και ημερομηνία του κώδικα, σκοπός του κώδικα 
και λεπτομέρεις σχετικά με το που μπορεί να αποκτη−
θεί. Η γραμματεία θα καταστίσει τις πληροφορίες αυ−
τές δημόσια διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.

Παρόλα αυτά οι απαιτήσεις της 6.2.1 και οι παρακάτω 
απαιτήσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται:

6.2.3.1  Μεταλλικές φιάλες, σωλήνες, βαρέλια υπό πί−
εση και δέσμες κυλίνδρων

Στην πίεση δοκιμής, η τάση του μετάλλου στο ση−
μείο της μεγαλύτερης τάσης του δοχείου δεν θα πρέ−
πει να υπερβαίνει το 77% της εγγυημένης ελάχιστης 
τάσης απόδοσης (Re).

“Όριο διαρροής”, εννοείται ή τάση στην οποία παρή−
χθη μόνιμη επιμήκυνση κατά 2 τοις χιλίοις (δηλ. 0.2%) 
ή, για χάλυβες με ωστενίτη, 1% του μήκους του πιεζο−
μέτρου πάνω στο τεμάχιο δοκιμής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση φύλλου μετάλλου (ελά−

σματος), ο άξονας του τεμαχίου δοκιμής αντοχής σε 

εφελκυσμό, θα πρέπει να είναι σε ορθές γωνίες προς 

τη κατεύθυνση της κλίσης. Η μόνιμη επιμήκυνση του 

θραύσματος θα πρέπει να μετράται πάνω σε τεμάχιο 

δοκιμής κυκλικής διατομής, στο οποίο το μήκος του πι−

εζομέτρου “l” είναι ίσο με πέντε φορές τη διάμετρο “d” 

(l=5d). Εάν χρησιμοποιηθούν τεμάχια − δοκιμής ορθογώ−

νιας διατομής, το μήκος του πιεζομέτρου “l” θα υπολο−

γίζεται με τον τύπο:

l Fo= 5 65.

όπου F0 τo αρχικό εμβαδόν της διατομής του δοχεί−

ου δοκιμής

Οι συγκολλήσεις θα γίνονται επιδέξια και θα προσφέ−

ρουν την πληρέστερη δυνατή ασφάλεια.

6.2.3.2  Πρόσθετες διατάξεις σχετιζόμενες με δοχεία 

από κράμα αλουμινίου για συμπιεσμένα αέρια, υγρο−

ποιημένα αέρια, αέρια διαλυμένα υπό πίεση και μη συ−

μπιεσμένα αέρια που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις 

(αέρια δείγματα) όπως επίσης είδη που περιέχουν αέ−

ριο υπό πίεση άλλο από δοχεία αερολύτη και μικρά δο−

χεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου) 

6.2.3.2.1 Tα υλικά των δοχείων από κράμα αλουμινίου 

που θα γίνονται δεκτά θα πρέπει να ικανοποιούν τις 

παρακάτω απαιτήσεις:

A B C D

Δύναμη εφελκυσμού,
Rm, in MPa (=N/mm2) 49 έως 186 196 έως 372 196 έως 372 343 έως 490

Όριο εμφανούς ελαστικότη−
τας, Re, σε MPa

(=N/mm2)
(μόνιμη παραμόρφωση λg = 

0.2%)

10 έως 167 59 έως 314 137 έως 334 206 έως 412

Μόνιμη επιμήκυνση στη
  ρήξη (l = 5d) επί τοις εκατό

12 έως 40 12 έως 30 12 έως 30 11 έως 16

Δοκιμή λυγίσματος (διά−
μετρος   τόρνου d = n H e, 

όπου e είναι το πάχος   του 
τεμαχίου δοκιμής)

n=5(Rm ≤ 98)
n=6(Rm>98)

n=6(Rm ≤ 325)
n=7(Rm >325)

n=6(Rm ≤ 325)
n=7(Rm>325)

n=7(Rm ≤ 392)
n=8(Rm>392)

Αριθμός Σειράς του Συνδέ−
σμου Αλουμινίουa

1 000 5 000 6 000 2 000

A Bλέπε “Aluminium Standards and Data”, Πέμπτη έκδοση, Ιανουάριος 1976, που εκδόθηκε από το Σύνδεσμο Αλουμινίου, 750 Third 
Avenue, Nέα Υόρκη.
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Οι πραγματικές ιδιότητες θα εξαρτώνται από τη σύνθε−
ση του συγκεκριμένου κράματος και από την τελική επε−
ξεργασία του δοχείου πίεσης, αλλά οποιοδήποτε κράμα 
κι αν χρησιμοποιείται το πάχος του δοχείου θα πρέπει 
να υπολογίζεται από τους παρακάτω τύπους:

 
e

P D
2Re
1. 3

P
   or   e

P D
20Re
1. 3

P

MPa  

MPa

bar 

bar

=
+

=
+

όπου  e =  ελάχιστο πάχος τοιχώματος του δοχείου, 
σε mm

PMPa = πίεση δοκιμής, σε MPa 
Pbar=  πίεση δοκιμής, σε bar
D  =  ονομαστική εξωτερική διάμετρος του δοχείου, 

σε mm και
Re =  εγγυημένη ελάχιστη 0.2 % αντοχή σε εφελκυσμό, 

σε MPa (=N/mm2)

Επιπλέον, η τιμή της ελάχιστης εγγυημένης αντοχής 
σε εφελκυσμό (Re) στον τύπο δεν υπάρχει περίπτωση να 
είναι μεγαλύτερη από 0.85 φορές την εγγυημένη ελάχι−
στη δύναμη εφελκυσμού (Rm), ανεξαρτήτως του τύπου 
του κράματος που χρησιμοποιείται

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Tα παραπάνω χαρακτηριστικά βασίζο−
νται σε προηγούμενη εμπειρία με τα παρακάτω υλικά 
που χρησιμοποιούνται για δοχεία:

Στήλη A: Αλουμίνιο, όχι σε κράμα, 99.5 % καθαρό,
Στήλη B: Κράματα αλουμινίου και μαγνησίου,
Στήλη C: Κράματα αλουμινίου, πυριτίου και μαγνησί−

ου, τέτοια όπως ISO/R209−A1−Si−Mg (Σύνδεσμος Αλου−
μινίου 6351),

Στήλη D: Κράματα αλουμινίου, χαλκού και μαγνησίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η μόνιμη επιμήκυνση στη ρήξη  μετρά−

ται με δοκιμαστικά τεμάχια κυκλικής τομής στα οποία 
το μήκος περιτυπώματος “1” είναι ίσο με πέντε φορές 
τη διάμετρο “d” (1 = 5d), εάν χρησιμοποιούνται δοκιμα−
στικά τεμάχια ορθογώνιας τομής το μήκος περιτυπώ−
ματος πρέπει να υπολογίζεται από τον τύπο:

l Fo= 5 65.
 
όπου Fo είναι το αρχικό εμβαδόν της εγκάρσιας το−

μής του δοκιμαστικού τεμαχίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:   (a) Η δοκιμή λυγίσματος (βλέπε διά−
γραμμα) θα πρέπει να διεξάγεται σε δείγματα που λαμ−
βάνονται με κοπή σε δύο ίσα μέρη πλάτους 3e, αλλά σε 
καμία περίπτωση μικρότερου από 25 mm, ενός κυλίν−
δρου δακτυλιοειδούς τομής.  Tα δείγματα θα πρέπει να 
επεξεργάζονται μηχανικά αλλού εκτός από τις ακμές.

 (b) Η δοκιμή λυγίσματος θα πρέπει να διεξάγεται με−
ταξύ μίας ατράκτου τόρνου διαμέτρου (d) και δύο κυ−
κλικών υποστηριγμάτων που απέχουν απόσταση (d + 
3e). Κατά τη διάρκεια της δοκιμής οι εσωτερικές όψεις 
θα πρέπει να απέχουν απόσταση όχι μεγαλύτερη από 
τη διάμετρο της ατράκτου του τόρνου.

(c) Tο δείγμα δεν θα πρέπει να εμφανίζει ρωγμές όταν 
έχει λυγιστεί προς τα μέσα γύρω από την άτρακτο του 
τόρνου μέχρι οι εσωτερικές όψεις να απέχουν απόστα−
ση όχι μεγαλύτερη από τη διάμετρο της ατράκτου.

(d)  Ο λόγος (n) μεταξύ της διαμέτρου της ατράκτου 
και του πάχους του δείγματος θα πρέπει να συμφωνεί 
με τις τιμές που δίνονται στον Πίνακα.
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6.2.3.2.2 Μία χαμηλότερη τιμή της ελάχιστης επιμή−
κυνσης είναι αποδεκτή υπό τον όρο ότι μία πρόσθετη 
δοκιμή εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της χώρας 
στην οποία τα δοχεία πίεσης κατασκευάζονται αποδει−
κνύει ότι εξασφαλίζεται ασφάλεια μεταφοράς στον ίδιο 
βαθμό όπως στην περίπτωση των δοχείων πίεσης που 
κατασκευάζονται να συμφωνούν με τα χαρακτηριστικά 
που δίνονται στον Πίνακα της 6.2.3.2.1 (βλέπε επίσης EN 
1975:1999 + Α1:2003).

6.2.3.2.3 Tο πάχος τοιχωμάτων των δοχείων στο λε−
πτότερο σημείο θα πρέπει να είναι το παρακάτω:

− όπου η διάμετρος του δοχείου πίεσης είναι μικρότε−
ρη από 50 mm:  όχι μικρότερο από 1.5 mm,

− όπου η διάμετρος του δοχείου πίεσης είναι από 50 
έως 150 mm:  όχι μικρότερο από 2 mm και

− όπου η διάμετρος του δοχείου πίεσης είναι μεγαλύ−
τερη από 150 mm:  όχι μικρότερο από 3 mm.

6.2.3.2.4 Tα άκρα των δοχείων πίεσης θα πρέπει να 
έχουν ημικυκλική, ελλειπτική ή “ημισεληνοειδή” τομή. Θα 
πρέπει να παρέχουν τον ίδιο βαθμό ασφάλειας όπως 
το σώμα του δοχείου πίεσης.

6.2.3.3  Δοχεία πίεσης σε σύνθετα υλικά
Για συνθετικούς κυλίνδρους, σωλήνες, βαρέλια υπό 

πίεση και δέσμες κυλίνδρων που κάνουν χρήση σύνθε−
των υλικών δηλ. περιλαμβάνουν μια επένδυση τυλιγμέ−
νη με τσέρκια ή πλήρως τυλιγμένη με ενισχυτικό υλικό, 
η κατασκευή θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε ένας ελά−
χιστος λόγος διάρρηξης (πίεση διάρρηξης διαιρεμένη 
με την πίεση δοκιμής) είναι:

− 1.67 για δοχεία τυλιγμένα με τσέρκια,
− 2.00 για πλήρως τυλιγμένα δοχεία.
6.2.3.4  Κλειστά κρυογενικά δοχεία
 Οι παρακάτω απαιτήσεις εφαρμόζονται στην κατα−

σκευή κλειστών κρυογενικών δοχείων για κατεψυγμέ−
να  υγροποιημένα αέρια:

6.2.3.4.1  Εάν χρησιμοποιούνται μη μεταλλικά υλικά, 
αυτά θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε ψαθυρή θραύση 
στη χαμηλότερη θερμοκρασία εργασίας του δοχείου 
και των εξαρτημάτων του.

6.2.3.4.2  Τα δοχεία πίεσης θα πρέπει να είναι εφο−
διασμένα με βαλβίδα ασφαλείας η οποία θα είναι ικα−
νή να ανοίγει στη καθορισμένη πίεση λειτουργίας, που 
αναφέρεται πάνω στο δοχείο. Οι βαλβίδες θα πρέπει 
να είναι έτσι κατασκευασμένες, ώστε να λειτουργούν 
άριστα ακόμη και στη χαμηλότερη θερμοκρασία λει−
τουργίας. Η αξιοπιστία της λειτουργίας τους στη θερ−
μοκρασία αυτή θα καθορίζεται και δοκιμάζεται με δο−
κιμή κάθε βαλβίδας ή δείγματος βαλβίδων του ίδιου 
τύπου κατασκευής.

6.2.3.4.3  Οι οπές αερισμού και οι βαλβίδες ασφαλεί−
ας των δοχείων, θα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί έτσι, 
ώστε να εμποδίζουν το πιτσίλισμα του υγρού.

6.2.4  Γενικές απαιτήσεις για δοχεία αερολύτη και μι−
κρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου)

6.2.4.1  Σχεδιασμός και κατασκευή
6.2.4.1.1  Τα δοχεία αερολύτη (UN 1950 αερολύματα) 

που περιέχουν ένα μόνο αέριο ή μείγμα αερίων και τα 
μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου), 
θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μέταλλο. Η 
απαίτηση αυτή δεν θα ισχύει για μικρά δοχεία αερο−
λυμάτων που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερίου) με μέ−
γιστη χωρητικότητα 100 ml για UN 1011 βουτάνιο. Άλλα 
δοχεία αερολύτη (UN 1950 αερολύτες) θα μπορούν να 

είναι κατασκευασμένοι από μέταλλο, πλαστική ουσία ή 
γυαλί. Δοχεία κατασκευασμένα από μέταλλο και έχο−
ντα εξωτερική διάμετρο όχι μικρότερη των 40 mm, θα 
πρέπει να έχουν κοίλο πυθμένα.

6.2.4.1.2  Η χωρητικότητα των δοχείων που είναι κατα−
σκευασμένα από μέταλλο, δεν θα πρέπει να υπερβαί−
νει τα 1000 ml, ενώ των δοχείων πού είναι κατασκευ−
ασμένα από πλαστική ουσία ή γυαλί δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 500 ml.

6.2.4.1.3  Κάθε υπόδειγμα δοχείου (δοχεία αερολύτη 
ή φύσιγγες), προτού τεθεί σε υπηρεσία, θα πρέπει να 
ικανοποιεί δοκιμή υδραυλικής πίεσης διεξαγόμενη σύμ−
φωνα με την 6.2.4.2.

6.2.4.1.4  Οι βαλβίδες απελευθέρωσης και οι μηχανισμοί 
διασποράς των δοχείων αερολύτη (UN 1950 αερολύτες) 
και οι βαλβίδες για UN 2037 μικρών δοχείων που περιέ−
χουν αέριο (φύσιγγες αερίου) θα πρέπει να εξασφαλί−
ζουν ότι τα δοχεία είναι έτσι κλεισμένα, ώστε να είναι 
στεγανά και θα πρέπει να προστατεύονται από τυχαίο 
άνοιγμα. Οι βαλβίδες και οι μηχανισμοί διασποράς που 
κλείνουν μόνο με τη δράση της εσωτερικής πίεσης, δεν 
θα πρέπει να γίνονται δεκτοί. 

6.2.4.1.5  Η εσωτερική πίεση στους 50 °C δεν θα πρέ−
πει να υπερβαίνει ούτε τα δύο τρίτα της πίεσης δοκι−
μής ούτε τα 1,32 MPa (13,2 bar). Τα δοχεία αερολύτη και 
τα μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο (φύσιγγες αερί−
ου) θα πρέπει να πληρώνονται έτσι ώστε στους 50°C 
η υγρή φάση να μην υπερβαίνει το 95% της χωρητικό−
τητάς τους.

6.2.4.2  Δοκιμή υδραυλικής πίεσης
6.2.4.2.1   Η εσωτερική πίεση που θα εφαρμόζεται (πίε−

ση δοκιμής), θα πρέπει να είναι 1.5 φορά την εσωτερική 
πίεση στους 50 °C, με ελάχιστη πίεση 1 MPa (10 bar).

6.2.4.2.2  Οι δοκιμές υδραυλικής πίεσης θα πρέπει να 
διεξάγονται σε τουλάχιστον πέντε κενά δοχεία από κάθε 
υπόδειγμα:

(a)   μέχρι την οριζόμενη πίεση δοκιμής, κατά τον 
οποίο χρόνο καμία διαρροή ή ορατή μόνιμη αλλοίωση 
δεν θα πρέπει να έχει συμβεί και

(b)  μέχρι να συμβεί διαρροή ή έκρηξη. Tο κοίλο άκρο, 
εάν υπάρχει, θα πρέπει να υποχωρεί πρώτο και το δο−
χείο δεν θα πρέπει να παρουσιάζει διαρροή ή να ανα−
τινάζεται μέχρι μία πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 1.2 φο−
ρές την πίεση δοκιμής.

6.2.4.3  Δοκιμή στεγανότητας
6.2.4.3.1   Μικρά δοχεία που περιέχουν αέρια (φύσιγ−

γες αερίου)
6.2.4.3.1.1  Κάθε δοχείο θα πρέπει να ικανοποιεί μια δο−

κιμή στεγανότητας με εμβαπτισμό σε ζεστό νερό. 
6.2.4.3.1.2  Η θερμοκρασία εμβαπτισμού και η διάρκεια 

της δοκιμής θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η εσω−
τερική πίεση κάθε δοχείου να αγγίξει τουλάχιστον το 
90% της εσωτερικής πίεσης που θα άγγιζε στους 55οC. 
Παρόλα αυτά, εάν τα περιεχόμενα είναι ευαίσθητα στη 
θερμότητα ή εάν τα δοχεία είναι κατασκευασμένα από 
πλαστικό υλικό το οποίο μαλακώνει σε αυτή τη θερμό−
κρασία, η θερμοκρασία εμβαπτισμού θα πρέπει να εί−
ναι από 20οC έως 30οC. Επιπροσθέτως, ένα δοχείο από 
κάθε 2000 θα πρέπει να δοκιμάζεται στους 55οC. 

6.2.4.3.1.3  Καμμία διαρροή ή μονιμη παραμόρφωση 
ενός δοχείου δε θα πρέπει να συμβεί, εκτός από ένα 
πλαστικό δοχείο που μπορεί να παραμορφωθεί δεδο−
μένης καμμίας διαρροής. 



10134 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6.2.4.3.2 Δοχεία αερολυτών
 Κάθε γεμάτο δοχείο αερολύτη θα πρέπει να υπόκει−

ται σε μια δοκιμή εμβαπτισμού σε ζεστό νερό ή σε ένα 
εγκεκριμένο εναλλακτικό εμβαπτισμό.

6.2.4.3.2.1  Δοκιμή εμβαπτισμού σε ζεστό νερό 
6.2.4.3.2.1.1  Η θερμοκρασία εμβαπτισμού και η διάρκεια 

της δοκιμής θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η εσωτερι−
κή πίεση κάθε δοχείου να αγγίξει τουλάχιστον το 90% 
της εσωτερικής πίεσης που θα άγγιζε στους 55οC (50% 
εάν η υγρή φάση δεν υπερβαίνει το 95% της χωρητικό−
τητας του δοχείου αερολύτη στους 55οC). Eάν τα περιε−
χόμενα είναι ευαίσθητα στη θερμότητα ή εάν τα δοχεία 
αερολύτηείναι κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό το 
οποίο μαλακώνει σε αυτή τη θερμόκρασία, η θερμοκρα−
σία εμβαπτισμού θα πρέπει να είναι από 20οC έως 30οC 
αλλά, επιπροσθέτως, ένα δοχείο από κάθε 2000 θα πρέ−
πει να δοκιμάζεται στη μέγιστη θερμοκρασία. 

6.2.4.3.2.1.2  Καμμία διαρροή ή μονιμη παραμόρφωση 
ενός δοχείου αερολύτη δε θα πρέπει να συμβεί, εκτός 
από ένα πλαστικό δοχείο αερολύτη που μπορεί να πα−
ραμορφωθεί δεδομένης καμμίας διαρροής. 

6.2.4.3.2.2  Εναλλακτικές μέθοδοι 
 Με την έγκριση της αρμόδιας αρχής εναλλακτικές 

μέθοδοι που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένου ότι οι απαι−
τήσεις των 6.2.4.3.2.2.1, 6.2.4.3.2.2.2 και 6.2.4.3.2.2.3 ικανο−
ποιούνται. 

6.2.4.3.2.2.1  Σύστημα ποιότητας
Πληρωτές δοχείων αερολύτη και κατασκευαστές 

εξαρτημάτων θα πρέπει να έχουν ένα σύστημα ποιό−
τητας. Το σύστημα ποιότητας θα πρέπει να υλοποιεί 
διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία αε−
ρολύτη που διαρρέουν ή είναι παραμορφωμένα απορ−
ρίπτονται και δε διατίθενται προς μεταφορά.

Το σύστημα ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
(a)  μια περιγραφή της οργανωτικής δομής και ευ−

θύνες, 
(b)  τη σχετική επιθεώρηση και δοκιμές, έλεγχο ποιό−

τητας, διασφάλιση ποιότητας και οδηγίες λειτουργίας 
διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν, 

(c)  αρχεία ποιότητας, όπως αναφορές επιθεώρησης, 
δεδομένα δοκιμών, δεδομένα βαθμονήμησης και πιστο−
ποιητικά, 

(d)  ανασκοπήσεις διαχείρησης ώστε να εξασφαλί−
ζεται η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος 
ποιότητας, 

(e)  μια διαδικασία για τον έλεγχο των εγγράφων και 
την αναθεώρησή τους, 

(f)  μέσα για τον έλεγχο των μη−συμμορφούμενων δο−
χείων αερολύτη, 

(g)  προγράμματα εκπαίδευσης και διαδικασίες προ−
ετοιμασίας για το σχετικό προσωπικό, 

(h)  διαδικασίες που να εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρ−
χει βλάβη στο τελικό προϊόν. 

Μια αρχική λεπτομερής αναφορά και περιοδικές λε−
πτομερείς αναφορές θα πρέπει να διεξάγονται προς 
ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής. Αυτές οι λεπτομε−
ρείς αναφορές θα εξασφαλίζουν ότι το εγκεκριμένο 
σύστημα είναι και παραμένει ακριβές και αποτελεσμα−
τικό. Κάθε προτινόμενες αλλαγές στο εγκεκριμένο σύ−
στημα θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων 
στην αρμόδια αρχή.

6.2.4.3.2.2.2  Δοκιμή πίεσης και στεγανότητας των δο−
χείων αερολύτη πριν την πλήρωση

Κάθε κενό δοχείο αερολύτη θα πρέπει να υπόκειται 
σε μια πίεση ίση με, ή τη μεγαλύτερη αναμενόμενη στα 
πληρωμένα δοχεία αερολυτών στους 55oC (50% εάν η 
υγρή φάση δεν υπερβαίνει το 95% της χωρητικότητας 
του δοχείου αερολύτη στους 55οC). Αυτή θα είναι του−
λάχιστον τα δύο τρίτα της πίεσης σχεδιασμού του δο−
χείου αερολύτη. Εάν κάποιο δοχείο αερολύτη εμφανί−
σει ένδειξη διαρροής σε ρυθμό ίσο ή μεγαλύτερο των 
3.3 Χ 10−2 mbar.l.s−1 στην πίεση δοκιμής, παραμόρφωση 
ή άλλη ατέλεια, θα απορρίπτεται. 

6.2.4.3.2.2.3  Δοκιμή των δοχείων αερολύτη μετά την 
πλήρωση

Πριν την πλήρωση ο πληρωτής θα πρέπει να εξασφα−
λίζει ότι ο εξοπλισμός συγκράτησης είναι κατάλληλα 
ρυθμισμένος και ότι το ενδεδειγμένο προωθητικό χρη−
σιμοποιείται. 

Κάθε πληρωμένο δοχείο αερολύτη θα πρέπει να ζυ−
γίζεται και να δοκιμάζεται για διαρροή. Η ανίχνευση δι−
αρροής θα πρέπει να είναι επαρκώς ευαίσθητη ώστε 
να ανιχνέυει διαρροή  με ρυθμό τουλάχιστον 2.0 Χ 10−3 
mbar.l.s−1 στους 20οC.

Κάθε πληρωμένο δοχείο που παρουσιάζει ένδειξη 
διαρροής παραμόρφωσης ή υπερβολικού βάρους θα 
απορρίπτεται. 

6.2.4.3.3  Με την έγκριση της αρμόδιας αρχής, αερο−
λύτες και δοχεία, μικρά, που περιέχουν φαρμακευτικά 
προϊόντα και μη εύφλεκτα αέρια που απαιτείται να εί−
ναι αποστειρωμένα αλλά είναι πιθανό να επηρεαστούν 
αρνητικά από δοκιμή εμβαπτισμού σε νερό, δεν υπόκει−
νται στις 6.2.4.3.1 και 6.2.4.3.2 εάν:

(a)  κατασκευάζονται κάτω από εξουσιοδότηση ενός 
εθνικού οργανισμού υγείας και, εάν απαιτείται από την 
αρμόδια αρχή, ικανοποιούν τις αρχές της Πρακτικής Σω−
στής Κατασκευής (Good Manufacturing Practice, GMP) 
κατεστημένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(World Health Organization, WHO)7, και   

(b)  Ένα ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας επιτυγχάνεται 
από τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων ανίχνευσης διι−
αρροής και αντοχής σε πίεση από τον κατασκευαστή, 
όπως ανίχνευση με ήλιο και εμβαπτισμό σε νερό ενός 
στατιστικού δείγματος τουλάχιστον ενός ανά 2000 από 
κάθε σειρά παραγωγής.

7  Δημοσίευση του WHO: “Διασφάλιση ποιότητας φαρμακευτι−
κών. Μια σύνοψη οδηγιών και σχετικά υλικά. Τόμος 2: πρακτι−
κές σωστής κατασκευής και επιθεώρηση”.
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6.2.4.4  Αναφορά σε πρότυπα 
Οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου θεωρείται ότι 

ικανοποιούνται εάν τηρούνται τα παρακάτω πρότυπα:
− για δοχεία αερολυτών (UN 1950 αερολύτες): Παράρ−

τημα στην Κοινοτική οδηγία 75/324/EEC8 όπως διορθώ−
θηκε από την οδηγία της Επιτροπής 94/1/EC9,

− για UN 2037, μικρά δοχεία που περιέχουν αέριο 
(φύσιγγες αερίου) περιέχοντα UN 1965, μείγμα αέρι−
ου υδρογονάνθρακα ε.α.ο., υγροποιημένο: EN 417:1992 
Μη−επαναπληρούμενα μεταλλικά φύσιγγες αερίου για 
υγροποιημένα αέρια πετρελαίου, με ή χωρίς βαλβίδα, 
για χρήση με φορητές συσκευές– Κατασκευή, επιθεώ−
ρηση, δοκιμή και σήμανση.

6.2.5 Απαιτήσεις για δοχεία πίεσης UN
Επιπροσθέτως των γενικών  απαιτήσεων των 6.2.1.1, 

6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5 and 6.2.1.6,
δοχεία πίεσης UN θα συμμορφώνονται με τις απαιτή−

σεις αυτής της παραγράφου, συμπερι−
λαμβανομένων των προτύπων, ως εφαρμόζονται. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρ−

χής, πιο πρόσφατες δημοσιευμένες εκδόσεις των προ−
τύπων, είναι είναι διαθέσιμες, μπορούν να χρησιμοποι−
ούνται.

6.2.5.1  Γενικές απαιτήσεις
6.2.5.1.1   Λειτουργικός εξοπλισμός 
Εκτός από συσκευές εκτόνωσης πίεσης, βαλβίδες, σω−

ληνώσεις, εξαρτήματα και άλλο εξοπλισμό που υπόκει−
ται σε πίεση, θα πρέπει να σχεδιάζεται και κατασκευάζε−
ται να αντέχει τουλάχιστον 1.5 φορά την πίεση δοκιμής 
των δοχείων πίεσης. 

8 Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1975 
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των 
αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αερολύματα), 
δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι−
νοτήτων Αριθμ. L 147 της 9.06.1975.
9  Οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 1994 περί 
τεχνικών προσαρμογών της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβου−
λίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών 
των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αερολύμα−
τα), δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων Αριθμ. L 23 της 28.01.1994, σ. 0028−0029.

Ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα πρέπει να είναι σχη−
ματισμένος ή σχεδιασμένος ώστε να εμποδίζει τυχόν 
ζημία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέ−
ρωση των περιεχομένων του δοχείου πίεσης κάτω από 
κανονικές συνθήκες χειρισμού και μεταφοράς. Το δίκτυο 
σωληνώσεων που οδηγεί στις βαλβίδες διακοπής θα 
πρέπει να είναι επαρκώς εύκαμπτο ώστε να εμποδίζει 
τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις από σπάσιμο ή απε−
λευθέρωση των περιεχομένων του δοχείου πίεσης. Οι 
βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης και κάθε προστα−
τευτικά πώματα θα είναι ικανά να ασφαλίζονται έναντι 
ακούσιου ανοίγματος. Οι βαλβίδες θα πρέπει να προ−
στατεύονται όπως καθορίζεται στην 4.1.6.8 (a) έως (d) ή 
δοχεία πίεσης θα μεταφέρονται σε μία εξωτερική συ−
σκευασία, η οποία θα πρέπει να ικανοποιεί τον δοκι−
μή πτώσης που καθορίζεται στην 6.1.5.2 για το επίπεδο 
απόδοσης της ομάδας συσκευασίας Ι, όταν είναι έτοι−
μη προς μεταφορά.

6.2.5.1.2 Συσκευές εκτόνωσης πίεσης
Κάθε δοχείο πίεσης που χρησιμοποιείται για τη με−

ταφορά του UN 1013 διοξείδιο του άνθρακα και UN 1070 
υποξείδιο του αζώτου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με 
συσκευές εκτόνωσης της πίεσης ή, για άλλα αέρια, ώς 
καθορίζεται από την αρμόδια αρχή της χώρας χρήσης, 
εκτός όταν απαγορεύεται, από την οδηγία συσκευασί−
ας P200 της 4.1.4.1. Ο τύπος της συσκευής εκτόνωσης 
πίεσης, η ρυθμισμένη πίεση εκκένωσης και η χωρητικό−
τητα εκκένωσης των συσκευών εκκένωσης πίεσης, εάν 
απαιτείται, θα καθορίζεται από την αρμόδια αρχή της 
χώρας χρήσης. Κλειστά κρυογενικά δοχεία θα πρέπει 
να εξοπλίζονται με συσκευές εκτόνωσης πίεσης σύμ−
φωνα με τις 6.2.1.3.3.4 και 6.2.1.3.3.5. Οι συσκευές εκτό−
νωσης πίεσης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι 
ώστε να εμποδίζουν την είσοδο ξένου υλικού, τη διαρ−
ροή αερίου και την ανάπτυξη κάθε επικίνδυνης υπερ−
βολικής πίεσης.

Όταν προσαρμόζονται, οι συσκευές εκτόνωσης πίε−
σης σε οριζόντια δοχεία πίεσης με δίκτυο σωληνώσεων 
πληρωμένες με εύφλεκτο αέριο θα είναι ρυθμισμένες 
να εκτονώνουν ελεύθερα στον ανοικτό αέρα με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εμποδίζουν κάθε πρόσκρουση του δια−
φεύγοντος αερίου στο ίδιο το δοχείο πίεσης κάτω από 
κανονικές συνθήκες ματαφοράς.   

6.2.5.2  Σχεδιασμός, κατασκευή και αρχική επιθεώρη−
ση και δοκιμές

6.2.5.2.1 Τα ακόλουθα πρότυπα εφαρμόζονται για το 
σχεδιασμό, την κατασκευή και την αρχική επιθεώρηση 
και δοκιμές φιαλών UN, με εξαίρεση τις απαιτήσεις επι−
θεώρησης που σχετίζονται με το σύστημα αξιολόγησης 
συμμόρφωσης και την έγκριση που θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την 6.2.5.6:
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ISO 9809−1:1999 Φιάλες αερίου – Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες αερίου δίχως ραφές – 
Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές – Μέρος 1: φιάλες από χάλυβα βαφής χαλύβδι−
νες φιάλες με όριο αντοχής μικρότερο από 1100 MPa
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σημείωση που αφορά στο συντελεστή F στην 7.3 αυτού του προτύ−
που δε θα πρέπει να εφαρμόζεται για φιάλες UN.

ISO 9809−2:2000 Φιάλες αερίου – Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες αερίου δίχως ραφές – 
Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές – Μέρος 2: φιάλες από χάλυβα βαφής με όριο 
αντοχής μεγαλύτερο ή ίσο με 1100 MPa

ISO 9809−3:2000 Φιάλες αερίου – Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες αερίου δίχως ραφές – 
Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές – Μέρος 2: φιάλες κανονικοποιημένου χάλυβα

ISO 7866:1999 Φιάλες αερίου – Επαναπληρούμενες φιάλες αερίου από κράμα αλουμινίου δίχως 
ραφές – Σχεδιασμός, κατασκευή και δοκιμές 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σημείωση που αφορά στο συντελεστή F στην 7.2 αυτού του προτύ−
που δε θα πρέπει να εφαρμόζεται για φιάλες UN.
Κράμα αλουμινίου 6351 Α – Τ6 ή ισοδύναμο δε θα πρέπει να εξουσιοδοτείται.

ISO 11118:1999 Φιάλες αερίου – Μη επαναπληρούμενες μεταλλικές φιάλες αερίου – Προδιαγραφή 
και μέθοδοι δοκιμής 

ISO 11119−1:2002 Φιάλες αερίου σύνθετης κατασκευής – Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 
1: Σύνθετες φιάλες αερίου τυλιγμένες με τσέρκια

ISO 11119−2:2002 Φιάλες αερίου σύνθετης κατασκευής – Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 
2: Πλήρως περιβεβλημένες σύνθετες και ενισχυμένες με ίνες φιάλες αερίου με με−
ταλλικές επενδύσεις καταμερισμού φορτίου 

ISO 11119−3:2002 Φιάλες αερίου σύνθετης κατασκευής – Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 
3: Πλήρως περιβεβλημένες σύνθετες και ενισχυμένες με ίνες φιάλες αερίου με με−
ταλλικές επενδύσεις μη καταμερισμού φορτίου ή μη μεταλλικές επενδύσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα παραπάνω αναφερόμενα πρότυπα σύνθετες φιάλες θα σχεδιάζονται για εφ’ όρου ζωής λει−
τουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Μετά τα 15 έτη λειτουργίας, οι σύνθετες φιάλες που κατασκευάστηκαν με αυτά τα πρότυπα, μπο−
ρούν να εγκριθούν για περαιτέρω λειτουργία από την αρμόδια αρχή που ήταν υπεύθυνη για την αρχική έγκρι−
ση των φιαλών και που θα βασίσει την απόφασή της στις πληροφορίες δοκιμών που παρέχονται από τον κατα−
σκευαστή ή τον ιδιοκτήτη ή το χρήστη.

6.2.5.2.2   Τα ακόλουθα πρότυπα εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αρχική επιθεώρηση 
και δοκιμές σωλήνων UN, με εξαίρεση τις απαιτήσεις επιθεώρησης που σχετίζονται με το σύστημα αξιολόγησης 
συμμόρφωσης και την έγκριση που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την 6.2.5.6: 

ISO 11120:1999 Φιάλες αερίου – Επαναπληρούμενοι χαλύβδινοι σωλήνες δίχως ραφές για τη μετα−
φορά συμπιεσμένων αέριων, χωρητικότητας νερού μεταξύ 150 lt και 3000 lt – Σχεδι−
ασμός, κατασκευή και δοκιμές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σημείωση που αφορά στο συντελεστή F στην 7.1 αυτού του προτύ−
που δε θα πρέπει να εφαρμόζεται για σωλήνες UN.

 
6.2.5.2.3  Τα ακόλουθα πρότυπα εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αρχική επιθεώρηση και 

δοκιμές φιαλών ακετυλένιου UN, με εξαίρεση τις απαιτήσεις επιθεώρησης που σχετίζονται με το σύστημα αξιο−
λόγησης συμμόρφωσης και την έγκριση που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την 6.2.5.6:

 Για το περίβλημα της φιάλης:

ISO 9809−1:1999 Φιάλες αερίου – Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες αερίου δίχως ραφές – Σχε−
διασμός, κατασκευή και δοκιμές – Μέρος 1: φιάλες από χάλυβα βαφής με όριο 
αντοχής μικρότερο από 1100 MPa
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σημείωση που αφορά στο συντελεστή F στην 7.3 αυτού του προτύ−
που δε θα πρέπει να εφαρμόζεται για φιάλες UN.

ISO 9809−3:2000 Φιάλες αερίου – Επαναπληρούμενες χαλύβδινες φιάλες αερίου δίχως ραφές – Σχε−
διασμός, κατασκευή και δοκιμές – Μέρος 2: φιάλες κανονικοποιημένου χάλυβα

ISO 11118:1999 Φιάλες αερίου – Μη επαναπληρούμενες μεταλλικές φιάλες αερίου – Προδιαγραφή 
και μέθοδοι δοκιμής
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 Για το πορώδες υλικό μέσα στη φιάλη:

ISO 3807−1:2000 Φιάλες για ακετυλένιο – Βασικές απαιτήσεις – Μέρος 1: φιάλες δίχως 
εύτηκτα βύσματα

ISO 3807−1:2000 Φιάλες για ακετυλένιο – Βασικές απαιτήσεις – Μέρος 1: φιάλες με εύ−
τηκτα βύσματα

6.2.5.2.4 Τα ακόλουθα πρότυπα εφαρμόζονται για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αρχική επιθεώρηση 
και δοκιμές κρυογενικών δοχείων UN, με εξαίρεση τις απαιτήσεις επιθεώρησης που σχετίζονται με το σύστημα 
αξιολόγησης συμμόρφωσης και την έγκριση που θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την 6.2.5.6:

ISO 21029−1:2004 Κρυογενικά δοχεία – Τόμος φορητών δοχείων με μόνωση κενού οχι με−
γαλύτερα από 1000 lt – Μέρος 1: Σχεδιασμός, κατασκευή, επιθεώρηση 
και δοκιμές

6.2.5.3 Υλικά

 Επιπροσθέτως των απαιτήσεων υλικού που καθορίζονται στο πρότυπο σχεδιασμού και κατασκευής των δο−
χείων πίεσης, και όλων των περιορισμών που καθορίζονται στην εφαρμόσιμη οδηγία συσκευασίας για το(−α) αέ−
ριο(−α) που πρόκειται να μεταφερθούν (π.χ. οδηγία συσκευασίας P200), τα παρακάτω πρότυπα εφαρμόζονται 
στη συμβατότητα του υλικού:

ISO 11114−1:1997 Φορητές φιάλες αερίου – Συμβατότητα της φιάλης και των υλικών της 
βαλβίδας με τα αέρια περιεχόμενα – Μέρος 1: Μεταλλικά υλικά

ISO 11114−2:2000 Φορητές φιάλες αερίου – Συμβατότητα της φιάλης και των υλικών της 
βαλβίδας με τα αέρια περιεχόμενα – Μέρος 1: Μεταλλικά υλικά

6.2.5.4  Λειτουργικός εξοπλισμός

 Τα παρακάτω πρότυπα εφαρμόζονται στα κλεισίματα και στην προστασία τους:

ISO 11117:1998 Φιάλες αερίου – Πώματα προστασίας βαλβίδας και συσκευές ασφα−
λείας βαλβίδας για βιομηχανικές και ιατρικές φιάλες αερίου – Σχεδια−
σμός, κατασκευή και δοκιμές

ISO 10297:1999 Φορητές φιάλες αερίου – Βαλβίδες επαναπληρούμενων φιαλών αερίου  
– Προδιαγραφές και δοκιμές τύπου

6.2.5.4  Περιοδική επιθεώρηση και δοκιμές

 Τα παρακάτω πρότυπα εφαρμόζονται στην περιοδική επιθεώρηση και τις δοκιμές φιαλών UN:

ISO 6406:1992 Περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή χαλύβδινων φιαλών αερίου δίχως 
ραφή

ISO 10461:1993 Αλουμίνιο χωρίς ραφές – φιάλες αερίου από κράμα – Περιοδική επιθε−
ώρηση και δοκιμή

ISO 10462:1994 Φιάλες για αδιάλυτο ακετυλένιο – Περιοδική επιθεώρηση και συντήρη−
ση 

ISO 11623:2002 Φορητές φιάλες αερίου – Περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή σύνθετων 
φιαλών αερίου 

6.2.5.6  Σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης και έγκριση για κατασκευή δοχείων πίεσης
6.2.5.6.1  Ορισμοί 
 Για τους σκοπούς αυτού του εδαφίου: 
Σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης σημαίνει ένα σύστημα για την έγκριση ενός κατασκευαστή από την αρμόδια 

αρχή, μέσω έγκρισης τύπου σχεδιασμού δοχείου πίεσης, έγκρισης του συστήματος ποιότητας του κατασκευα−
στή και έγκρισης των σωμάτων επιθεώρησης,
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Σχεδιασμός τύπου σημαίνει ένα σχεδιασμό δοχείου 
πίεσης όπως καθορίζεται από ένα συγκεκριμένο πρό−
τυπο δοχείου πίεσης,

Επικύρωση σημαίνει επιβεβαίωση από εξέταση ή πα−
ροχή αντικειμενικής απόδειξης ότι καθορισμένες απαι−
τήσεις έχουν ικανοποιηθεί. 

6.2.5.6.2   Γενικές απαιτήσεις
  Αρμόδια Αρχή
6.2.5.6.2.1 Η αρμόδια αρχή που εγκρίνει το δοχείο πίε−

σης θα εγκρίνει το σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης με 
σκοπό να εξασφαλίζεται ότι τα δοχεία πίεσης συμμορ−
φώνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Στις 
περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή που εγκρίνει ένα δο−
χείο πίεσης δεν είναι η αρμόδια αρχή της χώρα κατα−
σκευής, τα σήματα της χώρας έγκρισης και της χώρας 
κατασκευής θα πρέπει να εμφανίζονται στην επισήμαν−
ση του δοχείου πίεσης (βλέπε 6.2.5.8 και 6.2.5.9).

   Η αρμόδια αρχή της χώρας έγκρισης θα παρέχει, 
μετά από απαίτηση, αποδείξεις που να επιδεικνύουν 
συμφωνία σε αυτό το σύστημα ελέγχου συμμόρφωσης 
με ένα ισοδύναμό του σε μια χώρα χρήσης.

6.2.5.6.2.2 Η αρμόδια αρχή μπορεί να μεταβιβάσει τις 
λειτουργίες της επί του  συστήματος ελέγχου συμμόρ−
φωσης εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. 

6.2.5.6.2.3 Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει 
ότι είναι διαθέσιμος ένας επίκαιρος κατάλογος εγκε−
κριμένων σωμάτων και των σημάτων αναγνώρισής τους 
και εγκεκριμένων κατασκευαστών των σημάτων ανα−
γνώρισής τους.

 Φορέας Επιθεώρησης
6.2.5.6.2.4 Ο φορέας επιθεώρησης θα πρέπει να είναι 

εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή για την επιθεώρη−
ση δοχείων πίεσης και θα πρέπει να:

(a)  έχει στελέχη με μία οργανωτική δομή, ικανά, εκ−
παιδευμένα, αρμόδια, και επιδέξια, ώστε να εκτελεί ικα−
νοποιητικά τις τεχνικές τις λειτουργίες,  

(b)  έχει πρόσβαση σε κάτάλληλες και επαρκείς εγκα−
ταστάσεις και εξοπλισμό, 

(c)  λειτουργεί με αμερόληπτο τρόπο και είναι ελεύ−
θερη από κάθε επιρροή που θα την εμπόδιζε να το κά−
νει, 

(d)  εξασφαλίζει το εμπορικό απόρρητο των εμπορι−
κών και ιδιοκτησιακών δραστηριοτήτων του κατασκευ−
αστή και άλλων σωμάτων, 

(e)  διατηρεί ξεκάθαρη οριοθέτηση μεταξύ των πραγ−
ματικών λειτουργιών φορέα επιθεώρησης και των μη 
σχετικών λειτουργιών, 

(f)  λειτουργεί ένα τεκμηριωμένο σύστημα ποιότη−
τας, 

(g)  εξασφαλίζει ότι οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις 
που καθορίζονται στα σχετικά πρότυπα και στην πα−
ρούσα οδηγία εκτελούνται, 

(h)  διατηρεί ένα αποτελεσματικό και κατάλληλο σύ−
στημα αναφοράς και καταγραφής σύμφωνα με την 
6.2.5.6.6. 

6.2.5.6.2.5 Ο φορέας επιθεώρησης θα πρέπει να εκτε−
λεί εγκριση σχεδιασμός τύπου, έλεγχο παραγωγής δο−
χείου πίεσης και επιθεώρηση και πιστοποίηση ώστε να 
επικυρώνει συμμόρφωση με το σχετικό πρότυπο δοχεί−
ου πίεσης (βλέπε 6.2.5.6.4 και 6.2.5.6.5). 

 Κατασκευαστής
6.2.5.6.2.6 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να:
(a)  λειτουργεί ένα τεκμηριωμένο σύστημα ποιότητας 

σύμφωνα με την 6.2.5.6.3,  

(b)  αιτείται για εγκρίσεις τύπου σχεδιασμού σύμφω−
να με την 6.2.5.6.4, 

(c)  επιλέγει ένα φορέα επιθεώρησης από τον κατάλο−
γο των εγκεκριμένων σωμάτων επιθεώρησης που διατη−
ρείται από την αρμόδια αρχή της χώρας έγκρισης, και 

(d)  διατηρεί αρχεία σύμφωνα με την 6.2.5.6.6. 
Εργαστήριο δοκιμών
6.2.5.6.2.6 Το εργαστήριο δοκιμών θα πρέπει να έχει:
(a)  στελέχη με μία οργανωτική δομή, ικανά, εκπαι−

δευμένα, αρμόδια, και επιδέξια,  
(b)  κάτάλληλες και επαρκείς υπηρεσίες και εξοπλι−

σμό για την διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται 
από το κατασκευαστικό πρότυπο, προς ικανοποίηση 
του φορέα επιθεώρησης. 

6.2.5.6.3   Σύστημα ποιότητας του κατασκευαστή
6.2.5.6.3.1 Το σύστημα ποιότητας θα περιέχει όλα εκεί−

να τα στοιχεία, τις απαιτήσεις και τις διατάξεις που υι−
οθετούνται από τον κατασκευαστή. Θα πρέπει να εί−
ναι τεκμηριωμένο με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο 
υπό τη μορφή γραπτών τακτικών, διαδικασιών και οδη−
γιών. 

Τα περιεχόμενα θα πρέπει συγκεκριμένα να περιλαμ−
βάνουν ακριβείς περιγραφές για:

(a)  την οργανωτική δομή και τις ευθύνες του προσω−
πικού σχετικά με το σχεδιασμό και την ποιότητα πα−
ραγωγής, 

(b)  τις τεχνικές ελέγχου και επικύρωσης του σχεδια−
σμού, διεργασίες, και διαδικασίες που θα χρησιμοποιη−
θούν κατά το σχεδιασμό των δοχείων πίεσης, 

(c)  τη κατασκευή του σχετικού δοχείου πίεσης, τον 
έλεγχο ποιότητας και τις οδηγίες λειτουργείας της δι−
εργασίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, 

(d)  τα αρχεία ποιότητας, όπως αναφορές επιθεώρη−
σης, δεδομένα ελέγχου και δεδομένα βαθμονόμησης, 

(e)  ανασκοπήσεις διαχείρισης ώστε να εξασφαλίσει 
την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποι−
ότητας, όπως προκύπτει από τις εξετάσεις σύμφωνα 
με την 6.2.5.6.3.2, 

(f)  τη διαδικασία που περιγράφει πώς ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις του πελάτη, 

(g)  τη διαδικασία για τον έλεγχο των εγγράφων και 
την αναθεώρησή τους, 

(h)  τα μέσα για τον έλεγχο των μη συμμορφούμενων 
δοχείων πίεσης, των αγορασμένων συστατικών, των ημι−
κατεργασμένων και των τελικών υλικών, και 

(i)  προγράμματα εκπαίδευσης και διαδικασίες προε−
τοιμασίας για σχετικό προσωπικό.

6.2.5.6.3.2 Εξέταση του συστήματος ποιότητας 
 Το σύστημα ποιότητας θα εξετάζεται αρχικά για να 

καθοριστεί εάν πληροί τις απαιτήσεις της 6.2.5.6.3.1 προς 
ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής. 

 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ενημερώνεται για τα 
αποτελέσματα της εξέτασης. Η ενημέρωση θα περιέχει 
τα συμπεράσματα της εξέτασης και κάθε διορθωτικές 
ενέργειες που τυχόν απαιτούνται.

   Περιοδικές εξετάσεις θα εκτελούνται, προς ικανο−
ποίηση της αρμόδιας αρχής, για να εξασφαλιστεί ότι 
ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα 
ποιότητας. Αναφορές των περιοδικών εξετάσεων θα 
παρέχονται στον κατασκευαστή. 

6.2.5.6.3.3 Συντήρηση του συστήματος ποιότητας 
 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να συντηρεί το σύστημα 

ποιότητας όπως εγκρίθηκε ώστε να παραμένει ακριβές 
και αποτελεσματικό. 



 Ο κατασκευαστής θα πρέπει να ενημερώνει την αρ−
μόδια αρχή που ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, για 
όλες τις σκόπιμες αλλαγές. Οι προτεινόμενες αλλαγές 
θα πρέπει να αξιολογούνται ώστε να καθοριστεί εάν 
το διορθωμένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 6.2.5.6.3.1.

6.2.5.6.4   Διαδικασία έγκρισης
  Αρχική έγκριση σχεδιασμού τύπου 
6.2.5.6.4.1 Η αρχική έγκριση σχεδιασμού τύπου θα πρέ−

πει να αποτελείται από  την έγκριση του συστήματος 
ποιότητας του κατασκευαστή και την έγκριση σχεδια−
σμού του δοχείου πίεσης που πρόκειται να κατασκευα−
στεί. Μια αίτηση για αρχική έγκριση τύπου σχεδιασμού 
θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 6.2.5.6.3 και 6.2.5.6.4.2 
έως 6.2.5.6.4.6 και 6.2.5.6.4.9.

6.2.5.6.4.2 Ο κατασκευαστής που επιθυμεί να παρά−
γει δοχεία πίεσης σύμφωνα με ένα πρότυπο δοχείου 
πίεσης και με την παρούσα οδηγία θα αιτείται για, θα 
αποκτά και θα διατηρεί ένα Πιστοποιητικό Έγκρισης 
Σχεδιασμού Τύπου που θα εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή της χώρας έγκρισης για τουλάχιστον ένα σχεδι−
ασμό τύπου δοχείου πίεσης σε συμφωνία με τη διαδι−
κασία της 6.2.5.6.4.9. Αυτό το πιστοποιητικό θα πρέπει, 
μετά από απαίτηση, να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή 
της χώρας χρήσης. 

6.2.5.6.3.1 Μια αίτηση θα γίνεται για κάθε κατασκευα−
στική δραστηριότητα και θα περιλαμβάνει:

(a)  το όνομα και την καταχωρημένη διεύθυνση του 
κατασκευαστή και επι προσθέτως, εάν η αίτηση υπο−
βάλλεται από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το 
όνομα και τη διεύθυνσή του, 

(b)  τη διεύθυνση της κατασκευαστικής δραστηριότη−
τας (εάν διαφέρει από την παραπάνω), 

(c)  το όνομα και την ιδιότητα του(ων) ατόμου(ων) που 
είναι υπεύθυνος(οι) για το σύστημα ποιότητας, 

(d)  τον χαρακτηρισμό του δοχείου πίεσης και του 
σχετικού προτύπου δοχείου πίεσης, 

(e)  λεπτομέρειες για κάθε άρνηση ή έγκριση μιας πα−
ρόμοιας αίτησης από κάθε άλλη αρμόδια αρχή, 

(f)  την ταυτότητα του φορέα επιθεώρησης για την 
έγκριση σχεδιασμού τύπου, 

(g)  τεκμηρίωση της κατασκευαστικής δραστηριότη−
τας όπως καθορίζεται στην 6.2.5.6.3.1, και 

(h)  την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για την 
έγκριση του σχεδιασμού τύπου, η οποία θα καθιστά δυ−
νατή την επικύρωση της συμμόρφωσης των δοχείων πί−
εσης με τις απαιτήσεις του σχετικού προτύπου δοχείου 
πίεσης. Η τεχνική τεκμηρίωση θα καλύπτει το σχεδιασμό 
και τη μέθοδο κατασκευής και θα περιέχει, όσον είναι 
σχετικό για έλεγχο, τουλάχιστον τα παρακάτω: 

(i) το πρότυπο σχεδιασμού δοχείου πίεσης, κατασκευ−
αστικά σχέδια, που να εμφανίζουν συστατικά και υπο−
συναρμολογήσεις, εάν υπαρχουν,

(ii) περιγραφές και εξηγήσεις απαραίτητες για την 
κατανόηση των σχεδίων και την προοριζόμενη χρήση 
των δοχείων πίεσης,

(iii) ένα κατάλογο των απαραίτητων προτύπων για τον 
πλήρη ορισμό της παραγωγικής διαδικασίας,

(iv) υπολογισμοί σχεδιασμού και προδιαγραφές υλι−
κών, και

(v) αναφορές ελέγχου έγκρισης σχεδιασμού τύπου, 
που να περιγράφουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
και των δοκιμών που έγινα σύμφωνα με την 6.2.5.6.4.9.

6.2.5.6.4.4 Μια αρχική εξέταση σύμφωνα με την 6.2.5.6.3.2 
θα πρέπει να διεξάγεται προς ικανοποίηση της αρμό−
διας αρχής.

6.2.5.6.4.5 Εάν αρνηθεί η έγκριση στον κατασκευαστή, 
η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει γραπτά αναλυ−
τικά επιχειρήματα για την άρνηση αυτή.

6.2.5.6.4.6 Μετά την έγκριση, αλλαγές στις πληροφο−
ρίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την 6.2.5.6.4.3 σχε−
τικά με την αρχική έγκριση θα πρέπει να παρέχονται 
στην αρμόδια αρχή. 

  Επακόλουθες εγκρίσεις σχεδιασμού τύπου 
6.2.5.6.4.7 Μια αίτηση για επακόλουθη έγκριση σχεδι−

ασμού τύπου θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
των 6.2.5.6.4.8 και 6.2.5.6.4.9, δεδομένου ότι ο κατασκευ−
αστής έχει στη διάθεσή του μια αρχική έγκριση σχεδι−
ασμού τύπου. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα ποι−
ότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με την 6.2.5.6.3 θα 
πρέπει να έχει εγκριθεί κατά την αρχική έγκριση σχε−
διασμού τύπου και θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμο για 
το νέο σχεδιασμό. 

6.2.5.6.4.8 Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
(a)  το όνομα και την καταχωρημένη διεύθυνση του 

κατασκευαστή και επι προσθέτως, εάν η αίτηση υπο−
βάλλεται από ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, το 
όνομα και τη διεύθυνσή του, 

(b)  λεπτομέρειες για κάθε άρνηση ή έγκριση μιας πα−
ρόμοιας αίτησης από κάθε άλλη αρμόδια αρχή,

(c)  αποδείξεις ότι η αρχική έγκριση σχεδιασμού τύ−
που έχει παραχωρηθεί, και 

(d)     την τεχνική τεκμηρίωση, όπωε περιγράφεται 
στην 6.2.5.6.4.3 (h). 

  Διαδικασία για την έγκριση σχεδιασμού τύπου 
6.2.5.6.4.9 Ο φορέας επιθεώρησης θα πρέπει να: 
(a)  να εξετάσει την τεχνική τεκμηρίωση για να επι−

κυρώσει ότι: 
(i) ο σχεδιασμός είναι σύμφωνος με τις σχετικές δια−

τάξεις του προτύπου, και
(ii) η πρωτότυπη παρτίδα έχει κατασκευαστεί σύμφω−

να με την τεχνική τεκμηρίωση και είναι αντιπροσωπευ−
τική του σχεδιασμού, 

(b)  επικυρώσει ότι η επιθεωρήσεις της παραγωγής 
έχουν εκτελεστεί όπως απαιτείται συμφωνα με την 
6.2.5.6.5, 

(c)  επιλέξει δοχεία πίεσης από την πρωτότυπη παρ−
τίδα παραγωγής και να εποπτεύσει τις δοκιμές αυτών 
των δοχείων πίεσης όπως απαιτείται για έγκριση σχε−
διασμού τύπου, 

(d)  εκτελέσει ή να έχει εκτελέσει τις εξετάσεις και 
τους ελέγχους που καθορίζονται στο πρότυπο του δο−
χείου πίεσης ώστε να αποφασίσει ότι: 

(i) το πρότυπο έχει εφαρμοστεί και εκπληρωθεί, και
(ii) οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από τον κα−

τασκευαστή ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου, 
και 

(e)  εξασφαλίσει ότι οι διάφορες εξετάσεις και δο−
κιμές σχεδιασμού τύπου έχουν εκτελεστεί σωστά και 
όπως αρμόζει. 

 Αφού οι δοκιμές του πρωτοτύπου έχουν εκτελεστεί 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα και όλες οι εφαρμόσι−
μες απαιτήσεις της 6.2.5.6.4 έχουν ικανοποιηθεί, ένα πι−
στοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού τύπου θα εκδίδεται 
το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη 
διεύθυνση του κατασκευαστή, αποτελέσματα και συ−
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μπεράσματα της εξέτασης και τα απαραίτητα δεδομέ−
να για την αναγνώριση του σχεδιασμού τύπου. 

 Εάν αρνηθεί η έγκριση στον κατασκευαστή, η αρμό−
δια αρχή θα πρέπει να παρέχει γραπτά αναλυτικά επι−
χειρήματα για την άρνηση αυτή.  

6.2.5.6.4.10 Τροποποιήσεις εγκεκριμένων σχεδιασμών 
τύπου

 Ο κατασκευαστής θα πρέπει είτε: 
(a)  να ενημερώνει την αρμόδια αρχή έκδοσης για 

τις τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο σχεδιασμό τύ−
που, όπου τέτοιες τροποποιήσεις δεν συνιστούν ένα 
νέο σχεδιασμό, όπως καθορίζεται στο πρότυπο δοχεί−
ου πίεσης, ή 

(b)  απαιτεί μια επακόλουθη έγκριση σχεδιασμού τύ−
που όπου οι τροποποιήσεις αυτές συνιστούν ένα νέο 
σχεδιασμό, όπως καθορίζεται στο σχετικό πρότυπο δο−
χείου πίεσης. Αυτή η πρόσθετη έγκριση θα πρέπει να 
εκδίδεται υπό τη μορφή διόρθωσης στο πρωτότυπο πι−
στοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού τύπου. 

6.2.5.6.4.11 Κάτω από απαίτηση, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να ανακοινώνει σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή,  
πληροφορίες σχετικά με την έγκριση σχεδιασμού τύπου, 
τροποποιήσεις εγκρίσεων και ανακλήσεις εγκρίσεων. 

6.2.5.6.5  Επιθεώρηση και πιστοποίηση παραγωγής
 Ένας φορέας επιθεώρησης, ή ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπός του, θα πρέπει να εκτελεί την επιθεώ−
ρηση και την πιστοποίηση κάθε δοχείου πίεσης. Ο φο−
ρέας επιθεώρησης που επιλέγεται από τον κατασκευ−
αστή για επιθεώρηση και δοκιμές κατά τη διάρκεια της 
παραγωγής μπορεί να είναι διαφορετικός από το φο−
ρέα επιθεώρησης που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές 
για την έγκριση σχεδιασμού τύπου. 

 Όπου μπορεί να καταδειχθεί προς ικανοποίηση του 
φορέα επιθεώρησης ότι διαθέτει εκπαιδευμένους και 
αρμόδιους επιθεωρητές, ανεξάρτητους από τις λειτουρ−
γίες κατασκευής, η επιθεώρηση μπορεί να εκτελεστεί 
από αυτούς του επιθεωρητές. Σε αυτή την περίπτωση, 
ο κατασκευαστής θα πρέπει να διατηρεί αρχεία εκπαί−
δευσης των επιθεωρητών.

   Ο φορέας επιθεώρησης θα επικυρώνει ότι οι επι−
θεωρήσεις από τον κατασκευαστή και οι δοκιμές που 
εκτελούνται σε αυτά τα δοχεία πίεσης, συμμορφώνο−
νται πλήρως στο πρότυπο και τις απαιτήσεις της πα−
ρούσας οδηγίας. Εάν αποδειχθεί μη συμμόρφωση αυτής 
της επιθεώρησης και των δοκιμών, η άδεια εκτέλεσης 
επιθεώρησης από τους επιθεωρητές του κατασκευα−
στή μπορεί να ανακληθεί. 

 Ο κατασκευαστής θα πρέπει, μετά από έγκριση της 
αρμόδιας αρχής, να κάνει μια δήλωση συμμόρφωσης με 
τον πιστοποιημένο σχεδιασμό τύπου. Η αίτηση επισή−
μανσης πιστοποίησης του δοχείου πίεσης θα πρέπει να 
θεωρείται δήλωση ότι το δοχείο πίεσης συμμορφώνε−
ται με τα εφαρμόσιμα πρότυπο δοχείων πίεσης και τις 
απαιτήσεις αυτού του συστήματος ελέγχου συμμόρφω−
σης και της παρούσας οδηγίας. Ο φορέας επιθεώρησης 
θα επισυνάπτει ή θα εξουσιοδοτεί τον κατασκευαστή να 
επισυνάπτει την επισήμανση πιστοποίησης του δοχείου 
πίεσης και το καταχωρημένο σήμα του φορέα επιθεώ−
ρησης σε κάθε εγκεκριμένο δοχείο πίεσης. 

 Ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης, υπογεγραμμένο 
από το φορέα επιθεώρησης και τον κατασκευαστή θα 
εκδίδεται πριν την πλήρωση των δοχείων πίεσης.

6.2.5.6.6  Αρχεία
Αρχεία εγκρίσεων σχεδιασμού τύπου και πιστοποητι−

κών συμμόρφωσης θα πρέπει να διατηρούνται από τον 
κατασκευαστή και το φορέα επιθεώρησης για όχι λι−
γότερο από 20 έτη.

6.2.5.7 Σύστημα έγκρισης για περιοδικές επιθεωρήσεις 
και δοκιμές δοχείων πίεσης

6.2.5.7.1 Ορισμός
Για τους σκοπούς αυτού του εδαφίου:
Σύστημα έγκρισης σημαίνει σύστημα έγκρισης αρμό−

διας αρχής για φορέα που πραγματοποιεί περιοδικές 
επιθεωρήσεις και δοκιμές δοχείων πίεσης (που στο εξής 
θα αναφέρεται ως «φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων 
και δοκιμών»), συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης 
του συστήματος ποιότητας του εν λόγω φορέα.

6.2.5.7.2 Γενικές απαιτήσεις
Αρμόδια αρχή
6.2.5.7.2.1 Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να καθιερώνει ένα 

σύστημα έγκρισης που να εξασφαλίζει ότι οι περιοδικές 
επιθεωρήσεις και δοκιμές των δοχείων πίεσης ικανο−
ποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Στις πε−
ριπτώσεις που η αρμόδια αρχή η οποία εγκρίνει φορέα 
περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών δοχείου πίεσης 
δεν είναι η αρμόδια αρχή της χώρας που εγκρίνει την 
κατασκευή του δοχείου πίεσης, στη σήμανση του δο−
χείου πίεσης θα περιλαμβάνονται τα σήματα της χώ−
ρας έγκρισης των περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκι−
μών (βλέπε 6.2.5.8).

Η αρμόδια αρχή της χώρας έγκρισης των περιοδι−
κών επιθεωρήσεων και δοκιμών, θα πρέπει να διαθέτει 
στην ομόλογο αρχή της χώρας χρήσης, κατόπιν αιτή−
ματος, τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση 
προς το εν λόγω σύστημα έγκρισης συμπεριλαμβανο−
μένων και των αρχείων των περιοδικών επιθεωρήσε−
ων και δοκιμών.

Η αρμόδια αρχή της χώρας έγκρισης μπορεί να ανακα−
λέσει το πιστοποιητικό έγκρισης που αναφέρεται στην 
6.2.5.7.4.1, με βάση στοιχεία που να αποδεικνύουν μη 
συμμόρφωση με το σύστημα έγκρισης. 

6.2.5.7.2.2 Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέσει πλήρως 
ή εν μέρει σε τρίτους τα καθήκοντά της στα πλαίσια 
αυτού του συστήματος έγκρισης

6.2.5.7.2.3 Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εξασφαλίζει 
τη διάθεση ενός ενημερωμένου καταλόγου των εγκε−
κριμένων φορέων περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμών 
και των σημάτων ταυτοποίησής τους.

Φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών
6.2.5.7.2.4 Ο φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων και δο−

κιμών εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή και:
(a) διαθέτει προσωπικό και οργανωτική δομή, ικανό, 

εκπαιδευμένο, με κατάλληλες γνώσεις και προσόντα 
για να φέρει σε πέρας με ικανοποιητικό τρόπο τα τε−
χνικά του καθήκοντα,

(b) έχει πρόσβαση σε κατάλληλες και επαρκείς εγκα−
ταστάσεις και εξοπλισμό,

(c) εργάζεται με αμερόληπτο τρόπο και χωρίς κα−
μιά επιρροή που θα μπορούσε να θίξει την αμερολη−
ψία του,

(d) εξασφαλίζει το εμπορικό απόρρητο,
(e) διαχωρίζει σαφώς αυτές καθαυτές τις δραστηριό−

τητές του ως φορέας περιοδικής επιθεώρησης και δο−
κιμών από άλλες άσχετες δραστηριότητες,
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(f) εφαρμόζει σύστημα ποιότητας τεκμηριωμένο σύμ−
φωνα με την 6.2.5.6.3,

(g) υποβάλλει αίτηση για έγκριση σύμφωνα με την 
6.2.5.7.4,

(h) εξασφαλίζει ότι οι περιοδικές επιθεωρήσεις και δο−
κιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 6.2.5.7.5, και

(i) διατηρεί ένα αποτελεσματικό και κατάλληλο σύ−
στημα υποβολής εκθέσεων και αρχειοθέτησης σύμφω−
να με την 6.2.5.7.6.

6.2.5.7.3 Σύστημα ποιότητας και εξέταση του φορέα 
περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών

6.2.5.7.3.1 Σύστημα ποιότητας
Το σύστημα ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που θεσπί−
ζονται από το φορέα περιοδικών επιθεωρήσεων και δο−
κιμών. Θα πρέπει να τεκμηριώνεται με συστηματικό και 
τακτικό τρόπο υπό μορφή γραπτών αποφάσεων, διαδι−
κασιών και οδηγιών.

Το σύστημα ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
(a) περιγραφή της οργανωτικής δομής και των αρ−

μοδιοτήτων,
(b) τις σχετικές λειτουργικές οδηγίες επιθεώρησης και 

δοκιμής, ποιοτικού ελέγχου, εξασφάλισης ποιότητας και 
των διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν,

(c) καταστάσεις αξιολόγησης ποιότητας, όπως πρα−
κτικά επιθεώρησης, δεδομένα δοκιμών και βαθμονόμη−
σης καθώς και πιστοποιητικά,

(d) διαχειριστικούς ελέγχους για την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότη−
τας μέσω ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα 
με τη 6.2.5.7.3.2,

(e) διαδικασία ελέγχου των εγγράφων και της ανα−
θεώρησής τους,

(f) μέσα για τον έλεγχο των μη συμμορφούμενων δο−
χείων πίεσης, και

(g) προγράμματα κατάρτισης και διαδικασίες πιστο−
ποίησης προσόντων για το εμπλεκόμενο προσωπικό.

6.2.5.7.3.2 Εξέταση
Ο φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών και 

το σύστημα ποιότητάς του θα πρέπει να υπόκεινται σε 
εξέταση για να καθοριστεί κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας κατά τρόπο που 
να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή.

Η εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιείται ως μέ−
ρος της διαδικασίας αρχικής έγκρισης (βλέπε 6.2.5.7.4.3). 
Μπορεί να απαιτηθεί έλεγχος ως μέρος διαδικασίας 
τροποποίησης της έγκρισης (βλέπε 6.2.5.7.4.6).

Θα πρέπει να πραγματοποιούνται περιοδικές εξετά−
σεις που να ικανοποιούν την αρμόδια αρχή, για να εξα−
σφαλιστεί ότι ο φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων και 
δοκιμών συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας.

Ο φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών θα 
πρέπει να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα κάθε 
εξέτασης. Η κοινοποίηση θα περιέχει τα αποτελέσμα−
τα του ελέγχου και όλα τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που απαιτούνται.

6.2.5.7.3.3 Συντήρηση του συστήματος ποιότητας
Ο φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών θα 

πρέπει να συντηρεί το σύστημα ποιότητας, όπως αυτό 
έχει εγκριθεί, έτσι ώστε να παραμένει επαρκές και απο−
τελεσματικό.

Ο φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών θα 
πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή που έχει εγκρί−
νει το σύστημα ποιότητας για κάθε προγραμματισμέ−
νη αλλαγή, σύμφωνα με την διαδικασία τροποποίησης 
έγκρισης της 6.2.5.7.4.6.

6.2.5.7.4 Διαδικασία έγκρισης για φορείς περιοδικών 
επιθεωρήσεων και δοκιμών

Αρχική έγκριση
6.2.5.7.4.1 Ο φορέας που επιθυμεί να πραγματοποιεί 

περιοδικές επιθεωρήσεις και δοκιμές δοχείων πίεσης 
σύμφωνα με πρότυπο για δοχεία πίεσης και την πα−
ρούσα οδηγία υποβάλλει αίτηση για, θα λαμβάνει και 
θα διατηρεί πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή.

Η εν λόγω γραπτή έγκριση θα υποβάλλεται στην αρ−
μόδια αρχή της χώρας χρήσης εφόσον ζητηθεί.

6.2.5.7.4.2 Για κάθε περιοδική επιθεώρηση και δοκι−
μή θα πρέπει να υποβάλλεται μία αίτηση που να πε−
ριλαμβάνει:

(a) Το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του φορέα 
περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών καθώς και το 
ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εξουσιοδοτημέ−
νου αντιπροσώπου του, εφόσον την αίτηση υποβάλει 
ο αντιπρόσωπος,

(b) την διεύθυνση κάθε εγκατάστασης που πραγμα−
τοποιεί περιοδικές επιθεωρήσεις και δοκιμές,

(c) το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του προσώ−
που (ή των προσώπων) που είναι αρμόδιο(α) για το σύ−
στημα ποιότητας,

(d) τον χαρακτηρισμό των δοχείων πίεσης, τις μεθό−
δους των περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών και 
τα συναφή πρότυπα δοχείων πίεσης που ικανοποιεί το 
σύστημα ποιότητας,

(e) τεκμηρίωση για κάθε εγκατάσταση, τον εξοπλι−
σμό και το σύστημα ποιότητας όπως καθορίζεται στην 
6.2.5.7.3.1,

(f) τα προσόντα και τα μητρώα κατάρτισης του προ−
σωπικού των περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών, 
και

(g) τις λεπτομέρειες σχετικά με την απόρριψη έγκρι−
σης παρεμφερούς αίτησης από οιαδήποτε άλλη αρμό−
δια αρχή,

6.2.5.7.4.3 Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να:
(a) εξετάζει τα δικαιολογητικά για να επαληθεύσει 

ότι η διαδικασία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
συναφών προτύπων για δοχεία πίεσης και της παρού−
σας οδηγίας, και

(b) πραγματοποιεί εξέταση σύμφωνα με την 6.2.5.7.3.2 
για να επαληθεύσει ότι οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
συναφών προτύπων για δοχεία πίεσης και της παρού−
σας οδηγίας με τρόπο που να ικανοποιείται η αρμό−
δια αρχή.

6.2.5.7.4.4 Μετά την ικανοποιητική ολοκλήρωση του 
ελέγχου και την εφαρμογή όλων των ισχυόντων απαι−
τήσεων της 6.2.5.7.4, θα εκδίδεται πιστοποιητικό έγκρι−
σης. Το πιστοποιητικό αυτό θα περιλαμβάνει το όνομα 
του φορέα περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών, το 
σήμα κατατεθέν, τη διεύθυνση κάθε εγκατάστασης, και 
τα αναγκαία στοιχεία για την ταυτοποίηση των εγκεκρι−
μένων του δραστηριοτήτων (π.χ. χαρακτηρισμός δοχεί−
ων πίεσης, μέθοδοι περιοδικών επιθεωρήσεων και δο−
κιμών και πρότυπα για  δοχεία πίεσης).
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6.2.5.7.4.5 Αν η έγκριση του φορέα περιοδικών επιθε−
ωρήσεων και δοκιμών απορριφθεί, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να παρέχει εγγράφως τους λεπτομερείς λόγους 
της απόρριψης αυτής.

Τροποποιήσεις εγκρίσεων φορέων περιοδικών επιθε−
ωρήσεων και δοκιμών

6.2.5.7.4.6 Μετά την έγκριση, ο φορέας περιοδικών 
επιθεωρήσεων και δοκιμών θα πρέπει να ενημερώνει 
την χορηγούσα αρμόδια αρχή για κάθε τροποποίηση 
των πληροφοριών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την 
6.2.5.7.4.2 σε σχέση με την αρχική έγκριση. Οι τροποποι−
ήσεις θα αξιολογούνται για να καθοριστεί κατά πόσον 
θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των συναφών προτύ−
πων για δοχεία πίεσης και της παρούσας οδηγίας. Ίσως 
απαιτηθεί έλεγχος σύμφωνα με την 6.2.5.7.3.2. Η αρμό−
δια αρχή θα αποδέχεται ή απορρίπτει γραπτώς τις εν 
λόγω τροποποιήσεις και εκδίδει τροποποιημένο πιστο−
ποιητικό έγκρισης αν απαιτείται.

6.2.5.7.4.7 Κατόπιν αίτησης, η αρμόδια αρχή οφείλει 
να κοινοποιεί σε άλλη αρμόδια αρχή τα στοιχεία που 
αφορούν τις αρχικές εγκρίσεις, τις τροποποιήσεις των 
εγκρίσεων και τις ανακλήσεις εγκρίσεων.

6.2.5.7.5 Περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή και πιστο−
ποίηση

Η εφαρμογή σήματος περιοδικής επιθεώρησης και 
δοκιμής σε δοχείο πίεσης θα πρέπει να θεωρείται δή−
λωση ότι το δοχείο πίεσης συμμορφώνεται με τα ισχύ−
οντα πρότυπα για δοχεία πίεσης και με τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας. Ο φορέας περιοδικών επιθεω−
ρήσεων και δοκιμών θα πρέπει να τοποθετεί το σήμα 
της περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμής, συμπεριλαμ−
βανομένου του καταχωρημένου σήματός του, σε κάθε 
εγκεκριμένο δοχείο πίεσης (βλέπε 6.2.5.8.6).

Πριν από την πλήρωση δοχείου πίεσης θα πρέπει 
να εκδίδεται πιστοποιητικό από τον φορέα περιοδι−
κών επιθεωρήσεων και δοκιμών που βεβαιώνει ότι το 
δοχείο έχει υποβληθεί στην περιοδική επιθεώρηση και 
δοκιμή.

6.2.5.7.6 Αρχεία
Ο φορέας περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιμών θα 

πρέπει να διατηρεί αρχεία επί τουλάχιστον 15 έτη με 
τις περιοδικές επιθεωρήσεις και δοκιμές δοχείων πί−
εσης (που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία ή και όχι) συ−
μπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας της εγκατάστα−
σης δοκιμής.

Ο ιδιοκτήτης του δοχείου πίεσης θα πρέπει να διατη−
ρεί πανομοιότυπο αρχείο μέχρι την επόμενη περιοδική 
επιθεώρηση και δοκιμή εκτός και αν το δοχείο πίεσης 
αποσυρθεί μόνιμα από την υπηρεσία.

6.2.5.8  Επισήμανση επαναπληρούμενων δοχείων πί−
εσης

 Τα επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης θα πρέπει να 
επισημαίνονται καθαρά και ευανάγνωστα με τα σήμα−
τα πιστοποίησης, λειτουργίας και  κατασκευής. Αυτές 
οι ενδείξεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σταθερά 
(π.χ. τυπωμένες, ή χαραγμένες) πάνω στο δοχείο πίεσης. 
Οι ενδείξεις θα πρέπει να βρίσκονται στο άνω μέρος, 
άνω άκρο ή στο λαιμό του δοχείου πίεσης, ή πάνω σε 
κάποιο σταθερά τοποθετημένο εξάρτημα του δοχείου 
πίεσης (π.χ. συγκολλημένο στεφάνι ή πλάκα άνθεκτική 
σε διάβρωση κολλημένη στο εξωτερικό περίβλημα ενός 
κλειστού κρυογενικού δοχείου). Εκτός από το σύμβολο 
συσκευασίας UN, το ελάχιστο μέγεθος της σήμανσης 

θα πρέπει να είναι 5mm για δοχεία πίεσης με διάμετρο 
μεγαλύτερη ή ίση με 140mm και 2.5mm για δοχεία πί−
εσης με διάμετρο μικρότερη των 140mm. Το ελάχιστο 
μέγεθος του συμβόλου συσκευασίας UN θα πρέπει να 
είναι 10mm για δοχεία πίεσης με διάμετρο μεγαλύτερη 
ή ίση με 140mm και 5mm για δοχεία πίεσης με διάμε−
τρο μικρότερη των 140mm. 

6.2.5.8.1  Οι ακόλουθες επισημάνσεις πιστοποίησης θα 
πρέπει να εφαρμόζονται:

(a)     Το σύμβολο συσκευασίας UN

  Το σύμβολο αυτό θα πρέπει να επισημαίνεται σε δο−
χεία πίεσης που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας για δοχεία πίεσης UN. 

(b) Το τεχνικό πρότυπο (π.χ. ISO 9809−1) που χρησι−
μοποιήθηκε για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τις 
δοκιμές,

(c) Τον (τους) χαρακτήρα(ες) αναγνώρισης της χώρας 
έγρισης ως υποδεικνύονται από τα

          διακριτικά σήματα των μηχανοκίνητων οχημά−
των στη διεθνή κυκλοφορία,

(d) Το σήμα αναγνώρισης ή τη σφραγίδα του φορέα 
επιθεώρησης που είναι καταχωρημένο με την αρμόδια 
αρχή της χώρας εξουσιοδότησης της επισήμανσης,

(e) Η ημερομηνία της πρώτης επιθεώρησης, το έτος 
(τέσσερα ψηφία) ακολουθούμενο από το μήνα (δύο ψη−
φία), διαχωρισμένα με κάθετο (π.χ. “/”).

6.2.5.8.2  Οι ακόλουθες λειτουργικές επισημάνσεις θα 
πρέπει να εφαρμόζονται:

(f)     Η πίεση δοκιμής σε bar, μετά από από τα γράμ−
ματα “PH” και ακολουθούμενη από τα

         γράμματα “BAR”,
(g)  Το βάρος του άδειου δοχείου πίεσης συμπεριλαμ−

βανομένων όλων των μόνιμα προσαρμοσμένων μερών 
(π.χ. στεφάνι λαιμού, στεφάνι πυθμένα) σε κιλά, ακολου−
θούμενα από τα γράμματα “KG”. Το βάρος αυτό δε θα 
περιλαμβάνει το βάρος βαλβίδας, πώματος βαλβίδας 
και προστασίας βαλβίδας, επικαλυμμάτων ή πορώδους 
υλικού για ακετυλένιο. Το βάρος θα εκφράζεται με τρία 
αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποιημένα στο τελευταίο 
ψηφίο. Για κυλίνδρους μικρότερους από 1kg το βάρος 
θα εκφράζεται με δυο αριθμητικά σύμβολα στρογγυ−
λοποιημένα στο τελευταίο ψηφίο. Στην περίπτωση δο−
χείων πίεσης για UN 1001, ακετυλένιο, διαλυμένο και UN 
3374, ακετυλένιο, αδιάλυτο, τουλάχιστον ένα δεκαδικό 
θα εμφανίζεται μετά την υποδιαστολή και δύο ψηφία 
για δοχεία πίεσης μικρότερα από 1kg,

(h)  Το ελάχιστο εγγυημένο πάχος τοιχώματος του 
δοχείου πίεσης σε χιλιοστά ακολουθούμενο από τα 
γράμματα “MM”. Η επισήμανση αυτή δεν απαιτείται για 
δοχεία πίεσης με χωρητικότητα σε νερό μικρότερη ή 
ίση με 1 lt ή για σύνθετες φιάλες ή για κλειστά κρυο−
γενικά δοχεία,

(i)  Στην περίπτωση δοχείων πίεσης για συμπιεσμέ−
να αέρια, UN 1001, ακετυλένιο, διαλυμένο και UN 3374, 
ακετυλένιο, αδιάλυτο, η πίεση λειτουργίας σε bar, μετά 
από τα γράμματα “PW”. Στην περίπτωση κλειστών κρυ−
ογενικών δοχείων, η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λει−
τουργίας, μετά από τα γράμματα “MAWP”,

(j)  Στην περίπτωση δοχείων πίεσης για υγροποιημένα 
αέρια και κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια η χωρητι−
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κότητα σε νερό του δοχείου σε λίτρα, εκφρασμένη με 
τρία σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποιημέ−
να στο τελευταίο ψηφίο, ακολουθούμενη από το γράμ−
μα “L”. Στην περίπτωση δοχείων πίεσης για υγροποιη−
μένα αέρια η χωρητικότητα σε νερό σε λίτρα θα. Εάν 
η τιμή της ελάχιστης ή της κανονικής χωρητικότητας 
σε νερό έιναι ακέραια, τα ψηφία μετά την υποδιαστο−
λή μπορούν να παραλείπονται, 

(k)  Στην περίπτωση δοχείων πίεσης για UN 1001, ακε−
τυλένιο, διαλυμένο, το σύνολο του βάρους του άδειου 
δοχείου, των εξαρτημάτων που δεν αφαιρούνται κατά 
τη φόρτωση, των επικαλυμμάτων, του πορώδους υλι−
κού, του διαλύτη και του χρωματικού αερίου εκφρα−
σμένο σε τρία σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογ−
γυλοποιημένο στο τελευταίο ψηφίο, ακολουθούμενο 
από τα γράμματα “KG”. Τουλάχιστον ένα δεκαδικό ψη−
φίο θα εμφανίζεται μετά την υποδιαστολή. Για δοχεία 
πίεσης μικρότερα από 1 kg, το βάρος θα εκφράζεται σε 
δύο σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποιημέ−
νο στο τελευταίο ψηφίο,

(l)  Στην περίπτωση δοχείων πίεσης για UN 3374, ακε−
τυλένιο, αδιάλυτο, το σύνολο του βάρους του άδειου 
δοχείου, των εξαρτημάτων που δεν αφαιρούνται κατά 
τη φόρτωση, των επικαλυμμάτων, του πορώδους υλι−
κού, του διαλύτη και του χρωματικού αερίου εκφρα−
σμένο σε τρία σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογ−
γυλοποιημένο στο τελευταίο ψηφίο, ακολουθούμενο 
από τα γράμματα “KG”. Τουλάχιστον ένα δεκαδικό ψη−
φίο θα εμφανίζεται μετά την υποδιαστολή. Για δοχεία 
πίεσης μικρότερα από 1 kg, το βάρος θα εκφράζεται σε 
δύο σημαντικά αριθμητικά σύμβολα στρογγυλοποιημέ−
νο στο τελευταίο ψηφίο.

6.2.5.8.3  Οι ακόλουθες κατασκευαστικές επισημάνσεις 
θα πρέπει να εφαρμόζονται:

(m)  Τυποποίηση του σπειρώματος του κυλίνδρου (π.χ. 
25E). Η επισήμανση αυτή δεν απαιτείται για κλειστά 
κρυογενικά δοχεία,

(n)  Το σήμα του κατασκευαστή καταχωρημένο από 
την αρμόδια αρχή. Όταν η χώρα κατασκευής δεν είναι 
ίδια με τη χώρα έγκρισης, τότε πριν από το σήμα του 
κατασκευαστή θα προηγούνται οι χαρακτήρες αναγνώ−
ρισης της χωρας κατασκευής ώς καθορίζεται από τα 
διακριτικά σήματα των μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
διεθνή κυκλοφορία. Το σήμα της χώρας και το σήμα 
του κατασκευαστή θα διαχωρίζονται με κενό ή κάθε−
το (“/”),

(o)  Το σειριακό αριθμό που προσδιορίστηκε από τον 
κατασκευαστή, 

(p)  Στην περίπτωση χαλύβδινων δοχείων πίεσης και 
σύνθετων δοχείων πίεσης με χαλύβδινη επένδυση που 
προορίζονται για τη μεταφορά αερίων με κίνδυνο αντί−
δρασης υδρογόνου, το γράμμα “H” που δηλώνει τη συμ−
βατότητα του χάλυβα ( βλέπε ISO 11114−1:1997).

6.2.5.8.4  Οι παραπάνω επισημάνσεις θα πρέπει να το−
ποθετούνται σε τρεις ομάδες:

−  Κατασκευαστικές επισημάνσεις θα πρέπει να είναι 
η ανώτατη ομάδα κα θα πρέπει να εμφανίζεται συνεχό−
μενα στην ακολουθία που δίνεται στην 6.2.5.8.3,

−  Οι λειτουργικές επισημάνσεις της 6.2.5.8.2, θα πρέ−
πει να είναι η ενδιάμεση ομάδα και η πίεση δοκιμής (e) 
θα πρέπει να έπεται ακριβώς της πίεσης λειτουργίας 
(h) όταν η τελευταία απαιτείται,

−  Επισημάνσεις πιστοποίησης θα πρέπει να είναι η 
κατώτερη ομάδα και θα πρέπει να εμφανίζεται με την 
ακολουθία της 6.2.5.8.1. 

Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα των επισημάνσε−
ων που εφαρμόζονται σε μία φιάλη:
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6.2.5.8.5 Άλλες επισημάνσεις επιτρέπονται σε περιο−
χές άλλες από τα πλευρικά τοιχώματα, δεδομένου ότι 
γίνονται σε περιοχές χαμηλής τάσης και δεν έχουν μέ−
γεθος ή βάθος που θα δημιουργήσει επιζήμιες συγκε−
ντρώσεις τάσεων. Στην περίπτωση κλειστών κρυογε−
νικών δοχείων, τέτοιες επισημάνσεις μπορούν να είναι 
σε ξεχωριστή πινακίδα προσαρμοσμένη στο εξωτερικό 
περίβλημα. Τέτοιες επισημάνσεις δε θα πρέπει να αντι−
τίθενται στις απαιτούμενες επισημάνσεις. 

6.2.5.8.6  Επιπροσθέτως των προηγούμενων επισημάν−
σεων, κάθε επαναπληρούμενο δοχείο που ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμών της 
6.2.5.5 θα πρέπει να  επισημαίνεται δηλώνοντας: 

(a) Τον χαρακτήρα αναγνώρισης της χώρας εξουσιο−
δότησης του φορέα που διενήργησε την περιοδική επι−
θεώρηση και δοκιμές. Η επισήμανση αυτή δεν απαιτεί−
ται όταν ο φορέας είναι εγκεκριμένος από την αρμόδια 
αρχή της χώρας έγκρισης της κατασκευής,

(b) Την καταχωρημένη επισήμανση του φορέα που εί−
ναι εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή για τη δι−
ενέργεια περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμών, 

(c) Την ημερομηνία της περιοδικής επιθεώρησης και 
δοκιμών, το έτος (δύο ψηφία) ακολουθούμενο από το 
μήνα (δύο ψηφία) διαχωρισμένα με κάθετο (π.χ. “/”). Τέσ−
σερα ψηφία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δη−
λώσουν το έτος.

Οι παραπάνω επισημάνσεις θα πρέπει να εμφανίζο−
νται συνεχόμενα με την ακολουθία που

δίνονται. 
6.2.5.8.7 Για φιάλες ακετυλένιου, με τη σύμφωνη γνώμη 

της αρμόδιας αρχής, η ημερομηνία της πιο πρόσφατης 
περιοδικής επιθεώρησης και η σφραγίδα του ειδικού 
μπορούν να χαραχθούν σε ένα δακτυλίδι από κατάλλη−
λο υλικό προσαρτημένο στη φιάλη όταν η βαλβίδα έιναι 
εγκατεστημένη και το οποίο είναι αφαιρούμενο μόνο 
αποσυνδέοντας τη βαλβίδα από τη φιάλη.

 6.2.5.9 Επισήμανση μη−επαναπληρούμενων δοχείων 
πίεσης UN

Τα μη−επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης UN θα πρέπει 
να επισημαίνονται καθαρά και ευανάγνωστα με τα σή−
ματα πιστοποίησης, λειτουργίας και  κατασκευής. Αυτές 
οι ενδείξεις θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σταθερά 
(π.χ. τυπωμένες, ή χαραγμένες) πάνω στο δοχείο πίεσης. 
Εκτός εάν είναι διάτρητες, οι επισημάνσεις θα πρέπει 
να βρίσκονται στο άνω μέρος, άνω άκρο ή στο λαιμό 
του δοχείου πίεσης, ή πάνω σε κάποιο σταθερά τοπο−
θετημένο εξάρτημα του δοχείου πίεσης (π.χ. συγκολλη−
μένο στεφάνι). Εκτός της “ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΘΕΙ» UN 
επισήμανσης, το ελάχιστο μέγεθος των επισημάνσεων 
θα πρέπει να είναι 5mm για δοχεία πίεσης με διάμετρο 
μεγαλύτερη ή ίση με 140 mm και 2.5 mm για δοχεία πί−
εσης με διάμετρο μικρότερη των 140 mm. 

Το ελάχιστο μέγεθος της UN επισήμανσης θα πρέπει 
να είναι 10 mm για δοχεία πίεσης με διάμετρο μεγαλύ−
τερη ή ίση με 140 mm και 5 mm για δοχεία πίεσης με 
διάμετρο μικρότερη των 140 mm.

Το ελάχιστο μέγεθος της “ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΘΕΙ»  
επισήμανσης θα πρέπει να είναι 5 mm.

6.2.5.9.1 Οι επισημάνσεις των 6.2.5.8.1 έως 6.2.5.8.3 θα 
πρέπει να εφαρμόζονται με εξαίρεση τα (g), (h) και (m). 
Ο σειριακός αριθμός (o) μπορεί να αντικατασταθεί από 
τον αριθμό παρτίδας. Επιπρσθέτως, οι λέξεις “ΝΑ ΜΗΝ 

ΞΑΝΑΓΕΜΙΣΘΕΙ» σε γράμματα ύψους τουλάχιστον 5 mm 
απαιτούνται.    

6.2.5.9.2  Οι απαιτήσεις της 6.2.5.8.4 θα πρέπει να εφαρ−
μόζονται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μη−επαναπληρούμενα δοχεία πίεσης, 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθός τους, αυτή η επισήμαν−
ση μπορεί να αντικατασταθεί από ετικέτα. 

6.2.5.9.3 Άλλες επισημάνσεις επιτρέπονται δεδομένου 
ότι γίνονται σε περιοχές χαμηλής τάσης άλλες από τα 
πλευρικά τοιχώματα και δεν έχουν μέγεθος ή βάθος 
που θα δημιουργήσει επιζήμιες συγκεντρώσεις τάσε−
ων. Τέτοιες επισημάνσεις δε θα πρέπει να αντιτίθενται 
στις απαιτούμενες επισημάνσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.3

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 6.2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου δεν 
εφαρμόζονται σε συσκευασίες που χρησιμοποιούνται 
για τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 6.2 σύμφωνα με 
την οδηγία συσκευασίας P621 της 4.1.4.1.

6.3.1 Γενικά 
6.3.1.1 Μια συσκευασία που ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

αυτού του Τμήματος και της 6.3.2 πρέπει να φέρει επι−
σήμανση σήμανση με:

(a) το σύμβολο συσκευασίας των Ηνωμένων Εθνών    
    

(b) τον κωδικό που υποδεικνύει τον τύπο της συσκευ−
ασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 6.1.2,

(c) το κείμενο “ΚΛΑΣΗ 6.2”,
(d) τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής 

της συσκευασίας,
(e) το κράτος που ορίζει τη διανομή του σήματος, που 

υποδεικνύεται από το διακριτικό σήμα για μηχανοκίνη−
τα οχήματα σε διεθνή κυκλοφορία1,

(f) την ονομασία του κατασκευαστή ή άλλο χαρακτη−
ριστικό στοιχείο της συσκευασίας  όπως προκαθορίζε−
ται από την αρμόδια αρχή 

(g) για συσκευασίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
της 6.3.2.9, το γράμμα “U”, εισηγμένο αμέσως μετά το 
σήμα που απαιτείται στο (b) παραπάνω.

1 Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα σε διεθνή δια−
κίνηση που ορίστηκε στη Σύμβαση της Βιέννης για  την Οδική 
Κυκλοφορία (1968).
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6.3.1.2 Παράδειγμα επισήμανσης

4G/CLASS 6.2/01  όπως στην 6.3.1.1 (a), (b), (c) και (d)
S/SP−9989−ERIKSSON όπως στην 6.3.1.1 (e), (f)

6.3.1.3 Κατασκευαστές και διανομείς συσκευασιών θα 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δια−
δικασίες που πρέπει να επιτευχθούν και μια περιγρα−
φή των τύπων και των διαστάσεων των πωμάτων (συ−
μπεριλαμβανομένων απαιτούμενων παρεμβυσμάτων) και 
κάθε άλλων απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται 
για  να εξασφαλιστεί ότι οι συσκευασίες είναι ικανές 
να  ανταπεξέλθουν στους εφαρμοζόμενους ελέγχους 
απόδοσης του παρόντος Κεφαλαίου.

6.3.2 Απαιτήσεις ελέγχου για συσκευασίες 
6.3.2.1 Εκτός αν πρόκειται για συσκευασίες για ζωντα−

νά ζώα και οργανισμούς, δείγματα κάθε συσκευασίας 
θα πρέπει να προετοιμάζονται για έλεγχο όπως περι−

γράφεται στην 6.3.2.2  και έπειτα να υπόκεινται στους 
ελέγχους των 6.3.2.4 έως 6.3.2.6. Εάν η φύση της συ−
σκευασίας το κάνει αναγκαίο, ισοδύναμη προετοιμασία 
και έλεγχοι επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι μπο−
ρούν να επιδειχθούν ότι είναι τουλάχιστον ίσης αποτε−
λεσματικότητας

6.3.2.2 Δείγματα κάθε συσκευασίας θα πρέπει να προ−
ετοιμάζονται ως για μεταφορά, εκτός του ότι η ουσία 
που πρόκειται να μεταφερθεί, θα αντικαθίσταται από 
νερό, ή, όπου καθορίζονται συνθήκες στους −18 °C, από 
νερό/αντιψυκτικό. Κάθε κύριο δοχείο θα πρέπει να γε−
μίζεται έως το 98% της χωρητικότητας.

6.3.2.3 Απαιτούμενοι έλεγχοι

Υλικό της Απαιτούμενοι έλεγχοι

εξωτερικής συσκευασίας εσωτερικής συσκευασίας Αναφέρονται στην 6.3.2.5 Αναφέρονται 
στην 6.3.2.6

 Φύλλο 
ίνες

Πλα−
στικό

Άλλο Πλαστικό Άλλο (a) (b) (c) (d)

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x x

x
x

x

x
x
x

Όταν
χρησιμο−
ποιείται 
ξηρός 
πάγος 

x
x
x
x
x
x

6.3.2.4 Συσκευασίες προετοιμαζόμενες σαν για μετα−
φορά, θα πρέπει να υπόκεινται σττις δοκιμές της 6.3.2.3, 
που − για λόγους ελέγχου − κατηγοριοποιεί τις συσκευ−
ασίες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του υλικού τους. 
Για εξωτερικές συσκευασίες, τα Κεφάλαια στον Πίνακα 
σχετίζονται με ινοσανίδες ή παρόμοια υλικά των οποί−
ων η απόδοση μπορεί γρήγορα να προσβληθεί από την 
υγρασία, πλαστικά που μπορούν σπάσουν σε χαμηλή 
θερμοκρασία και άλλα υλικά όπως μέταλλα των οποί−
ων η απόδοση δεν προσβάλλεται από την υγρασία ή 
τη θερμοκρασία. Εάν ένα κύριο δοχείο και μία δευτε−
ρεύουσα συσκευασία είναι κατασκευασμένα από δια−
φορετικά υλικά, το υλικό του κύριου δοχείο καθορίζει 
τον κατάλληλο έλεγχο. Σε περιπτώσεις όπου ένα κύριο 
δοχείο είναι κατασκευασμένο από δύο υλικά, το υλικό 
το περισσότερο υποκείμενο σε ζημιά, θα πρέπει να κα−
θορίζει τους κατάλληλους ελέγχους.

6.3.2.5 (a) Τα δείγματα θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ελεύθερες πτώσεις πάνω σε άκαμπτη, μη−ελαστική, επί−
πεδη, οριζόντια επιφάνεια από ύψος 9 m. Όπου τα δείγ−
ματα είναι στο σχήμα κιβωτίου, πέντε θα πρέπει να πέ−
φτουν στη σειρά:

 (i) ένα με τον πάτο,
(ii) ένα με την από πάνω πλευρά,
(iii) ένα με τη μακριά πλευρά,
(iv) ένα με την κοντή πλευρά,
(v) ένα με μία γωνία.
Όπου τα δείγματα είναι στο σχήμα βαρελιού, τρία θα 

πρέπει να πέφτουν στη σειρά:
(vi) ένα διαγωνίως με την πάνω κόγχη, με το κέντρο 

βάρους ακριβώς πάνω από το σημείο κρούσης,
(vii) ένα διαγωνίως με την κάτω κόγχη,
(viii) ένα με την πλευρά.
Μετά την κατάλληλη σειρά πτώσεων, δεν θα πρέπει 

να υπάρχει διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α), που 
θα πρέπει να παραμένει(ουν) προστατευμένο(α) από το 
απορροφητικό υλικό στη δευτερεύουσα συσκευασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενώ το δείγμα θα απελευθερώνεται με τον 
απαιτούμενο προσανατολισμό, είναι αποδεκτό ότι για 
λόγους αεροδυναμικής η κρούση μπορεί να μην πραγ−
ματοποιείται με αυτό τον προσανατολισμό.
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(b) Τα δείγματα θα υπόκεινται σε έναν ψεκασμό νε−
ρού που προσομοιάζει έκθεση σε βροχή περίπου 5 cm 
ανά ώρα για τουλάχιστον μία ώρα. Τότε θα υπόκεινται 
στον έλεγχο που περιγράφεται στο (a).

(c) Tα δείγματα θα πρέπει να παραμένουν σε μία 
ατμόσφαιρα θερμοκρασίας −18 °C ή χαμηλότερη για μία 
περίοδο τουλάχιστον 24 ωρών και μέσα σε 15 λεπτά από 
την απομάκρυνσή τους από εκείνη την ατμόσφαιρα να 
υπόκεινται στον έλεγχο που περιγράφεται στο (a). Όπου 
τα δείγματα περιέχουν ξηρό πάγο, η περίοδος παραμο−
νής μπορεί να μειωθεί στις τέσσερις ώρες.

(d) Όπου η συσκευασία προορίζεται να περιέχει ξηρό 
πάγο, θα πρέπει να διεξάγεται ένας έλεγχος επιπλέον 
εκείνου που ορίζεται στο (a) ή (b) ή (c). Ένα δείγμα θα 
πρέπει να αποθηκεύεται έτσι ώστε όλος ο ξηρός πά−
γος να διαλύεται και τότε να υπόκειται στον έλεγχο 
που περιγράφεται στο (a).

6.3.2.6 Συσκευασίες με μικτό βάρος 7 kg ή λιγότερο, 
θα πρέπει να υπόκεινται στις δοκιμές που περιγράφο−
νται στο (a) παρακάτω και συσκευασίες με μικτό βά−
ρος μεγαλύτερο από 7 kg, στους ελέγχους του (b) πα−
ρακάτω.

(a) Τα δείγματα θα πρέπει να τοποθετούνται σε μία 
επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Μία κυλινδρική χαλύβδινη 
ράβδος βάρους τουλάχιστον 7 kg και διαμέτρου όχι με−
γαλύτερης από 38 mm και της οποίας οι ακριανές ακμές 
κρούσης έχουν ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 6 mm, θα 
πρέπει να πέφτει σε κάθετη ελεύθερη πτώση από ύψος 
1 m, μετρημένο από την άκρη κρούσης έως την επιφά−
νεια κρούσης του δείγματος. Ένα δείγμα θα πρέπει να 
τοποθετείται πάνω στη βάση του. Ένα δεύτερο δείγμα 
θα πρέπει να τοποθετείται με προσανατολισμό κάθετο 
σ’ εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο. Σε κάθε 
περίπτωση, η χαλύβδινη ράβδος θα πρέπει να ρίχνεται 
προς σύγκρουση με το κύριο δοχείο. Μετά από κάθε 
σύγκρουση, διείσδυση στη δευτερεύουσα συσκευασία 
είναι αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α).

(b) Τα δείγματα θα πρέπει να πέφτουν στην άκρη μίας 
κυλινδρικής χαλύβδινης ράβδου. Η ράβδος θα πρέπει να 
έχει τοποθετηθεί κάθετα σε μία επίπεδη σκληρή επι−
φάνεια. Θα πρέπει να έχει διάμετρο 38 mm και οι ακ−
μές της επάνω άκρης ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 6 mm. 
Η ράβδος θα πρέπει να προεξέχει από την επιφάνεια 
κατά μία απόσταση τουλάχιστον ίση με εκείνη μεταξύ 
του(των) κύριου(ων) δοχείου(ων) και της εξωτερικής επι−
φάνειας της εξωτερικής συσκευασίας με ελάχιστη τιμή 
τα 200 mm. Ένα δείγμα θα πρέπει να πέφτει σε κάθετη 
ελεύθερη πτώση από ένα ύψος 1 m, μετρημένο από την 
κορυφή της χαλύβδινης ράβδου. Ένα δεύτερο δείγμα θα 
πρέπει να πέφτει από το ίδιο ύψος με προσανατολισμό 
κάθετο σ’ εκείνον που χρησιμοποιείται για το πρώτο. Σε 
κάθε περίπτωση, η συσκευασία θα πρέπει να είναι έτσι 
προσανατολισμένη ώστε η χαλύβδινη ράβδος να μπο−
ρεί να διεισδύσει στο(στα) κύριο(α) δοχείο(α). Μετά από 
κάθε κρούση, διείσδυση στη δευτερεύουσα συσκευασία 
είναι αποδεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει 
διαρροή από το(τα) κύριο(α) δοχείο(α).

6.3.2.7 Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει το δειγ−
ματοληπτικό έλεγχο των συσκευασιών που διαφέρουν 
μόνον σε δευτερεύοντα σημεία από τον ελεγχόμενο 
τύπο, π.χ. μικρότερα μεγέθη εσωτερικών συσκευασι−
ών ή εσωτερικές συσκευασίες μικρότερου καθαρού βά−

ρους και συσκευασίες τέτοιες όπως βαρέλι, σάκοι και 
κιβώτια που παράγονται με μικρές μειώσεις στην(στις) 
εξωτερική(ές) διάσταση(διαστάσεις).

6.3.2.8 Εφ’όσον διατηρείται ένα ισοδύναμο επίπεδο 
απόδοσης, οι παρακάτω παραλλαγές στα κύρια δοχεία 
που είναι τοποθετημένα μέσα στη δευτερεύουσα συ−
σκευασία, επιτρέπονται χωρίς την ανάγκη για περαιτέ−
ρω έλεγχο της πλήρους συσκευασίας:

(a) Κύρια δοχεία ισοδύναμου ή μικρότερου μεγέθους 
όπως προκύπτει από σύγκριση με τα ελεγχόμενα κύ−
ρια δοχεία, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την προ−
ϋπόθεση ότι:

(i) τα κύρια δοχεία είναι παρόμοιου σχεδιασμού με 
το κύριο δοχείο που ελέγχεται (π.χ. σχήμα: στρογγυλό, 
ορθογώνιο, κ.λπ.),

 (ii) το υλικό κατασκευής των κύριων δοχείων (π.χ. γυα−
λί, πλαστικό, μέταλλο) προσφέρει αντοχή σε κρούση και 
δυνάμεις στοιβάγματος ισοδύναμη με ή καλύτερη από 
εκείνες των κύριων δοχείων που αρχικά ελέγχθηκαν,

(iii) τα κύρια δοχεία έχουν τα ίδια ή μικρότερα ανοίγ−
ματα και το πώμα είναι ισοδύναμου σχεδιασμού (π.χ. 
βιδωτό πώμα, καπάκι τριβής, κ.λπ.),

(iv) επαρκές πρόσθετο προστατευτικό υλικό χρησιμο−
ποιείται για να γεμίσει τον κενό χώρο και για την απο−
φυγή σημαντικής κίνησης των κύριων δοχείων και

(v) τα κύρια δοχεία είναι προσανατολισμένα μέσα στις 
δευτερεύουσες συσκευασίες, με τον ίδιο τρόπο όπως 
στο ελεγχθέν κόλο.

(b) Ένας μικρότερος αριθμός των ελεγμένων εσωτερι−
κών δοχείων, ή των εναλλακτικών τύπων κύριων δοχεί−
ων που προσδιορίζονται στο (a) παραπάνω, θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι αρκετό 
προστατευτικό προστίθεται για την πλήρωση του(των) 
κενού(ών) χώρου(ων) και για την αποφυγή σημαντικής 
μετακίνησης των κύριων δοχείων.

6.3.2.9 Εσωτερικές συσκευασίες οποιουδήποτε τύ−
που μπορούν να μοντάρονται μέσα σε μια ενδιάμεση 
(δευτερεύουσα) συσκευασία και να μεταφέρονται χω−
ρίς έλεγχο στην εξωτερική συσκευασία υπό τους πα−
ρακάτω όρους:

(a) Ο συνδυασμός ενδιάμεση/εξωτερική συσκευασία 
θα πρέπει να έχει επιτυχώς ελεγχθεί σύμφωνα με την 
6.3.2.3 με εύθραυστα (π.χ. γυάλινα) εσωτερικά δοχεία.

 (b) Tο συνολικό συνδυασμένο μικτό βάρος των εσωτε−
ρικών δοχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μισό του 
μικτού βάρους των εσωτερικών δοχείων που χρησιμο−
ποιούνται για τον έλεγχο πτώσης στο (a) παραπάνω.

 (c) Tο πάχος του προστατευτικού υλικού μεταξύ των 
εσωτερικών συσκευασιών και μεταξύ των εσωτερικών 
συσκευασιών και του εξωτερικού της ενδιάμεσης συ−
σκευασίας δεν θα πρέπει να μειώνεται κάτω από το 
αντίστοιχο πάχος στην αρχικά ελεγχόμενη συσκευα−
σία. Και εάν μία μόνη εσωτερική συσκευασία είχε χρη−
σιμοποιηθεί στον αρχικό έλεγχο, το πάχος του προ−
στατευτικού μεταξύ των εσωτερικών συσκευασιών δεν 
θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχος του προ−
στατευτικού μεταξύ του εξωτερικού της ενδιάμεσης 
συσκευασίας και του εσωτερικού δοχείου στον αρχικό 
έλεγχο. Όταν είτε λιγότερα είτε μικρότερα εσωτερικά 
δοχεία χρησιμοποιούνται (συγκρινόμενες με τα εσωτε−
ρικά δοχεία που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο πτώ−
σης), αρκετό πρόσθετο προστατευτικό υλικό θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την κατάληψη του κενού.
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(d) Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να έχει περά−
σει επιτυχώς τη δοκιμή στοιβάγματος στην 6.1.5.6 όταν 
είναι κενή. Tο συνολικό βάρος ίδιων κόλων θα πρέπει 
να βασίζεται στο συνδυασμένο βάρος των εσωτερικών 
δοχείων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πτώσης 
στο (a) παραπάνω.

(e) Για εσωτερικά δοχεία που περιέχουν υγρά, θα πρέ−
πει να υπάρχει μια αρκετή ποσότητα απορροφητικού 
υλικού για την απορρόφηση όλου του υγρού περιεχο−
μένου των εσωτερικών δοχείων.

(f) Εάν η εξωτερική συσκευασία είναι προοριζόμενη να 
περιέχει εσωτερικά δοχεία για υγρά και δεν είναι στε−
γανή, ή είναι προοριζόμενη να περιέχει εσωτερικά δο−
χεία για στερεά και δεν είναι αδιαπέραστη, ένα μέσον 
συγκράτησης οποιουδήποτε υγρού ή στερεού περιεχο−
μένου στην περίπτωση διαρροής θα πρέπει να υπάρχει 
στη μορφή στεγανής επένδυσης, πλαστικού σάκου ή άλ−
λου εξίσου αποτελεσματικού μέσου συγκράτησης.

(g) Επιπλέον των σημάνσεων που περιγράφονται στην 
6.3.1.1(a) έως (f), οι συσκευασίες θα πρέπει να φέρουν 
σήμανση σύμφωνα με την 6.3.1.1 (g).

6.3.3 Αναφορά ελέγχου
6.3.3.1 Μία αναφορά ελέγχου που περιέχει τουλάχι−

στον τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να συντάσσε−
ται και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες 
της συσκευασίας:

1. Ονομασία και διεύθυνση των εγκαταστάσεων για 
τον έλεγχο,

2. Ονομασία και διεύθυνση τoυ αιτούντος (όπου εί−
ναι κατάλληλο),

3. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό στοιχείο της ανα−
φοράς ελέγχου,

4. Ημερομηνία της αναφοράς ελέγχου,
5. Κατασκευαστής της συσκευασίας,
6. Περιγραφή του τύπου σχεδιασμού της συσκευα−

σίας (π.χ. διαστάσεις, υλικά, πώματα, πάχος, κ.λπ.), πε−
ριλαμβανομένης της μεθόδου κατασκευής (π.χ. καλού−
πωμα με φύσημα) και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει 
σχέδιο(α) και/ή φωτογραφία(ες),

7. Μέγιστη χωρητικότητα,
8. Χαρακτηριστικά του περιεχομένου ελέγχου, π.χ. ιξώ−

δες και σχετική πυκνότητα για υγρά και μέγεθος σω−
ματιδίων για στερεά,

9. Περιγραφές των ελέγχων και αποτελέσματα,
10. Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να υπογράφεται με 

το όνομα και τη θέση του υπογράφοντος.
6.3.3.2  Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να περιέχει δη−

λώσεις ότι η συσκευασία προετοιμασμένη όπως για με−
ταφορά ελέγχθηκε σύμφωνα με τις κατάλληλες απαι−
τήσεις  αυτού του Τμήματος και ότι η χρήση άλλων 
μεθόδων συσκευασίας μπορούν να την καταστήσουν 
μη−ισχύουσα. Ένα αντίγραφο της αναφοράς ελέγχου θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.4
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΕΓΧΟ 
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6.4.1  (Δεσμευμένο)
6.4.2  Γενικές απαιτήσεις
6.4.2.1 Το κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο σε 

σχέση με το βάρος, τον όγκο και το σχήμα του ώστε να 
μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και με ασφάλεια. Επιπλέ−

ον, το κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε 
να μπορεί να ασφαλίζεται κατάλληλα μέσα ή πάνω στο 
όχημα κατά τη μεταφορά.

6.4.2.2  Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε 
οποιαδήποτε εξαρτήματα ανύψωσης πάνω στο κόλο να 
μην αστοχήσουν όταν χρησιμοποιηθούν με τον προορι−
ζόμενο τρόπο και ώστε, ακόμα και αν συμβεί αστοχία 
των εξαρτημάτων, η ικανότητα του κόλου να ικανοποι−
εί άλλες απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος δεν θα 
μειωθεί. Ο σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη κατάλλη−
λους συντελεστές ασφαλείας για να καλύψει ανύψω−
ση με αρπάγη.

6.4.2.3  Εξαρτήματα και οποιαδήποτε άλλα χαρακτη−
ριστικά στην εξωτερική επιφάνεια του κόλου που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να το σηκώσουν θα 
πρέπει να σχεδιάζονται είτε να υποστηρίζουν το βάρος 
του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.4.2.2 
ή θα πρέπει να είναι αποσπώμενα ή αλλιώς καθίστανται 
ανίκανα για χρήση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

6.4.2.4  Όσο είναι εφικτό, η συσκευασία θα πρέπει να 
είναι έτσι σχεδιασμένη και τελειωμένη ώστε οι εξωτε−
ρικές επιφάνειες να είναι ελεύθερες από χαρακτηρι−
στικά που προεξέχουν και να μπορούν εύκολα να απο−
λυμανθούν.

6.4.2.5  Όσο είναι εφικτό, το εξωτερικό στρώμα του κό−
λου θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να εμπο−
δίζει τη συλλογή και τη συγκράτηση του νερού.

6.4.2.6 Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά προστίθενται στο 
κόλο κατά το χρόνο της μεταφοράς τα οποία δεν εί−
ναι μέρος του κόλου δεν θα πρέπει να μειώνουν την 
ασφάλειά του.

6.4.2.7 Το κόλο θα πρέπει να είναι ικανό να αντέχει 
τις επιδράσεις κάθε επιτάχυνσης, δόνησης ή συντονι−
σμού λόγω κραδασμών υπό κανονικές συνθήκες μετα−
φοράς χωρίς καμία επιδείνωση στην αποτελεσματικό−
τητα των συσκευών κλεισίματος στα διάφορα δοχεία 
ή στην ακεραιότητα του κόλου στο σύνολό του. Ειδι−
κότερα, περικόχλια, κοχλίες και άλλες συσκευές ασφα−
λείας θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να 
τις εμποδίζουν από το να χαλαρώνουν ή να απελευθε−
ρώνονται ακούσια, ακόμα και μετά από επαναλαμβα−
νόμενη χρήση.

6.4.2.8 Τα υλικά της συσκευασίας και τα όποια συστα−
τικά ή δομές θα πρέπει να είναι φυσικώς και χημικώς 
συμβατά μεταξύ τους και με τα ραδιενεργά περιεχό−
μενα. Υπόψη θα λαμβάνεται η συμπεριφορά τους κάτω 
από ακτινοβολία.

6.4.2.9 Όλες οι βαλβίδες μέσα από τις οποίες ραδιε−
νεργό περιεχόμενο θα μπορούσε αλλιώς να διαφύγει 
θα πρέπει να προστατεύονται έναντι μη−εξουσιοδοτη−
μένης λειτουργίας.

6.4.2.10 Ο σχεδιασμός του κόλου θα πρέπει να λαμ−
βάνει υπόψη θερμοκρασίες περιβάλλοντος και πιέσεις 
που είναι πιθανό να συμβούν σε συνήθεις συνθήκες με−
ταφοράς.

6.4.2.11 Για ραδιενεργό υλικό που έχει άλλες επικίν−
δυνες ιδιότητες το κόλο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
αυτές τις ιδιότητες, βλέπε 2.1.3.5.3 και 4.1.9.1.5.

6.4.3  (Δεσμευμένο)
6.4.4 Απαιτήσεις για εξαιρούμενα κόλα
Ένα εξαιρούμενο κόλο θα πρέπει να είναι σχεδιασμέ−

νο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που καθορίζο−
νται στην 6.4.2. 



10148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

6.4.5  Απαιτήσεις για Βιομηχανικά κόλα 
6.4.5.1  Βιομηχανικά κόλα Τύποι 1, 2, και 3 (Τύποι IP−1, 

IP−2, και IP−3) θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζο−
νται στις 6.4.2 και 6.4.7.2.

6.4.5.2 Ένα Βιομηχανικό κόλο Τύπου 2 (Τύπος IP−2) θα, 
εάν ήταν υποκείμενο στους ελέγχους που ορίζονται 
στις 6.4.15.4 και 6.4.15.5, εμποδίζει:

 (a) Απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιεχο−
μένου και

 (b) Απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού 
μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 
20% αύξηση του επιπέδου της ακτινοβολίας σε οποια−
δήποτε εξωτερική επιφάνεια του κόλου.

6.4.5.3 Ένα Βιομηχανικό κόλο Τύπου 3 (Τύπος IP−3) θα 
πρέπει να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στις 6.4.7.2 έως 6.4.7.15.

6.4.5.4  Εναλλακτικές απαιτήσεις για Βιομηχανικά κόλα 
Τύπων 2 και 3 (Τύποι IP−2 και IP−3) 

6.4.5.4.1 Τα κόλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κόλα 
Τύπου IP−2 με την προϋπόθεση ότι:

 (a) Ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 6.4.5.1
 (b) Είναι σχεδιασμένα να συμφωνούν με τα πρότυ−

πα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.1 ή με άλλες 
απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτά τα πρό−
τυπα, και

 (c) Όταν υπόκεινται στους ελέγχους που απαιτού−
νται για τις ομάδες συσκευασίας I ή II στο Κεφάλαιο 
6.1, εμποδίζουν:

(i) απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιεχομέ−
νου και

(ii) απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού μέ−
σου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 20% 
αύξηση του επιπέδου της ακτινοβολίας σε οποιαδήποτε 
εξωτερική επιφάνεια του κόλου.

6.4.5.4.2 Εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές και φορητές 
δεξαμενές μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται ως Τύ−
ποι IP−2 ή IP−3, με την προϋπόθεση ότι:

 (a) Ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 6.4.5.1
 (b)  Είναι σχεδιασμένα να συμφωνούν με τα πρότυ−

πα που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6.7 ή Κεφάλαιο 
6.8, ή με άλλες απαιτήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με 
αυτά τα πρότυπα και είναι ικανά να αντέχουν μια πίε−
ση ελέγχου 265 kPa, και

 (c) Είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε  πρόσθετη προστα−
σία που παρέχεται θα είναι ικανή να αντέχει τις στατι−
κές και δυναμικές καταπονήσεις που προκαλούνται από 
χειρισμό και συνήθεις συνθήκες μεταφοράς και να εμπο−
δίζουν την απώλεια της ακεραιότητας του προστατευ−
τικού μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτε−
ρη από 20% αύξηση του επιπέδου της ακτινοβολίας σε 
οποιαδήποτε εξωτερική επιφάνεια των φορητών δεξα−
μενών ή των εμπορευματοκιβωτίων− δεξαμενών.

6.4.5.4.3 Δεξαμενές, άλλες από φορητές δεξαμενές 
και εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές, μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ως κόλα Τύπου IP−2 ή IP−3 για τη με−
ταφορά LSA−I και LSA−II υγρών και αερίων όπως περι−
γράφεται στον Πίνακα 4.1.9.2.4, με την προϋπόθεση ότι 
συμμορφώνονται με πρότυπα τουλάχιστον ισοδύναμα 
με αυτά που περιγράφονται στην 6.4.5.4.2.

6.4.5.4.4 Εμπορευματοκιβώτια μπορούν επίσης να χρη−
σιμοποιηθούν ως κόλα Τύπων IP−2 ή IP−3, με την προ−
ϋπόθεση ότι:

(a) Το ραδιενεργό περιεχόμενο περιορίζεται σε στε−
ρεά υλικά.

(b)  Ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 6.4.5.1, και
(c)  Είναι σχεδιασμένα να συμφωνούν με το ISO 1496−

1:1990: “Σειρά 1 Εμπορευματοκιβώτια – Προδιαγραφές και 
Έλεγχοι − Μέρος 1: Εμπορευματοκιβώτια Γενικού Φορτί−
ου” πλην των διαστάσεων και διαβαθμίσεων. Θα πρέπει 
να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε εάν ήταν υποκείμενα 
στους ελέγχους που περιγράφονται σε αυτό το έγγρα−
φο και στις επιταχύνσεις που συμβαίνουν κατά τη διάρ−
κεια συνήθων συνθηκών μεταφοράς θα εμπόδιζαν:

(i) απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιεχομέ−
νου και

(ii) απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού μέ−
σου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 20% 
αύξηση του επιπέδου της ακτινοβολίας σε οποιαδήποτε 
εξωτερική επιφάνεια των εμπορευματοκιβωτίων.

6.4.5.4.5  Μεταλλικά ενδιάμεσα εμπορευματοκιβώτια 
για μεταφορά χύμα μπορούν επίσης να χρησιμοποι−
ηθούν ως κόλα Τύπου IP−2 ή IP−3 με την προϋπόθε−
ση ότι:

(a)  Ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 6.4.5.1, και
(b)  Είναι σχεδιασμένα να συμφωνούν με τα πρότυπα 

και τους ελέγχους που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 
6.5 για ομάδες συσκευασίας I ή II, αλλά με τον έλεγχο 
πτώσης να διεξάγεται στον πιο καταστροφικό προσα−
νατολισμό, θα εμπόδιζαν:

(i) απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιεχομέ−
νου και

(ii) απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού μέ−
σου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 
20% αύξηση του επιπέδου της ακτινοβολίας σε οποια−
δήποτε εξωτερική επιφάνεια του ενδιάμεσου χύμα εμπο−
ρευματοκιβωτίου.

6.4.6 Απαιτήσεις για κόλα που περιέχουν εξαφθορι−
ούχο ουράνιο

6.4.6.1 Τα κόλα που έχουν σχεδιαστεί για να περιέ−
χουν εξαφθοριούχο ουράνιο ικανοποιούν τις απαιτή−
σεις που περιγράφονται σε άλλα μέρη της ADR και οι 
οποίες αναφέρονται στις ραδιενεργές ιδιότητες και τις 
ιδιότητες σχάσης του υλικού. Εκτός όπως επιτρέπεται 
στο σημείο 6.4.6.4, το εξαφθοριούχο ουράνιο σε ποσό−
τητες 0,1 kg ή μεγαλύτερες, θα πρέπει επίσης να συ−
σκευάζεται και να μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του ISO 7195:1993 “Συσκευασία του εξαφθοριούχου 
ουρανίου (UF6) για μεταφορά «, και με τις απαιτήσεις 
των 6.4.6.2 και 6.4.6.3.

6.4.6.2 Κάθε κόλο σχεδιασμένο να περιέχει 0.1 kg ή 
περισσότερο  εξαφθοριούχου ουρανίου θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ικανοποιεί τις παρα−
κάτω απαιτήσεις:

(a)  Να αντέχει χωρίς διαρροή και χωρίς  μη αποδει−
κτή καταπόνηση, όπως καθορίζεται στο ISO 7195:1993, 
τον έλεγχο αντοχής όπως καθορίζεται στην 6.4.21.5. 

(b)  Να αντέχει απώλεια ή διασπορά του εξαφθοριού−
χου ουρανίου τον έλεγχο ελεύθερης πτώσης που κα−
θορίζεται στην 6.4.15.4, και

(c)  Να αντέχει χωρίς θραύση του συστήματος ανάσχε−
σης τον θερμικό έλεγχο που καθορίζεται στην 6.4.17.3.
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6.4.6.3 Κόλα σχεδιασμένα να περιέχουν 0.1 kg ή περισ−
σότερο εξαφθοριούχου ουρανίου δεν θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένα με συσκευές εκτόνωσης πίεσης. 

6.4.6.4  Υποκείμενα στην έγκριση της αρμόδιας αρ−
χής, κόλα σχεδιασμένα να περιέχουν 0.1 kg ή περισσό−
τερο εξαφθοριούχου ουρανίου μπορούν να μεταφέρο−
νται εάν: 

(a) Τα κόλα είναι σχεδιασμένα με βάση τις απαιτήσεις 
διεθνών ή εθνικών προτύπων διαφορετικές από αυτές 
του ΙSO 7195:1993 εφόσον διατηρείται ισοδύναμο επί−
πεδο ασφάλειας,

(b) Τα κόλα είναι σχεδιασμένα να αντέχουν χωρίς δι−
αρροή και χωρίς  μη αποδεκτή καταπόνηση μια πίε−
ση ελέγχου λιγότερη από 2.76 MPa όπως καθορίζεται 
στην 6.4.21.5, ή 

(c) Για κόλα σχεδιασμένα να περιέχουν 9 000 kg ή 
περισσότερου εξαφθοριούχου ουρανίου, τα κόλα δεν 
ικανοποιούν την απαίτηση της 6.4.6.2 (c).

Σε κάθε άλλη περίπτωση ικανοποιούνται οι απαιτή−
σεις που καθορίζονται στις 6.4.6.1 ως 6.4.6.3.

6.4.7 Απαιτήσεις για κόλα Τύπου Α
6.4.7.1  Κόλα Τύπου Α θα πρέπει να σχεδιάζονται να 

ικανοποιούν τις γενικές απαιτήσεις της 6.4.2 και της 
6.4.7.2 έως 6.4.7.17.

6.4.7.2 Η μικρότερη συνολικά εξωτερική διάσταση του 
κόλου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 10 cm.

6.4.7.3 Tο εξωτερικό του κόλου θα πρέπει να έχει εν−
σωματωμένο ένα χαρακτηριστικό τέτοιο όπως σφραγί−
δα, που θα είναι όχι άμεσα θραύσιμο και που, όταν είναι 
άθικτο, θα αποτελεί ένδειξη ότι δεν έχει ανοιχτεί.

6.4.7.4  Οποιαδήποτε εξαρτήματα καθήλωσης πάνω 
στο κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε, 
υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς και συνθήκες ατυ−
χήματος, οι δυνάμεις σε αυτά τα εξαρτήματα να μη μει−
ώνουν την ικανότητα του κόλου να ικανοποιεί τις απαι−
τήσεις της παρούσας οδηγίας.

6.4.7.5 Ο σχεδιασμός του κόλου θα πρέπει να λαμ−
βάνει υπόψη θερμοκρασίες που κυμαίνονται από −40°C 
έως +70°C για τα συστατικά της συσκευασίας. Προσοχή 
θα πρέπει να δίνεται στις θερμοκρασίες ψύξης για υγρά  
και στην πιθανή αποικοδόμηση των υλικών συσκευασί−
ας μέσα στο δεδομένο εύρος θερμοκρασίας.

6.4.7.6 Οι τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής θα πρέ−
πει να είναι σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα ή με 
άλλες απαιτήσεις αποδεκτές από την αρμόδια αρχή.

6.4.7.7 Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
σύστημα συγκράτησης ασφαλώς κλεισμένο με ασφαλή 
συσκευή δεσίματος που δεν μπορεί να ανοιχτεί  ακού−
σια ή από την πίεση που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα 
στο κόλο.

6.4.7.8 Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό μπορεί να θε−
ωρηθεί ως συστατικό του συστήματος συγκράτησης.

6.4.7.9 Εάν το σύστημα συγκράτησης αποτελεί μια ξε−
χωριστή μονάδα του κόλου, θα πρέπει να είναι ικανό να 
είναι ασφαλώς κλεισμένο με ασφαλή συσκευή δεσίμα−
τος η οποία είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε άλλο 
μέρος της συσκευασίας.

6.4.7.10 Ο σχεδιασμός οποιουδήποτε συστατικού του 
συστήματος συγκράτησης θα πρέπει να λαμβάνει υπό−
ψη, όπου εφαρμόζεται, τη ραδιολυτική αποικοδόμηση 
των υγρών και άλλων ευαίσθητων υλικών και τη δημι−
ουργία αερίων από χημική αντίδραση και ραδιόλυση.

6.4.7.11 Το σύστημα συγκράτησης θα πρέπει να διατη−
ρεί το ραδιενεργό του περιεχόμενο κάτω από μια μεί−
ωση της πίεσης περιβάλλοντος σε 60 kPa.

6.4.7.12 Όλες οι βαλβίδες, εκτός από τις βαλβίδες εκτό−
νωσης πίεσης, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα 
περίβλημα για να συγκρατήσει οποιαδήποτε διαρροή 
από τη βαλβίδα.

6.4.7.13 Μια προστασία ακτινοβολίας που περικλύει ένα 
στοιχείο του κόλου καθορισμένο ως μέρος του συστή−
ματος συγκράτησης θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμέ−
νη ώστε να εμποδίζει την ακούσια απελευθέρωση αυτού 
του συστατικού από την προστασία. Όπου η προστασία 
ακτινοβολίας και αυτό το στοιχείο μέσα σε αυτή δημι−
ουργούν μια ξεχωριστή μονάδα, η προστασία ακτινοβο−
λίας θα πρέπει να είναι ικανή να κλείνει με ασφάλεια με 
ασφαλή συσκευή δεσίματος που είναι ανεξάρτητη από 
οποιοδήποτε άλλο μέρος της συσκευασίας.

6.4.7.14 Ένα κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμέ−
νο ώστε αν ήταν υποκείμενο στους ελέγχους που κα−
θορίζονται στην 6.4.15, θα εμπόδιζε:

(a) Απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιεχομέ−
νου και

(b) Απώλεια της ακεραιότητας του προστατευτικού 
μέσου που θα είχε ως αποτέλεσμα σε μεγαλύτερη από 
20% αύξηση του επιπέδου της ακτινοβολίας σε οποια−
δήποτε εξωτερική επιφάνεια του κόλου.

6.4.7.15 Ο σχεδιασμός ενός κόλου προοριζόμενου για 
υγρό ραδιενεργό υλικό θα πρέπει να προβλέψει για 
κενό που να αντέχει μεταβολές στη θερμοκρασία του 
περιεχομένου, δυναμικές επιδράσεις και δυνάμεις πλή−
ρωσης.

  Κόλα Τύπου Α για να περιέχουν υγρά
6.4.7.16 Ένα κόλο Τύπου Α σχεδιασμένο να περιέχει 

υγρά θα πρέπει, επιπλέον:
(a) Να ικανοποιεί τους όρους που καθορίζονται στην 

6.4.7.14 (a) παραπάνω αν το κόλο είναι υποκείμενο στους 
ελέγχους που καθορίζονται στην 6.4.16 και

(b) Είτε
(i) να είναι εφοδιασμένο με αρκετό απορροφητικό υλι−

κό να απορροφήσει το διπλάσιο όγκο του υγρού περιε−
χομένου. Τέτοιο απορροφητικό υλικό θα πρέπει να το−
ποθετείται κατάλληλα έτσι ώστε να έρχεται σε επαφή 
με το υγρό σε περίπτωση διαρροής, ή

(ii) να είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα συγκρά−
τησης αποτελούμενο από κύρια εσωτερικά και δευτε−
ρεύοντα εξωτερικά συστατικά συγκράτησης σχεδια−
σμένα να εξασφαλίσουν συγκράτηση του υγρού, μέσα 
στα δευτερεύοντα εξωτερικά  συστατικά συγκράτησης, 
ακόμα και εάν το κύρια εσωτερικά συστατικά παρου−
σιάσουν διαρροή.

 Κόλα Τύπου Α για να περιέχουν αέριο
6.4.7.17 Ένα κόλο σχεδιασμένο για αέρια θα πρέπει να 

εμποδίζει απώλεια ή διασπορά του ραδιενεργού περιε−
χομένου εάν το κόλο ήταν υποκείμενο στους ελέγχους 
που καθορίζονται στην 6.4.16. Ένα κόλο Τύπου Α σχεδι−
ασμένο για τρίτιο αέριο ή για ευγενή αέρια θα πρέπει 
να εξαιρεθεί από αυτή την απαίτηση.

6.4.8 Απαιτήσεις για κόλα Τύπου B(U)
6.4.8.1 Κόλα Τύπου B(U) θα πρέπει να σχεδιάζονται 

να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
6.4.2, και στις 6.4.7.2 έως 6.4.7.15, εκτός όπως καθορίζε−
ται στην 6.4.7.14 (a), και, επιπλέον, τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στις 6.4.8.2 έως 6.4.8.15.
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6.4.8.2 Ένα κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο 
ώστε, υπό συνθήκες περιβάλλοντος που καθορίζονται 
στις 6.4.8.4 και 6.4.8.5 η θερμότητα που δημιουργείται 
μέσα στο κόλο από το ραδιενεργό περιεχόμενο δεν θα 
πρέπει, υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς, όπως απο−
δεικνύεται από τους ελέγχους στην 6.4.15, να επηρεά−
ζει δυσμενώς το κόλο κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτό 
να αδυνατεί να ικανοποιήσει τις εφαρμόσιμες απαιτή−
σεις για συγκράτηση και προστασία αν αφεθεί αφύλα−
κτο για μια περίοδο μιας εβδομάδας. Ιδιαίτερη προσο−
χή θα πρέπει να δοθεί στις επιδράσεις της θερμότητας, 
οι οποίες μπορούν:

(a) Να αλλάξουν τη διευθέτηση, τη γεωμετρική μορφή 
ή τη φυσική κατάσταση του ραδιενεργού περιεχομένου 
ή, εάν το ραδιενεργό υλικό είναι κλεισμένο σε μεταλ−
λικό δοχείο ή άλλο δοχείο (για παράδειγμα, στοιχεία 
καυσίμου με περίβλημα), να προκαλέσουν την παρα−
μόρφωση ή την τήξη του μεταλλικού δοχείου, δοχείου 
ή ραδιενεργού υλικού, ή 

(b) Να μειώσουν την ικανότητα της συσκευασίας μέσω 
διαφορικής θερμικής διαστολής ή ρηγμάτωσης ή τήξης 
του υλικού προστασία από ακτινοβολία, ή

(c) Σε συνδυασμό με υγρασία, να επιταχύνουν τη δι−
άβρωση.

6.4.8.3 Ένα κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο 
ώστε, υπό την κατάσταση περιβάλλοντος που καθορίζε−
ται στην 6.4.8.5, η θερμοκρασία των προσιτών επιφανει−
ών του κόλου να μην υπερβαίνει τους 50 °C, εκτός εάν 
το κόλο μεταφέρεται υπό αποκλειστική χρήση.

6.4.8.4 Η μέγιστη θερμοκρασία οποιασδήποτε άμεσα 
προσιτής επιφάνειας κατά τη μεταφορά ενός κόλου δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τους 85 °C ελλείψει ηλιακής 
ακτινοβολίας υπό τις συνθήκες περιβάλλοντος που κα−
θορίζονται στην 6.4.8.4. Το κόλο θα πρέπει να μεταφέ−
ρεται υπό αποκλειστική χρήση, όπως καθορίζεται στην 
6.4.8.3, εάν η μέγιστη θερμοκρασία του υπερβαίνει τους 
50 °C. Μπορεί να λαμβάνονται υπόψη φραγμοί ή παραπε−
τάσματα που προορίζονται να δίνουν προστασία στους 
ανθρώπους χωρίς την ανάγκη οι φραγμοί ή τα παραπε−
τάσματα να υπόκεινται σε οποιονδήποτε έλεγχο. 

6.4.8.5 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα θεωρείται 
ότι είναι 38 °C.

6.4.8.6 Οι συνθήκες έκθεσης στον ήλιο θα πρέπει να 
θεωρούνται ότι είναι όπως καθορίζεται στον Πίνακα 
6.4.8.6.

Πίνακας 6.4.8.6: Στοιχεία ηλιακής ακτινοβολίας

Περίπτωση Μορφή και θέση της επιφάνειας
Ηλιακή έκθεση για δώδεκα

ώρες ανά ημέρα (W/m2)

1 Επίπεδες επιφάνειες που μεταφέρονται οριζόντια−προ−
σανατολισμός προς τα κάτω 0

2 Επίπεδες επιφάνειες που μεταφέρονται οριζόντια−προ−
σανατολισμός προς τα επάνω 800

3 Επίπεδες επιφάνειες που μεταφέρονται κάθετα 200a

4 Άλλες επιφάνειες με προσανατολισμό προς τα κάτω 
(μη οριζόντιες) 200a

5 Όλες οι άλλες επιφάνειες 400a

a  Εναλλακτικά, μια ημιτονοειδής συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιείται, με συντελεστή απορρόφησης και αγνο−
ώντας τις επιδράσεις πιθανής αντανάκλασης από γειτονικά αντικείμενα.

6.4.8.7 Ένα κόλο που περιλαμβάνει θερμική προστα−
σία για το σκοπό της ικανοποίησης των απαιτήσεων 
του θερμικού ελέγχου που καθορίζεται στην 6.4.17.3 θα 
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε τέτοια προστα−
σία να παραμένει αποτελεσματική εάν το κόλο υπόκει−
ται στους ελέγχους που καθορίζονται στις 6.4.15 και 
6.4.17.2 (a) και (b) ή 6.4.17.2 (b) και (c), κατάλληλα. Οποι−
αδήποτε τέτοια προστασία στο εξωτερικό του κόλου 
δεν θα πρέπει να καθίσταται αναποτελεσματική λόγω 
σχισίματος, κοψίματος, ολίσθησης, απόξεσης ή κακού 
χειρισμού. 

6.4.8.8 Ένα κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο 
ώστε, εάν ήταν υποκείμενο:

(a) Στους ελέγχους που καθορίζονται στην 6.4.15, θα 
περιόριζε την απώλεια ραδιενεργού περιεχομένου σε 
όχι περισσότερο από 10−6 A2 ανά ώρα και

(b) Στους ελέγχους που καθορίζονται στην 6.4.17.1, 
6.4.17.2 (b), 6.4.17.3, και 6.4.17.4 και στους ελέγχους στην 
παράγραφο

(i) 6.4.17.2 (c), όταν το κόλο έχει βάρος όχι μεγαλύτε−
ρο από 500 kg, μια συνολική πυκνότητα όχι μεγαλύτερη 

από 1 000 kg/m3 βασισμένη στις εξωτερικές διαστάσεις, 
και ραδιενεργό περιεχόμενο μεγαλύτερο από 1000 A2 
όχι ως ειδική μορφή ραδιενεργού υλικού, ή

(ii) 6.4.17.2 (a), για όλα τα άλλα κόλα, 
θα ικανοποιούσε τις παρακάτω απαιτήσεις: 
− αν έχει επαρκή προστασία για να εξασφαλίσει ότι 

το επίπεδο ακτινοβολίας στο 1 m από την επιφάνεια 
του κόλου δεν θα υπερβεί τα 10 mSv/h με το μέγιστο 
ραδιενεργό περιεχόμενο το οποίο το κόλο είναι σχεδι−
ασμένο να περιέχει και

− αν περιορίζει την αθροιστική απώλεια του ραδιενερ−
γού περιεχομένου σε μια περίοδο μιας εβδομάδας σε 
όχι περισσότερο από 10 A2 για krypton−85 και όχι περισ−
σότερο από A2 για όλα τα άλλα ραδιονουκλεΐδια.

 Όπου βρίσκονται μείγματα διαφορετικών ραδιονου−
κλεϊδίων, οι διατάξεις των 2.2.7.7.2.4 έως 2.2.7.7.2.6 θα 
πρέπει να εφαρμόζονται εκτός για το κρυπτό−85 μια 
δραστική, πραγματική τιμή A2(i)  ίση με 10 A2 μπορεί 
να χρησιμοποιείται. Για την περίπτωση (a) παραπάνω, 
η εκτίμηση θα λαμβάνει υπόψη τα όρια εξωτερικής μό−
λυνσης της 4.1.9.1.2.
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6.4.8.9 Ένα κόλο για ραδιενεργό περιεχόμενο με δρα−
στικότητα μεγαλύτερη από 105 A2 θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασμένο ώστε εάν ήταν υποκείμενο στον εντατι−
κό έλεγχο εμβάπτισης στο νερό που καθορίζεται στην 
6.4.18, δεν θα υπήρχε ρήξη του συστήματος ανάσχε−
σης.

6.4.8.10  Η συμμόρφωση με τα επιτρεπόμενα όρια απε−
λευθέρωσης δραστικότητας δεν θα εξαρτάται ούτε από 
φίλτρα ούτε από ένα σύστημα μηχανικής ψύξης.

6.4.8.11 Ένα κόλο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει σύ−
στημα ανακούφισης της πίεσης από το σύστημα συ−
γκράτησης το οποίο θα επέτρεπε την απελευθέρωση 
ραδιενεργού υλικού στο περιβάλλον υπό τις συνθήκες 
των ελέγχων που καθορίζονται στις 6.4.15 και 6.4.17.

6.4.8.12  Ένα κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδια−
σμένο ώστε αν βρίσκονταν στη μέγιστη κανονική πίε−
ση λειτουργίας  και ήταν υποκείμενο στους ελέγχους 
που καθορίζονται στις 6.4.15 και 6.4.17, το επίπεδο κα−
ταπονήσεων στο σύστημα συγκράτησης δεν θα σημεί−
ωνε τιμές οι οποίες θα επηρέαζαν δυσμενώς το κόλο 
κατά τέτοιο τρόπο που θα αστοχούσε να ικανοποιήσει 
τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις.

6.4.8.13 Ένα κόλο δεν θα πρέπει να έχει μέγιστη κανο−
νική πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από μια πίεση πιε−
ζομέτρου 700 kPa.

6.4.8.14 (Δεσμευμένο)
6.4.8.15  Ένα κόλο θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο 

για ένα εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από −40 
°C έως +38 °C.

6.4.9 Απαιτήσεις για κόλα Τύπου B(M)
6.4.9.1 Κόλα Τύπου B(M) θα πρέπει να ικανοποιούν 

απαιτήσεις για κόλα Τύπου B(U)  που καθορίζονται στην 
6.4.8.1, εκτός από τα κόλα που μεταφέρονται αποκλει−
στικά μέσα σε μια συγκεκριμένη χώρα ή αποκλειστι−
κά μεταξύ συγκεκριμένων χωρών, όροι άλλοι από αυ−
τούς που δίνονται στις 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6, και 6.4.8.9 
έως 6.4.8.15 παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν με την 
έγκριση των αρμόδιων αρχών αυτών των χωρών. Πα−
ρόλα αυτά, οι απαιτήσεις για κόλα Τύπου B(U) που κα−
θορίζονται στις 6.4.8.9 έως 6.4.8.15 θα πρέπει να ικανο−
ποιούνται όσο είναι εφικτό.

6.4.9.2  Περιοδικός εξαερισμός των κόλων Τύπου B(M) 
μπορεί να επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της μεταφο−
ράς, με την προϋπόθεση ότι οι λειτουργικοί έλεγχοι 
για εξαερισμό είναι αποδεκτοί από τις σχετικές αρμό−
διες αρχές.

6.4.10 Απαιτήσεις για κόλα Τύπου C
6.4.10.1  Κόλα Τύπου Α θα πρέπει να σχεδιάζονται 

να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 6.4.2 και της 6.4.7.2 
έως 6.4.7.15, εκτός ως υποδεινκύεται στην 6.4.7.14 (a), και 
τις απαιτήσεις των  6.4.8.2 έως 6.4.8.6, 6.4.8.10 έως 6.4.8.15 
και, επιπροσθέτως, των 6.4.10.2 έως 6.4.10.4.

6.4.10.2 Ένα κόλο θα είναι ικανό να ικανοποιεί τα κριτή−
ρια αποτίμησης που υπογορεύονται για ελέγχους στην 
6.4.8.8 (b) και 6.4.5.12 μετά από ταφή σε περιβάλλον που 
ορίζεται από θερμική αγωγιμότηττα 0.33 W.m−1.K−1 και 
θερμοκρασία 38oC σε μόνιμη κατάσταση. Αρχικές συν−
θήκες για την αποτίμηση θα υποθέτουν ότι κάθε θερ−
μική μόνωση του κόλου παραμένει άθικτη, το κόλο βρί−
σκεται στη μέγιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας και 
η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 38οC.

6.4.10.3 Ένα κόλο θα είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε εάν 
βρισκόταν στη μέγιστη ονομαστική πίεση λειτουργίας 
και ήταν κείμενο: 

 (a)  Στους ελέγχους που περιγράφονται στην 6.4.15, 
θα περιόριζε την απώλεια ραδιενεργού περιεχομένου 
σε όχι περισσότερο από 10−6 A2 ανά ώρα, και

 (b)  Στις ακολουθίες ελέγχων της παραγ. 6.4.20.1, θα 
ικανοποιούσε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 (i) αν έχει επαρκή προστασία για να εξασφαλίσει ότι 
το επίπεδο ακτινοβολίας στο 1 m από την επιφάνεια 
του κόλου δεν θα υπερβεί τα 10 mSv/h με το μέγιστο 
ραδιενεργό περιεχόμενο το οποίο το κόλο είναι σχεδι−
ασμένο να περιέχει και,

 (ii) αν περιορίζει την αθροιστική απώλεια του ραδιε−
νεργού περιεχομένου σε μια περίοδο μιας εβδομάδας 
σε όχι περισσότερο από 10 A2 για krypton−85 και όχι πε−
ρισσότερο από A2 για όλα τα άλλα ραδιονουκλεΐδια.

 Όπου βρίσκονται μείγματα διαφορετικών ραδιονου−
κλεϊδίων, οι διατάξεις των 2.2.7.7.2.4 έως 2.2.7.7.2.6 θα 
πρέπει να εφαρμόζονται εκτός για το κρυπτό−85 μια 
δραστική,  πραγματική τιμή A2(i)  ίση με 10 A2 μπορεί 
να χρησιμοποιείται. Για την περίπτωση (a) παραπάνω, 
η εκτίμηση θα λαμβάνει υπόψη τα όρια εξωτερικής μό−
λυνσης της  4.1.9.1.2.

6.4.10.4 Ένα κόλο θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμέ−
νο ώστε εάν ήταν υποκείμενο στον εντατικό έλεγχο εμ−
βάπτισης στο νερό που καθορίζεται στην 6.4.18, δεν θα 
υπήρχε ρήξη του συστήματος ανάσχεσης.

6.4.11  Απαιτήσεις για κόλα που περιέχουν σχάσιμο 
υλικό

6.4.11.1 Σχάσιμο υλικό θα πρέπει να μεταφέρεται έτσι 
ώστε:

(a)  Να διατηρεί υπο−κρισιμότητα κατά τη διάρκεια 
κανονικών συνθηκών μεταφοράς και συνθηκών ατυχή−
ματος, ιδιαίτερα, τα παρακάτω ενδεχόμενα θα πρέπει 
να εξετάζονται:

(i) διαρροή νερού μέσα στα ή έξω από τα κόλα,
(ii) η απώλεια της ικανότητας των ενσωματωμένων 

απορροφητών ή των επιβραδυντών νετρονίων,
(iii) αναδιευθέτηση του περιεχομένου είτε μέσα στο 

κόλο ή ως αποτέλεσμα απώλειας από το κόλο,
(iv) μείωση των χώρων μέσα ή ανάμεσα στα κόλα,
(v) κόλα που βυθίζονται στο νερό ή θάβονται στο χι−

όνι και
(vi) αλλαγές θερμοκρασίας και
(b) Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις:
(i) της 6.4.7.2 για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό,
(ii) που περιγράφονται αλλού στην παρούσα οδη−

γία όσο αναφορά τις ραδιενεργές ιδιότητες του υλι−
κού και

(iii) που καθορίζονται στις 6.4.11.3 έως 6.4.11.12, εκτός 
εάν εξαιρούνται από την 6.4.11.2.

6.4.11.2  Σχάσιμο υλικό που ικανοποιεί μία από τις δι−
ατάξεις (a) έως (d) αυτής της εξαιρείται από την απαί−
τηση να μεταφέρεται σε κόλα που συμμορφώνονται με 
τις 6.4.11.3 έως 6.4.11.12 όπως επίσης και από τις άλλες 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρμόζονται 
στο σχάσιμο υλικό. Μόνο ένα τύπος εξαίρεσης επιτρέ−
πεται ανά αποστολή.

(a) Ένα όριο βάρους ανά αποστολή τέτοιο ώστε:

mass of uranium -  235 (g)
X

mass of other fissile material (g)
+ 〈

Y
 1

 
όπου: mass of uranium = βάρος ουρανίου και mass 

of other fissile material = βάρος άλλου σχάσιμου υλι−
κού, και

 όπου X και Y είναι τα όρια βάρους που ορίζονται στον 
Πίνακα 6.4.11.2, με την προϋπόθεση ότι είτε:
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(i) κάθε ξεχωριστό κόλο περιέχει όχι περισσότερο από 
15 g σχάσιμου υλικού. Για ασυσκεύαστο υλικό, αυτή η 
ποσότητα θα εφαρμόζεται στην αποστολή που μετα−
φέρεται μέσα ή πάνω στο όχημα, ή

(ii) το σχάσιμο υλικό είναι ένα ομοιογενές υδρογο−
νούχο διάλυμα ή μείγμα όπου ο λόγος των σχάσιμων 
νουκλεϊδίων προς το υδρογόνο είναι μικρότερος από 
5% κατά βάρος, ή

 (iii) δεν υπάρχει περισσότερο από 5g σχάσιμου υλικού 
σε οποιοδήποτε 10λιτρο όγκο του υλικού.

 Εντός υδρογονούχου υλικού εμπλουτισμένου σε κα−
νονική συγκέντρωση με δευτέριο δεν πρέπει να υπάρ−
χει ούτε βηρύλλιο ούτε δευτέριο σε ποσότητες που να 
υπερβαίνουν το 1% των ισχυόντων ορίων βάρους απο−
στολής που δίδονται στον πίνακα 6.4.11.2,

(b) Ουράνιο εμπλουτισμένο σε ουράνιο−235 σε ένα μέ−
γιστο 1% κατά βάρος, και με συνολική περιεκτικότητα 

σε πλουτώνιο και ουράνιο−233 όχι μεγαλύτερη από το 
1% του βάρους του ουρανίου−235, με την προϋπόθεση 
ότι το σχάσιμο υλικό διανέμεται ουσιαστικά ομοιογε−
νώς σε όλο το υλικό. Επιπλέον, εάν το ουράνιο−235 εί−
ναι παρόν σε μορφή μεταλλική, οξειδίου ή καρβιδίου, δεν 
πρέπει να σχηματίζει διάταξη πλέγματος.

(c) Υγρά διαλύματα νιτρικού ουρανύλιου εμπλουτισμέ−
να σε ουράνιο−235 σε ένα μέγιστο 2% κατά βάρος, με 
συνολική περιεκτικότητα σε πλουτώνιο και ουράνιο−233 
όχι μεγαλύτερη από το 0.002% του βάρους του ουρά−
νιου, και ελάχιστη ατομική αναλογία αζώτου προς ου−
ράνιο (N/U) 2.

(d) Κόλα που περιέχουν, ξεχωριστά, ένα συνολικό βά−
ρος πλουτωνίου όχι μεγαλύτερο από 1 kg, από το οποίο 
όχι περισσότερο από 20% κατά βάρος μπορεί να συνί−
σταται από πλουτώνιο−239, πλουτώνιο−241 ή οποιοδή−
ποτε συνδυασμό αυτών των ραδιονουκλεϊδίων.

Πίνακας 6.4.11.2: Όρια βάρους αποστολής για εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις για κόλα 
που περιέχουν σχάσιμο υλικό 

Σχάσιμο υλικό

Βάρος σχάσιμου υλικού (g) ανα−
μιγμένου με ουσίες που έχουν 

μέση πυκνότητα υδρογόνου μικρό−
τερη από ή ίση με του νερού

Βάρος σχάσιμου υλικού (g) ανα−
μιγμένου με ουσίες που έχουν 

μέση πυκνότητα υδρογόνου με−
γαλύτερη από του νερού

Ουράνιο −235(X)

Άλλο σχάσιμο υλικό (Y)

400

250

290

180

6.4.11.3 Όπου η φυσική ή η χημική μορφή, η ισοτρο−
πική σύνθεση, το βάρος ή η συγκέντρωση, η αναλογία 
του μέσου συγκράτησης ή η πυκνότητα, ή η γεωμετρι−
κή διαμόρφωση δεν είναι γνωστά, οι εκτιμήσεις των 
6.4.11.7 έως 6.4.11.12 θα γίνονται υποθέτοντας ότι κάθε 
παράμετρος που δεν είναι γνωστή έχει την τιμή που 
δίνει το μέγιστο πολλαπλασιασμό νετρονίων σύμφω−
να με τις γνωστές συνθήκες και παραμέτρους σε αυ−
τές τις εκτιμήσεις.

6.4.11.4  Για πυρηνικά καύσιμα που έχουν τεθεί σε εκ−
πομπή οι εκτιμήσεις των 6.4.11.7 έως 6.4.11.12 θα βασί−
ζονται πάνω σε μια ισοτροπική σύνθεση που έχει απο−
δειχθεί ότι παρέχει:

(a) Το μέγιστο πολλαπλασιασμό νετρονίων κατά τη 
διάρκεια της ιστορίας της εκπομπής ή

(b) Μια συντηρητική εκτίμηση του πολλαπλασιασμού 
των νετρονίων για τις εκτιμήσεις του κόλου. Μετά την 
εκπομπή αλλά πριν από την αποστολή, θα πρέπει να 
εκτελείται μια μέτρηση για επιβεβαίωση της συντηρη−
τικότητας της ισοτροπικής σύνθεσης. 

6.4.11.5 Η συσκευασία, αφού υποβληθεί στους ελέγ−
χους που καθορίζονται στην 6.4.15, πρέπει να εμποδί−
ζει την είσοδο ενός κύβου 10 cm.

6.4.11.6 Το κόλο θα πρέπει είναι σχεδιασμένο για ένα 
εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από −40°C έως + 
38°C εκτός εάν η αρμόδια αρχή ορίζει διαφορετικά στο 
πιστοποιητικό έγκρισης για το σχεδιασμό του  κόλου.

6.4.11.7 Για ένα κόλο σε απομόνωση, θα πρέπει να θεω−
ρείται ότι το νερό μπορεί να διαρρεύσει μέσα στο ή έξω 
από όλους τους κενούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών μέσα στο σύστημα συγκράτησης. Πάντως, εάν ο 
σχεδιασμός ενσωματώνει ειδικά χαρακτηριστικά για να 
εμποδίσουν τέτοια διαρροή νερού μέσα σε ή έξω από 

συγκεκριμένους κενούς χώρους, ακόμα και ως αποτέ−
λεσμα λάθους, απουσία διαρροής μπορεί να υποτεθεί 
σχετικά με αυτούς τους κενούς χώρους. Ειδικά χαρα−
κτηριστικά θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

(a) Πολλαπλούς υψηλών προδιαγραφών φραγμούς νε−
ρού, ο καθένας από τους οποίους θα παρέμενε στεγα−
νός εάν το κόλο ήταν υποκείμενο στους ελέγχους που 
περιγράφονται στην 6.4.11.12 (b), έναν υψηλού βαθμού 
ποιοτικό έλεγχο στην κατασκευή, συντήρηση και επι−
σκευή των συσκευασιών και ελέγχους να αποδεικνύουν 
το κλείσιμο κάθε κόλου πριν από την αποστολή, ή

(b) Για κόλα που περιέχουν εξαφθοριούχο ουράνιο 
μόνο, εμπλουτισμένα σε ουράνιο−235 σε ένα μέγιστο 
5% κατά βάρος:

(i) κόλα όπου, μετά από τους ελέγχους που περιγρά−
φονται στην 6.4.11.12 (b), δεν υπάρχει φυσική επαφή ανά−
μεσα στη βαλβίδα και οποιουδήποτε άλλου συστατικού 
της συσκευασίας άλλο από το αρχικό σημείο  προσαρ−
μογής της και όπου, επιπλέον, μετά από τον έλεγχο 
που περιγράφεται στην 6.4.17.3 οι βαλβίδες παραμένουν 
στεγανές και

(ii) έναν υψηλού βαθμού ποιοτικό έλεγχο στην κατα−
σκευή, συντήρηση και επισκευή των συσκευασιών συν−
δυασμένο με ελέγχους να αποδεικνύουν το κλείσιμο 
κάθε κόλου πριν από κάθε αποστολή.

6.4.11.8  Θα πρέπει να θεωρείται ότι το σύστημα συ−
γκράτησης θα πρέπει να είναι αυστηρά ανακλώμενο 
από τουλάχιστον 20 cm νερού ή από τέτοια μεγαλύτε−
ρη ανάκλαση όπως μπορεί επιπλέον να παρέχεται από 
το περιβάλλον υλικό της συσκευασίας. Όμως, όταν μπο−
ρεί να αποδειχτεί ότι το σύστημα συγκράτησης παρα−
μένει μέσα στη συσκευασία μετά από τους ελέγχους 
που περιγράφονται στην 6.4.11.12 (b), ανάκλαση του κό−
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λου από τουλάχιστον 20 cm νερού μπορεί να θεωρη−
θεί στην 6.4.11.9 (c).

6.4.11.9 Το κόλο θα πρέπει να είναι υπο−κρίσιμο υπό 
τους όρους των 6.4.11.7 και 6.4.11.8 με τις συνθήκες του 
κόλου που έχουν ως αποτέλεσμα το μέγιστο πολλα−
πλασιασμό νετρονίων σύμφωνα με:

(a) Συνήθεις συνθήκες μεταφοράς (χωρίς ατύχημα),
(b) Τους ελέγχους που καθορίζονται στην 6.4.11.11 (b),
(c) Τους ελέγχους που καθορίζονται στην 6.4.11.12 (b).
6.4.11.10 (Δεσμευμένο)
6.4.11.11 Για κανονικές συνθήκες μεταφοράς ένας αριθ−

μός «N” θα προκύπτει, τέτοιος ώστε πέντε φορές “N” θα 
πρέπει να είναι υπο−κρίσιμο για τη διευθέτηση και συν−
θήκες κόλου που παρέχουν το μέγιστο πολλαπλασια−
σμό νετρονίων σύμφωνα με  τα παρακάτω:

(a) Δε θα πρέπει να υπάρχει τίποτα ανάμεσα στα κόλα 
και η διευθέτηση του κόλου θα πρέπει να ανακλάται σε 
όλες τις πλευρές από τουλάχιστον 20 cm νερού και

(b) Η κατάσταση των κόλων θα πρέπει να είναι η εκτι−
μώμενη ή αποδεδειγμένη κατάστασή τους εάν ήταν υπο−
κείμενα στους ελέγχους που καθορίζονται στην 6.4.15.

6.4.11.12  Για συνθήκες ατυχήματος κατά τη μεταφορά 
ένας αριθμός «N” θα προκύπτει, τέτοιος ώστε δύο φορές 
“N” θα πρέπει να είναι υπο−κρίσιμο για τη διευθέτηση 
και συνθήκες κόλου που παρέχουν το μέγιστο πολλα−
πλασιασμό νετρονίων σύμφωνα με  τα παρακάτω:

(a) Υδρογονούχα μέσα συγκράτησης μεταξύ κόλων, 
και η διευθέτηση του κόλου να ανακλάται σε όλες τις 
πλευρές από τουλάχιστον 20 cm νερού και

(b) Τους ελέγχους που καθορίζονται στην 6.4.15 ακο−
λουθούμενους από οποιοδήποτε από τα παρακάτω εί−
ναι το πιο περιοριστικό:

(i) τους ελέγχους που καθορίζονται στις 6.4.17.2 (b) και, 
είτε 6.4.17.2 (c) για κόλα που έχουν βάρος όχι μεγαλύτε−
ρο από 500 kg και συνολική πυκνότητα όχι μεγαλύτερη 
από 1000 kg/m3 βασισμένη στις εξωτερικές διαστάσεις, 
ή 6.4.17.2 (a) για όλα τα άλλα κόλα, ακολουθούμενους 
από τον έλεγχο που καθορίζεται στην 6.4.17.3 και συ−
μπληρώνεται από τους ελέγχους που καθορίζονται στις 
6.4.19.1 έως 6.4.19.3, ή

(ii)  τον έλεγχο που καθορίζεται στην 6.4.17.4 και
(c)  Όπου οποιοδήποτε μέρος από το σχάσιμο υλι−

κό διαφεύγει από το σύστημα συγκράτησης μετά από 
τους ελέγχους που καθορίζονται στην 6.4.11.12 (b), θα 
πρέπει να θεωρείται ότι σχάσιμο υλικό διαφεύγει από 
κάθε κόλο στη σειρά και όλο το σχάσιμο υλικό θα δι−
ασπαρεί στη διάταξη των συσκευασιών και μέσων συ−
γκράτησης που έχει ως αποτέλεσμα το μέγιστο πολ−
λαπλασιασμό νετρονίων με ανάκλαση από τουλάχιστον 
20 cm νερού. 

6.4.12 Διαδικασίες ελέγχου και απόδειξη συμμόρφω−
σης

6.4.12.1 Απόδειξη συμμόρφωσης με τα πρότυπα από−
δοσης που απαιτούνται στις 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 
2.2.7.4.2, και 6.4.2 έως 6.4.11 πρέπει να επιτυγχάνεται με 
οποιαδήποτε από τις μεθόδους που αναφέρονται πα−
ρακάτω ή από συνδυασμό αυτών:

(a) Εκτέλεση των ελέγχων με δείγματα που αντιπρο−
σωπεύουν υλικό LSA−III, ή ειδική μορφή ραδιενεργού υλι−
κού, ή με πρωτότυπα ή δείγματα από τη συσκευασία, 
όπου το περιεχόμενο του δείγματος ή της συσκευασί−
ας για τους ελέγχους θα προσομοιάζει όσο περισσότε−
ρο είναι εφικτό το αναμενόμενο εύρος των ραδιενερ−

γών περιεχομένων και το δείγμα ή η συσκευασία προς 
έλεγχο θα πρέπει να ετοιμάζεται όπως παρουσιάζεται 
για μεταφορά.

(b) Αναφορά σε προηγούμενες ικανοποιητικές απο−
δείξεις ενός αρκετά παρόμοιου είδους.

(c) Εκτέλεση των ελέγχων με μοντέλα κατάλληλης 
κλίμακας που ενσωματώνουν εκείνα τα χαρακτηριστι−
κά που είναι σημαντικά αναφορικά με το υπό έρευνα 
αντικείμενο όταν τεχνολογική εμπειρία έχει δείξει ότι 
αποτελέσματα τέτοιων ελέγχων είναι κατάλληλα για 
σκοπούς σχεδιασμού. Όταν χρησιμοποιείται ένα υπό−
δειγμα σε κλίμακα, η ανάγκη για προσαρμογή συγκε−
κριμένων παραμέτρων ελέγχου, τέτοιες όπως η διάμε−
τρος διείσδυσης ή το φορτίο συμπίεσης, θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη.

(d) Υπολογισμός, ή αιτιολογημένο επιχείρημα, όταν οι 
διαδικασίες υπολογισμού και οι παράμετροι είναι γενικά 
συμφωνημένο ότι είναι αξιόπιστες ή συντηρητικές.

6.4.12.2 Αφού το υπόδειγμα, το πρωτότυπο ή το δείγμα 
έχει υποβληθεί στους ελέγχους, κατάλληλες μέθοδοι 
εκτίμησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εξα−
σφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις για τις διαδικασίες ελέγ−
χου έχουν ικανοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα από−
δοσης και αποδοχής που περιγράφονται στις 2.2.7.3.3, 
2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, και 6.4.2 έως 6.4.11. 

6.4.12.3 Όλα τα δείγματα θα πρέπει να επιθεωρούνται 
πριν τον έλεγχο ώστε να διαπιστώνονται και να κατα−
γράφονται ελαττώματα ή ζημιές συμπεριλαμβανομέ−
νων των παρακάτω:

(a) Απόκλιση από το σχεδιασμό,
(b) Ελαττώματα στην κατασκευή,
(c) Διάβρωση ή άλλη επιδείνωση και
(d) Παραμόρφωση των χαρακτηριστικών.
 Το σύστημα συγκράτησης του κόλου θα πρέπει να 

είναι σαφώς καθορισμένο. Τα εξωτερικά χαρακτηρι−
στικά του δείγματος θα πρέπει να είναι σαφώς ανα−
γνωρισμένα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αναφορά σε 
οποιοδήποτε μέρος ενός τέτοιου δείγματος απλά και 
με σαφήνεια.

6.4.13 Ελέγχοντας την ακεραιότητα του συστήματος 
συγκράτησης και προστασίας και αξιολογώντας την 
ασφάλεια κρισιμότητας

 Μετά από καθένα από τους εφαρμόσιμους ελέγχους 
που καθορίζονται στις 6.4.15 έως 6.4.21:

(a) Ελαττώματα και ζημιές θα πρέπει να αναγνωρίζο−
νται και να καταγράφονται,

(b) θα πρέπει να καθορίζεται εάν η ακεραιότητα του 
συστήματος συγκράτηση και προστασίας έχει διατη−
ρηθεί στο βαθμό που απαιτείται στις 6.4.2 έως 6.4.11 για 
το υπό έλεγχο κόλο και

(c) Για κόλα που περιέχουν σχάσιμο υλικό, θα πρέπει 
να καθορίζεται εάν οι υποθέσεις και συνθήκες που χρη−
σιμοποιούνται στις εκτιμήσεις που απαιτούνται από τις 
6.4.11.1 έως 6.4.11.12 για ένα ή περισσότερα κόλα, ισχύ−
ουν.

6.4.14 Στόχος για δοκιμές πτώσης
 Ο στόχος για τις δοκιμές πτώσης που καθορίζονται 

στις 2.2.7.4.5 (a), 6.4.15.4, 6.4.16 (a), 6.4.17.2 και 6.4.20.2 θα 
πρέπει να είναι επίπεδος, με οριζόντια επιφάνεια τέτοι−
ου χαρακτήρα ώστε οποιαδήποτε αύξηση στην αντί−
στασή της στη μετατόπιση ή παραμόρφωση κατά την 
κρούση με το δείγμα δεν θα αύξανε σημαντικά τη ζη−
μιά στο δείγμα.
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6.4.15 Έλεγχος για απόδειξη της ικανότητας να αντέ−
χει συνήθεις συνθήκες μεταφοράς

6.4.15.1 Οι έλεγχοι είναι: ο έλεγχος ψεκασμού με νερό, 
ο έλεγχος ελεύθερης πτώσης, ο έλεγχος στοιβάγματος 
και ο έλεγχος διείσδυσης. Τα δείγματα του κόλου θα 
πρέπει να υπόκεινται στον έλεγχο ελεύθερης πτώσης, 
στον έλεγχο στοιβάγματος και στον  έλεγχο διείσδυ−
σης, αφού έχει προηγηθεί σε κάθε περίπτωση ο έλεγ−
χος ψεκασμού με νερό. Ένα δείγμα μπορεί να χρησιμο−
ποιηθεί για όλους τους ελέγχους, με την προϋπόθεση 
ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της 6.4.15.2.

6.4.15.2 Το χρονικό διάστημα μεταξύ της ολοκλήρωσης 
του ελέγχου ψεκασμού με νερό και του επόμενου ελέγ−
χου θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε το νερό να έχει δι−
εισδύσει στο μέγιστο βαθμό, χωρίς αισθητό στέγνωμα 
του εξωτερικού του δείγματος. Απουσία κάποιας ένδει−
ξης για το αντίθετο, θα πρέπει να είναι δύο ώρες εάν 
ο ψεκασμός του νερού εφαρμόζεται από τέσσερις δι−
ευθύνσεις ταυτόχρονα. Κανένας χρόνος διαστήματος 
δεν θα παρέρχεται, πάντως, εάν ο ψεκασμός του νε−
ρού εφαρμόζεται από καθεμία από τις τέσσερις διευ−
θύνσεις διαδοχικά.

6.4.15.3 Έλεγχος ψεκασμού με νερό: Το δείγμα θα πρέ−
πει να υπόκειται σε έναν έλεγχο ψεκασμού με νερό που 
προσομοιάζει έκθεση σε βροχή περίπου 5 cm ανά ώρα 
για τουλάχιστον μια ώρα.

6.4.15.4 Έλεγχος ελεύθερης πτώσης: Το δείγμα θα πρέ−
πει να πέφτει πάνω στο στόχο έτσι ώστε να υπόκειται 
στη μέγιστη ζημιά σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφα−
λείας που ελέγχονται.

(a) Το ύψος πτώσης μετρημένο από το κατώτερο ση−
μείο του δείγματος έως την ανώτερη επιφάνεια του στό−
χου δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από την απόσταση 
που καθορίζεται στον Πίνακα 6.4.15.4 για το εφαρμο−
ζόμενο βάρος. Ο στόχος θα πρέπει να είναι όπως ορί−
ζεται στην 6.4.14.

(b) Για ορθογώνια από ινοσανίδες ή ξύλινα κόλα που 
δεν υπερβαίνουν το βάρος των 50 kg, ένα ξεχωριστό 
δείγμα θα υπόκειται σε ελεύθερη πτώση πάνω σε κάθε 
γωνία από ύψος 0.3 m.

(c) Για κυλινδρικά από ινοσανίδες κόλα που δεν υπερ−
βαίνουν το βάρος των 100 kg, ένα ξεχωριστό δείγμα θα 
υπόκειται σε ελεύθερη πτώση πάνω σε κάθε ένα από 
τα τέταρτα κάθε χείλους από ύψος 0.3 m.

Πίνακας 6.4.15.4:  Απόσταση ελεύθερης πτώσης για τη δοκιμή κόλων υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς 

Βάρος κόλου (kg) Απόσταση ελεύθερης πτώσης (m)

 Βάρος κόλου < 5000

  5000 ≤  Βάρος κόλου < 10000

10000 ≤   Βάρος κόλου < 15000

15000 ≤   Βάρος κόλου

1.2

0.9

0.6

0.3
  

6.4.15.5  Έλεγχος στοιβάγματος: Εκτός εάν το σχήμα 
της συσκευασίας εμποδίζει αποτελεσματικά το στοί−
βαγμα, το δείγμα θα πρέπει να υπόκειται, για μια περί−
οδο 24 h, σε ένα φορτίο συμπίεσης ίσο ή μεγαλύτερο 
από τα παρακάτω:

(a) Το ισοδύναμο με 5 φορές το βάρος του συγκεκρι−
μένου κόλου και

(b) Το ισοδύναμο με 13 kPa πολλαπλασιασμένο με το 
κατακόρυφα προβαλλόμενο εμβαδόν του κόλου.

 Το φορτίο θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα 
σε δύο απέναντι πλευρές του δείγματος, μία από τις 
οποίες θα είναι η βάση πάνω στην οποία το κόλο τυ−
πικά θα κείτεται.

6.4.15.6 Έλεγχος διείσδυσης: Το δείγμα θα τοποθετεί−
ται πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια 
η οποία δεν θα μετακινείται σημαντικά κατά την εκτέ−
λεση του ελέγχου.

(a) Μια μπάρα 3.2 cm σε διάμετρο με ημισφαιρικό 
άκρο και βάρος 6 kg θα αφήνεται και θα κατευθύνεται 
αν πέσει, με το διαμήκη άξονά της κατακόρυφο, πάνω 
στο κέντρο του πιο αδύναμου μέρους του δείγματος, 
έτσι ώστε, εάν διεισδύσει αρκετά μακριά, θα χτυπή−
σει το σύστημα συγκράτησης. Η μπάρα δεν θα πρέ−
πει να παραμορφώνεται σημαντικά από την εκτέλεση 
του ελέγχου.

(b) Το ύψος πτώσης της μπάρας μετρημένο από το 
χαμηλότερο άκρο της μέχρι το προοριζόμενο σημείο 
της κρούσης στην πάνω επιφάνεια του δείγματος θα 
πρέπει να είναι 1 m.

6.4.16  Πρόσθετοι έλεγχοι για κόλα Τύπου Α  σχεδια−
σμένα για υγρά και αέρια

 Ένα δείγμα ή ξεχωριστά δείγματα θα πρέπει να υπό−
κεινται σε καθένα από τους παρακάτω ελέγχους εκτός 
εάν μπορεί να αποδειχτεί ότι ένας έλεγχος είναι περισ−
σότερο αυστηρός για το δείγμα υπό εξέταση από  τον 
άλλο, οπότε στην περίπτωση αυτή ένα δείγμα θα πρέ−
πει να υπόκειται στον πιο αυστηρό έλεγχο.

(a) Έλεγχος ελεύθερης πτώσης: Το δείγμα θα πρέπει 
να πέφτει πάνω στο στόχο έτσι ώστε να υποστεί τη 
μεγαλύτερη ζημιά σχετικά με τη συγκράτηση. Το ύψος 
της πτώσης μετρημένο από το χαμηλότερο σημείο του 
δείγματος μέχρι την πάνω επιφάνεια του στόχου θα 
πρέπει να είναι 9 m. Ο στόχος θα πρέπει να είναι όπως 
ορίζεται στην 6.4.14.

(b) Έλεγχος διείσδυσης: Tο δείγμα θα υπόκειται στον 
έλεγχο που καθορίζεται που καθορίζεται στην 6.4.15.6 
εκτός ότι το ύψος πτώσης θα πρέπει να αυξάνεται σε 
1.7 m από 1 m που καθορίζεται στην 6.4.15.6 (b).

6.4.17 Έλεγχοι που αποδεικνύουν την ικανότητα να 
αντέχει συνθήκες ατυχήματος στη μεταφορά

6.4.17.1 Το δείγμα θα πρέπει να υπόκειται στις αθροι−
στικές επιδράσεις των ελέγχων που καθορίζονται στις 
6.4.17.2 και 6.4.17.3, σε αυτή τη σειρά. Μετά από αυτούς 
τους ελέγχους, είτε αυτό το δείγμα ή ξεχωριστό δείγμα 
θα πρέπει να υπόκειται στην(ις) επίδραση(σεις) του(των) 
ελέγχου(ων) εμβάπτισης στο νερό, όπως καθορίζεται 
στην 6.4.17.4 και, εάν εφαρμόσιμο, στην 6.4.18.



6.4.17.2  Μηχανικός έλεγχος: Ο μηχανικός έλεγχος απο−
τελείται από τρεις διαφορετικούς ελέγχους πτώσης. 
Κάθε δείγμα θα πρέπει να υπόκειται στις εφαρμόσιμες 
πτώσεις όπως καθορίζεται στην 6.4.8.8 ή 6.4.11.12. Η σει−
ρά στην οποία το δείγμα υπόκειται στους ελέγχους θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε, με την ολοκλήρωση του 
μηχανικού ελέγχου, το δείγμα θα έχει υποστεί τέτοια 
ζημιά που θα οδηγεί στη μέγιστη ζημιά στο θερμικό 
έλεγχο που ακολουθεί.

(a) Για την πτώση I, το δείγμα θα πρέπει να πέφτει 
πάνω στο στόχο έτσι ώστε να υποστεί τη μέγιστη ζη−
μιά, και το ύψος της πτώσης μετρημένο από το χαμη−
λότερο σημείο του δείγματος μέχρι την πάνω επιφά−
νεια του στόχου θα πρέπει να είναι 9 m. Ο στόχος θα 
πρέπει να είναι όπως ορίζεται στην 6.4.14.

(b) Για την πτώση II, το δείγμα θα πρέπει να πέφτει 
έτσι ώστε να υποστεί τη μέγιστη ζημιά πάνω σε μια 
μπάρα σταθερά τοποθετημένη κάθετα πάνω στο στό−
χο. Το ύψος της πτώσης μετρημένο από το προορι−
ζόμενο σημείο της κρούσης του δείγματος μέχρι την 
επάνω επιφάνεια της μπάρας θα πρέπει να είναι 1 m. 
Η μπάρα θα πρέπει να είναι από στερεό μαλακό χάλυ−
βα κυκλικού τμήματος, (15.0 cm ± 0.5 cm) σε διάμετρο 
και 20 cm μήκους εκτός αν μια πιο μακριά μπάρα θα 
προκαλούσε μεγαλύτερη ζημιά, στην οποία περίπτωση 
μια μπάρα επαρκούς μήκους να προκαλέσει τη μέγι−
στη ζημιά θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Το άνω άκρο 
της μπάρας θα πρέπει να είναι επίπεδο και οριζόντιο 
με την άκρη στρογγυλεμένη με μια ακτίνα όχι μεγαλύ−
τερη από 6 mm. Ο στόχος πάνω στον οποίο η μπάρα 
είναι τοποθετημένη θα πρέπει να είναι όπως περιγρά−
φεται στην 6.4.14.

(c) Για την πτώση III, το δείγμα θα πρέπει να υπόκει−
ται σε μία δυναμική δοκιμή σύνθλιψης τοποθετώντας το 
δείγμα πάνω στο στόχο έτσι ώστε να υποστεί τη μέγι−
στη ζημιά από την πτώση ενός 500 kg βάρους από 9 m 
πάνω στο δείγμα. Το βάρος θα αποτελείται από στε−
ρεού μαλακού χάλυβα πιάτο 1 m επί 1 m και θα πρέπει 
να πέφτει με οριζόντια στάση. Το ύψος της πτώσης θα 
πρέπει να είναι μετρημένο από το κάτω μέρος του πι−
άτου μέχρι το ψηλότερο σημείο του δείγματος. Ο στό−
χος πάνω στον οποίο θα κείτεται το δείγμα θα πρέπει 
να είναι όπως ορίζεται στην 6.4.14.

6.4.17.3 Θερμικός έλεγχος: Το δείγμα θα πρέπει να εί−
ναι σε θερμική ισορροπία υπό συνθήκες θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος 38 °C, υποκείμενο σε συνθήκες έκθε−
σης στον ήλιο που καθορίζονται στον Πίνακα 6.4.8.6 και 
υποκείμενο στο μέγιστο βαθμό σχεδιασμού παραγωγής 
εσωτερικής θερμότητας  μέσα στο κόλο από το ραδιε−
νεργό περιεχόμενο. Εναλλακτικά, οποιαδήποτε από αυ−
τές τις παραμέτρους επιτρέπεται να έχει διαφορετικές 
τιμές πριν από και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εφό−
σον αυτές λαμβάνονται υπόψη στην επακόλουθη εκτί−
μηση της ανταπόκρισης του κόλου. 

 Ο θερμικός έλεγχος θα πρέπει τότε να αποτελεί−
ται από:

(a) Έκθεση του δείγματος για μια περίοδο 30 λεπτών 
σε ένα θερμικό περιβάλλον που παρέχει ροή θερμότη−
τας τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή φωτιάς αέριου / 
καύσιμου υδρογονάνθρακα σε επαρκώς ήρεμες συνθή−
κες περιβάλλοντος που δίνει ένα ελάχιστο μέσο συντε−
λεστή εκπομπής φλόγας 0.9 και μια μέση θερμοκρασία 
τουλάχιστον 800°C, που περιβάλλει πλήρως το δείγμα, 

με συντελεστή απορροφητικότητας επιφανείας 0.8 ή με 
την τιμή που το κόλο μπορεί να αποδειχθεί ότι έχει αν 
εκτεθεί σε αυτή τη φωτιά, ακολουθούμενη από,

(b) Έκθεση του δείγματος σε μια θερμοκρασία περι−
βάλλοντος 38 °C, υποκείμενο σε συνθήκες έκθεσης στον 
ήλιο που καθορίζονται στον Πίνακα 6.4.8.6 και υποκεί−
μενο στο μέγιστο βαθμό σχεδιασμού παραγωγής εσω−
τερικής θερμότητας μέσα στο κόλο από το ραδιενεργό 
περιεχόμενο για μια επαρκή περίοδο για να εξασφαλί−
σει ότι οι θερμοκρασίες στο δείγμα μειώνονται παντού 
και/ή πλησιάζουν τις αρχικές σταθερές συνθήκες. Εναλ−
λακτικά, οποιαδήποτε από αυτές τις παραμέτρους επι−
τρέπεται να έχουν διαφορετικές τιμές μετά την παύση 
της θέρμανσης, εφόσον αυτές λαμβάνονται υπόψη στην 
επακόλουθη εκτίμηση της ανταπόκρισης του κόλου.

 Κατά τη διάρκεια και μετά από τον έλεγχο το δο−
χείο δεν θα πρέπει να ψύχεται τεχνητά και οποιαδήπο−
τε καύση υλικών του δείγματος θα πρέπει να επιτρέπε−
ται να εξελιχθεί φυσικά.

6.4.17.4 Έλεγχος εμβάπτισης στο νερό: Το δείγμα θα 
πρέπει να εμβαπτίζεται κάτω από ένα ύψος νερού του−
λάχιστον 15 m για μια περίοδο όχι μικρότερη από οκτώ 
ώρες στη στάση που θα οδηγήσει στη μεγαλύτερη ζη−
μιά. Για σκοπούς απόδειξης, μια εξωτερική πίεση πιε−
ζομέτρου τουλάχιστον 150 kPa θα θεωρείται ότι ικανο−
ποιεί αυτές τις συνθήκες.

6.4.18 Εντατικός έλεγχος εμβάπτισης στο νερό για 
κόλα Τύπου B(U) και Τύπου B(M) που περιέχουν περισ−
σότερο από 105 A2

 Εντατικός έλεγχος εμβάπτισης στο νερό: Το δείγμα 
θα πρέπει να βυθιστεί κάτω από ένα ύψος νερού του−
λάχιστον 200 m για μια περίοδο όχι μικρότερη από μία 
ώρα. Για σκοπούς απόδειξης, μια εξωτερική πίεση πιε−
ζομέτρου τουλάχιστον 2 MPa θα θεωρείται ότι ικανο−
ποιεί αυτές τις συνθήκες.

6.4.19 Έλεγχος διαρροής νερού για κόλο που περιέ−
χει σχάσιμο υλικό

6.4.19.1 Κόλα για τα οποία εισροή ή εκροή νερού στο 
βαθμό που έχει σαν αποτέλεσμα μέγιστη αντιδραστι−
κότητα έχει θεωρηθεί για σκοπούς εκτίμησης υπό τις 
6.4.11.7 έως 6.4.11.12 ότι θα πρέπει να εξαιρούνται από 
τον έλεγχο.

6.4.19.2  Προτού το δείγμα υποβληθεί στον έλεγχο δι−
αρροής νερού που καθορίζεται παρακάτω, θα πρέπει 
να υποβληθεί στους ελέγχους των 6.4.17.2 (b), και είτε 
6.4.17.2 (a) ή (c) όπως απαιτείται από την 6.4.11.12, και τον 
έλεγχο που καθορίζεται στην 6.4.17.3.

6.4.19.3 Το δείγμα θα πρέπει να βυθιστεί κάτω από ένα 
ύψος νερού τουλάχιστον 0.9 m για μια περίοδο όχι μι−
κρότερη από 8 ώρες και στη στάση για την οποία ανα−
μένεται μέγιστη διαρροή.

6.4.20 Έλεγχοι για κόλα Τύπου C
6.4.20.1 Το δείγμα θα πρέπει να υπόκειται στις επιδρά−

σεις καθεμιάς από τις παρακάτω ακολουθίες ελέγχων, 
με αυτή σειρά που καθορίζεται: 

(a) Οι έλεγχοι που αναφέρονται στις 6.4.17.2 (a), 6.4.17.2 
(c), 6.4.20.2 και 6.4.20.3, και

(b) Στον έλεγχο που αναφέρεται στην 6.4.20.4.
Ξεχωριστά δείγματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 

για κάθε μία από τις ακολουθίες (a) και (b).
6.4.20.2 Έλεγχος διάτρησης / σκισήματος: το δείγμα 

θα υπόκειται στις επιζήμιες επιδράσεις ενός συμπαγούς 
διατρητή από μαλακό χάλυβα. Ο προσανατολισμός του 
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διατρητή στην επιφάνεια του δείγματος θα πρέπει να 
είναι τέτοιος, ώστε να προκαλέσει μέγιστη βλάβη μετά 
το πέρας της ακολουθίας ελέγχου που περιγράφεται 
στην παράγ. 6.4.20.1 (a). 

(a) Το δείγμα, που θα αντιπροσωπεύει ένα κόλο με 
βάρος μικρότερο από 250 kg, θα τοποθετείται σε ένα 
στόχο και θα υπόκειται σε διατρητή βάρους 250 kg 
που θα πέφτει από ύψος 3 m πάνω από το προτεινόμε−
νο σημείο κρούσης. Για τον έλεγχο αυτό, ο διατρητής 
θα είναι μια κυλινδρική ράβδος διαμέτρου 20 cm με το 
άκρο πρόσκρουσης να διαμορφώνει ένα κόλουρο κώνο 
με τις ακόλουθες διαστάσεις: 30cm ύψος και 2.5cm δι−
άμετρο στην κορυφή με την άκρη να στρογγυλοποιεί−
ται σε μια ακτίνα όχι μεγαλύτερη από 6mm. Ο στόχος 
στον οποίο το δείγμα τοποθετείται θα πρέπε να είναι 
όπως περιγράφεται στην παράγ.6.4.14. 

(b) Για δείγματα βάρους 250 kg και πάνω, η βάση του 
διατρητή θα τοποθετείται σε ένα στόχο και το δείγμα 
θα πέφτει πάνω στο διατρητή. Το ύψος πτώσης, μετρού−
μενο από το σημείο κρούσης με το δείγμα στην επάνω 
επιφάνεια του διατρητή θα είναι 3 m. Για τον έλεγχο 
αυτό, ο διατρητής θα έχει τις ίδιες ιδιότητες και δια−
στάσεις που προσδιορίστηκαν στο (a) παραπάνω, εκτός 
από το ότι το μήκος και το βάρος του διατρητή θα είναι 
τέτεοια ώστε να επισύρουν μέγιστη ζημιά στο δείγμα. 
Ο στόχος στον οποίο το δείγμα τοποθετείται θα πρέπε 
να είναι όπως περιγράφεται στην παράγ.6.4.14. 

6.4.20.3 Εντατικός θερμικός έλεγχος: Οι συνθήκες για 
τον έλεγχο αυτό θα πρέπει να είναι όπως περιγράφε−
ται στην παράγ. 6.4.17.3, εκτός του ότι η έκθεση στο 
θερμικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι για περίοδο 
60 λεπτών.

6.4.20.4 Έλεγχος κρούσης: Το δείγμα θα υπόκειται σε 
κρούση πάνω σε στόχο με ταχύτητα όχι λιγότερη από 
90m/s, με προσανατολισμό τέτοιο ώστε να επιφέρει μέ−
γιστη ζημιά. Ο στόχος θα πρέπει να είναι όπως ορίζε−
ται στην παράγ.6.4.14, εκτός  του ότι η επιφάνεια του 
στόχου μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε προσα−
νατολισμό εφ’ όσον η επιφάνεια είναι κάθετη στη δια−
δρομή του δείγματος.

6.4.21 Επιθεωρήσεις για συσκευασίες σχεδιασμένες 
να περιέχουν 0.1 kg ή περισσότερο εξαφθοριούχο ου−
ράνιο

6.4.21.1 Κάθε κατασκευασμένη συσκευασία και ο εξο−
πλισμός εξυπηρέτησης και δόμησής της θα πρέπει, είτε 
από κοινού είτε ξεχωριστά, να υποβάλλεται σε μία επι−
θεώρηση αρχικά πριν τεθεί σε υπηρεσία και περιοδικά 
μετέπειτα. Αυτές οι επιθεωρήσεις θα πρέπει να πραγ−
ματοποιούνται και να πιστοποιούνται σύμφωνα με την 
αρμόδια αρχή.

6.4.21.2 Η αρχική επιθεώρηση θα πρέπει να συνίσταται 
από έναν έλεγχο των χαρακτηριστικών του σχεδιασμού, 
τον έλεγχο αντοχής, τον έλεγχο στεγανότητας, το έλεγ−
χο χωρητικότητας νερού και έναν έλεγχο ικανοποιητικής 
λειτουργίας του εξοπλισμού εξυπηρέτησης.

6.4.21.3 Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα πρέπει να συνί−
στανται από μία οπτική επιθεώρηση, τον έλεγχο αντο−
χής, τον έλεγχο στεγανότητας και έναν έλεγχο ικανο−
ποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. 
Tα μέγιστα διαστήματα για τις περιοδικές επιθεωρήσεις 
θα πρέπει να είναι πέντε χρόνια. Συσκευασίες που δεν 
έχουν επιθεωρηθεί μέσα σε αυτή την περίοδο των πέ−
ντε χρόνων θα πρέπει να εξετάζονται πριν τη μεταφο−

ρά σύμφωνα με ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο από την 
αρμόδια αρχή. Δεν θα πρέπει να ξαναγεμίζονται πριν τη 
συμπλήρωση του πλήρους προγράμματος για τις περι−
οδικές επιθεωρήσεις

6.4.21.4 Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών του σχεδια−
σμού θα πρέπει να παρουσιάζει συμφωνία με τις προ−
διαγραφές των τύπων σχεδιασμού και το πρόγραμμα 
κατασκευής.

6.4.21.5 Για τον αρχικό έλεγχο αντοχής, οι συσκευα−
σίες που είναι σχεδιασμένες να περιέχουν 0.1 kg ή πε−
ρισσότερο εξαφθοριούχο ουράνιο θα πρέπει να ελέγ−
χονται υδραυλικά σε μια εσωτερική πίεση τουλάχιστον 
1.38 MPa αλλά, όταν η πίεση ελέγχου είναι μικρότε−
ρη από 2.76 MPa, ο σχεδιασμός θα πρέπει να απαιτεί 
πολυμερή έγκριση. Για επανέλεγχο των συσκευασιών, 
οποιοσδήποτε άλλος ισοδύναμος, μη−καταστροφικός 
έλεγχος μπορεί να εφαρμόζεται, υποκείμενος σε πο−
λυμερή έγκριση.

6.4.21.6 Ο έλεγχος στεγανότητας θα πρέπει να πραγ−
ματοποιείται σύμφωνα με μία διαδικασία που είναι ικα−
νή να δείχνει τις διαρροές στο σύστημα συγκράτησης 
με ευαισθησία 0.1 Pa.l/s (10−6 bar.l/s). 

6.4.21.7 Η χωρητικότητα νερού των συσκευασιών θα 
πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια ± 0.25% σε μία θερ−
μοκρασία αναφοράς 15 °C. Ο όγκος θα πρέπει να ανα−
φέρεται πάνω στον Πίνακα που περιγράφεται στην 
6.4.21.8.

6.4.21.8 Μία πλάκα κατασκευασμένη από μη−διαβρωτι−
κό μέταλλο θα πρέπει να είναι με διάρκεια προσαρμο−
σμένη σε κάθε συσκευασία σε μία άμεσα προσπελάσιμη 
θέση. Η μέθοδος προσαρμογής της πλάκας δεν πρέπει 
να μειώνει την αντοχή της συσκευασίας. Tα παρακάτω 
στοιχεία, τουλάχιστον, θα πρέπει να φέρονται σημασμέ−
να πάνω στον πίνακα με σφραγίδα ή με οποιαδήποτε 
άλλη ισοδύναμη μέθοδο:

 − Αριθμός έγκρισης,
− Αύξων αριθμός του κατασκευαστή,
− Μέγιστη πίεση εργασίας (πίεση πιεζομέτρου),
− Πίεση ελέγχου (πίεση πιεζομέτρου),
− Περιεχόμενο: εξαφθοριούχο ουράνιο,
− Χωρητικότητα σε λίτρα,
− Μέγιστο επιτρεπτό βάρος πλήρωσης εξαφθοριού−

χου ουρανίου,
− Απόβαρο,
− Ημερομηνία (μήνας, χρόνος) του αρχικού ελέγχου 

και του πιο πρόσφατου περιοδικού ελέγχου,
− Σφραγίδα του πραγματογνώμονα που διεξήγαγε τον 

έλεγχο.
6.4.22 Εγκρίσεις σχεδιασμών κόλων και υλικών
6.4.22.1  Η έγκριση των σχεδιασμών κόλων που πε−

ριέχουν 0.1 kg ή περισσότερο εξαφθοριούχο ουράνιο 
απαιτεί ότι:

(a) Κάθε σχεδιασμός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
6.4.6.4 θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση,

(b) Κάθε σχεδιασμός που ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
των 6.4.6.1 έως 6.4.6.3 θα απαιτεί μονομερή έγκριση από 
την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδια−
σμού, εκτός εάν πολυμερής έγκριση απαιτείται αλλού 
στην παρούσα Οδηγία.

6.4.22.2 Κάθε Τύπος B(U) και Τύπος C σχεδιασμού 
κόλου θα πρέπει να απαιτεί μονομερή έγκριση, εκτός 
από:
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(a)  Ένα σχεδιασμό κόλου για σχάσιμο υλικό, το οποίο 
είναι επίσης υποκείμενο στις 6.4.22.4, 6.4.23.7, και 5.1.5.3.1 
θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση και 

(b)  Ένα σχεδιασμό κόλου Τύπου B(U) για ραδιενερ−
γό υλικό χαμηλής διασποράς θα πρέπει να απαιτεί πο−
λυμερή έγκριση.

6.4.22.3 Κάθε σχεδιασμός κόλου Τύπου B(M), συμπερι−
λαμβανομένων αυτών για σχάσιμο υλικό τα οποία είναι 
επίσης υποκείμενα στις απαιτήσεις των 6.4.22.4, 6.4.23.7, 
και 5.1.5.3.1 και αυτών για ραδιενεργό υλικό χαμηλής δι−
ασποράς, θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση.

6.4.22.4  Κάθε σχεδιασμός κόλου για σχάσιμο υλικό 
το οποίο δεν εξαιρείται σύμφωνα με την 6.4.11.2 από 
τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται ειδικά σε κόλα που 
περιέχουν σχάσιμο υλικό θα πρέπει να απαιτεί πολυ−
μερή έγκριση.

6.4.22.5 Ο σχεδιασμός για ειδικής μορφής ραδιενερ−
γό υλικό θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση. Ο 
σχεδιασμός για ραδιενεργό υλικό χαμηλής διασποράς 
θα πρέπει να απαιτεί πολυμερή έγκριση (βλέπε επί−
σης 6.4.23.8).

6.4.22.6 Κάθε σχεδιασμός που απαιτεί μονομερή έγκρι−
ση που προέρχεται από συμβαλλόμενο μέρος θα εγκρί−
νεται από την αρμόδια αρχή αυτού του κράτους. Εάν 
η χώρα όπου το κόλο έχει σχεδιαστεί δεν είναι συμ−
βαλλόμενο μέρος, η μεταφορά είναι δυνατή υπό τον 
όρο ότι: 

(a) ένα πιστοποιητικό έχει δοθεί από αυτή τη χώρα, 
αποδεικνύοντας ότι το κόλο ικανοποιεί τις τεχνικές απαι−
τήσεις της παρούσας οδηγίας και ότι αυτό το πιστο−
ποιητικό προσυπογράφεται από την αρμόδια αρχή του 
πρώτου κράτους μέλους που προσεγγίζεται από την 
αποστολή

(b) εάν κανένα πιστοποιητικό και καμία υπάρχουσα 
έγκριση του σχεδιασμού του κόλου από συμβαλλόμενο 
μέρος δεν έχει δοθεί, ο σχεδιασμός του κόλου εγκρίνε−
ται από την αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους 
που προσεγγίζεται από την αποστολή.

6.4.22.7  Για σχεδιασμούς εγκεκριμένους υπό τα με−
ταβατικά μέτρα, βλέπε 1.6.6.

6.4.23 Αιτήσεις και εγκρίσεις για τη μεταφορά ραδι−
ενεργού υλικού 

6.4.23.1 (Δεσμευμένο)
6.4.23.2 Μία αίτηση για έγκριση φόρτωσης θα πρέπει 

να περιλαμβάνει:
(a) Tην περίοδο χρόνου, που σχετίζεται με τη φόρτω−

ση για την οποία ζητείται η έγκριση,
(b) Tο πραγματικό ραδιενεργό περιεχόμενο, οι αναμε−

νόμενοι τρόποι μεταφοράς, ο τύπος οχήματος και το πι−
θανό ή προτεινόμενο δρομολόγιο και

(c) Tις λεπτομέρειες του πώς οι ειδικές προφυλάξεις 
και οι ειδικοί διοικητικοί ή λειτουργικοί έλεγχοι, που ανα−
φέρονται στα πιστοποιητικά έγκρισης του σχεδιασμού 
του κόλου που εκδίδονται υπό την 5.1.5.3.1, θα τίθενται 
σε εφαρμογή.

6.4.23.3 Μία αίτηση για έγκριση φορτώσεων υπό ειδι−
κή ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληρο−
φορίες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση της 
αρμόδιας αρχής ότι το όλο επίπεδο ασφάλειας σε με−
ταφορά είναι τουλάχιστον ισοδύναμο μ’ εκείνο που θα 
ήταν εάν όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας είχαν ικανοποιηθεί.

 Η αίτηση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:
(a) Μία έκθεση των παραγόντων σχετικά με τους οποί−

ους, και των λόγων για τους οποίους, η φόρτωση δεν 
μπορεί να γίνει σε πλήρη συμφωνία με τις ισχύουσες 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και

(b) Μία έκθεση οποιωνδήποτε ειδικών προφυλάξεων 
ή ειδικών διοικητικών ή λειτουργικών ελέγχων που θα 
υιοθετούνται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για την 
αντιστάθμιση της αδυναμίας ικανοποίησης των ισχυου−
σών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

6.4.23.4 Μία αίτηση για έγκριση ενός σχεδιασμού κό−
λου Τύπου B(U) ή Τύπου C θα πρέπει να περιλαμβάνει:

(a) Μία λεπτομερή περιγραφή του προτεινόμενου ρα−
διενεργού περιεχομένου με αναφορά στις φυσικές και 
χημικές καταστάσεις του και στη φύση της εκπεμπό−
μενης ακτινοβολίας.

(b) Μία λεπτομερή έκθεση του σχεδιασμού, συμπερι−
λαμβανομένων πλήρων μηχανολογικών σχεδίων και κα−
ταστάσεων των υλικών και μεθόδων κατασκευής προς 
χρήση.

(c) Μία έκθεση των ελέγχων που έχουν γίνει και των 
αποτελεσμάτων τους, ή στοιχεία βασισμένα σε υπο−
λογιστικές μεθόδους ή άλλα στοιχεία ότι ο σχεδια−
σμός είναι επαρκής για την ικανοποίηση των ισχυου−
σών απαιτήσεων.

(d) Τις προτεινόμενες οδηγίες λειτουργίας και συντή−
ρησης για τη χρήση της συσκευασίας.

(e) Εάν το κόλο είναι σχεδιασμένο να έχει μέγιστη κα−
νονική πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 100 kPa πίεση 
πιεζομέτρου, μια προδιαγραφή των υλικών κατασκευής 
του συστήματος συγκράτησης, τα δείγματα προς λήψη 
και τους ελέγχους προς διεξαγωγή.

(f) Όπου το προτεινόμενο ραδιενεργό περιεχόμενο εί−
ναι εκπέμπον καύσιμο, μια έκθεση και αιτιολογία οποι−
ασδήποτε παραδοχής στην ανάλυση ασφάλειας σχετική 
με τα χαρακτηριστικά του καυσίμου και μια περιγραφή 
οποιουδήποτε μέτρου πριν την αποστολή όπως απαι−
τείται από την 6.4.11.4(b).

(g) Οποιεσδήποτε ειδικές διατάξεις στοιβάγματος 
απαραίτητες για την εξασφάλιση της ασφαλούς δι−
άχυσης της θερμότητας από το κόλο, υπολογίζοντας 
τους διάφορους τρόπους μεταφοράς προς χρήση και 
τον τύπο του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου.

(h) Ένα αναπαραγόμενο σχήμα όχι μεγαλύτερο από 
21 cm επί 30 cm που να εμφανίζει τη διαρρύθμιση του 
κόλου και

(i) Μια προδιαγραφή του εφαρμοζόμενου προγράμμα−
τος διασφάλισης της ποιότητας, όπως απαιτείται από 
την 1.7.3.

6.4.23.5 Μία αίτηση για έγκριση ενός σχεδιασμού κό−
λου Τύπου B(M) θα πρέπει να περιλαμβάνει, επιπλέ−
ον των γενικών πληροφοριών που απαιτούνται για την 
έγκριση κόλου στην 6.4.23.4 για κόλα Τύπου B(U):

(a) Έναν κατάλογο των απαιτήσεων που καθορίζονται 
στις 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 και 6.4.8.9 έως 6.4.8.15 με τις 
οποίες το κόλο δεν συμφωνεί.

(b) Οποιουσδήποτε προτεινόμενους συμπληρωματι−
κούς λειτουργικούς ελέγχους προς εφαρμογή κατά τη 
διάρκεια μεταφοράς που δεν δίνονται συνήθως σε αυτό 
το Παράρτημα, αλλά που είναι απαραίτητοι για την εξα−
σφάλιση της ασφάλειας του κόλου ή την αντιστάθμιση 
για τις ελλείψεις που αναφέρονται στο (a) παραπάνω.

(c) Μια έκθεση σχετική με τους οποιουσδήποτε περι−
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ορισμούς πάνω στον τρόπο μεταφοράς και των οποι−
ωνδήποτε διαδικασιών φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρ−
τωσης ή διακίνησης και

(d) Το εύρος των συνθηκών περιβάλλοντος (θερμο−
κρασία, ηλιακή ακτινοβολία) που αναμένεται να προκύ−
ψουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και που έχουν 
ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό.

6.4.23.6 Η αίτηση για έγκριση των σχεδιασμών για 
κόλα που περιέχουν 0.1 kg ή περισσότερο εξαφθορι−
ούχου ουρανίου θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ικανοποίη−
ση της αρμόδιας αρχής ότι ο σχεδιασμός ικανοποιεί τις 
εφαρμόσιμες απαιτήσεις της 6.4.6.1, και μια περιγραφή 
του εφαρμοζόμενου προγράμματος διασφάλισης της 
ποιότητας, όπως απαιτείται από την 1.7.3.

6.4.23.7 Μια αίτηση για έγκριση σχάσιμου κόλου θα 
πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για την ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής 
ότι ο σχεδιασμός ικανοποιεί τις εφαρμόσιμες απαιτή−
σεις της 6.4.11.1, και μια προδιαγραφή του εφαρμοζόμε−
νου προγράμματος διασφάλισης της ποιότητας, όπως 
απαιτείται από την 1.7.3.

6.4.23.8 Μία αίτηση για έγκριση του σχεδιασμού για 
ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό και σχεδιασμού για 
ραδιενεργό υλικό χαμηλής διασποράς θα πρέπει να πε−
ριλαμβάνει:

(a) Μία λεπτομερή περιγραφή του ραδιενεργού υλικού 
ή, εάν είναι μία κάψουλα, του περιεχομένου. Συγκεκρι−
μένη αναφορά θα πρέπει να γίνεται τόσο στις φυσικές 
όσο και στις χημικές καταστάσεις.

(b) Μία λεπτομερή έκθεση του σχεδιασμού οποιασδή−
ποτε κάψουλας προς χρήση.

(c) Μία έκθεση των ελέγχων που έχουν γίνει και των 
αποτελεσμάτων τους, ή στοιχεία βασισμένα σε υπολο−
γιστικές μεθόδους που να δείχνουν ότι το ραδιενεργό 
υλικό είναι ικανό να ικανοποιεί τα πρότυπα απόδοσης, ή 
άλλα στοιχεία ότι το ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό 
ή ραδιενεργό υλικό χαμηλής διασποράς ικανοποιεί τις 
ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(d) Μια προδιαγραφή του εφαρμοζόμενου προγράμμα−
τος διασφάλισης της ποιότητας, όπως απαιτείται από 
την 1.7.3.

(e) Οποιεσδήποτε προτεινόμενες ενέργειες πριν τη 
φόρτωση για χρήση στην αποστολή ειδικής μορφή ρα−
διενεργό υλικό ή χαμηλή διασπορά ραδιενεργό υλικό.

6.4.23.9 Σε κάθε πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδε−
ται από μία αρμόδια αρχή θα πρέπει να καταχωρείται 
ένα χαρακτηριστικό σήμα. Tο χαρακτηριστικό σήμα θα 
πρέπει να είναι του παρακάτω γενικευμένου τύπου:

 VRI/Αριθμός/Κωδικός Τύπου
(a) Εκτός όπως παρέχεται στην 6.4.23.10 (b), το VRI 

αντιπροσωπεύει το χαρακτηριστικό διεθνή κωδικό τα−
ξινόμησης του οχήματος της χώρας που εκδίδει το πι−
στοποιητικό1.

(b) Ο αριθμός θα πρέπει να καταχωρείται από την αρ−
μόδια αρχή και θα πρέπει να είναι μοναδικός και συγκε−
κριμένος αναφορικά με το συγκεκριμένο σχεδιασμό ή 
φόρτωση. Το χαρακτηριστικό σήμα της έγκρισης φόρ−
τωσης θα πρέπει να σχετίζεται καθαρά με το χαρακτη−
ριστικό σήμα της έγκρισης σχεδιασμού

 Βλέπε Σύμβαση της Βιέννης για την Οδική Κυκλοφορία 
(1968).

(c) Οι παρακάτω κωδικοί τύπου θα πρέπει να χρησι−
μοποιούνται κατά σειρά που αναφέρονται για την έν−
δειξη των τύπων των πιστοποιητικών έγκρισης που εκ−
δίδονται:

AF  Σχεδιασμός κόλου Τύπου A για σχάσιμο υλικό
B(U) Σχεδιασμός κόλου Τύπου B(U) [B(U)F εάν είναι για 

σχάσιμο υλικό]
B(M) Σχεδιασμός κόλου Τύπου B(M) [B(M)F εάν είναι 

για σχάσιμο υλικό]
C  Σχεδιασμός κόλου Τύπου C (CF εάν είναι για σχά−

σιμο υλικό)
IF  Σχεδιασμός βιομηχανικού κόλου για σχάσιμο υλι−

κό
S  Ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό
LD Χαμηλή διασπορά ραδιενεργό υλικό
T  Φόρτωση
X  Ειδική ρύθμιση
Στην περίπτωση σχεδιασμών κόλων για μη−σχάσιμο 

ή σχάσιμο εξαιρούμενο εξαφθοριούχο ουράνιο, όπου 
δεν εφαρμόζεται κανένας από τους παραπάνω κωδι−
κούς, τότε οι παρακάτω κωδικοί τύπου θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται:

H(U) Μονομερής έγκριση 
H(M) Πολυμερής έγκριση
(d) Για πιστοποιητικά έγκρισης του σχεδιασμού του 

κόλου και ειδικής μορφής ραδιενεργό υλικό, άλλα από 
αυτά που εκδίδονται υπό ενδιάμεση συσκευασία οι δια−
τάξεις των 1.6.6.2 έως 1.6.6.4, και για πιστοποιητικά έγκρι−
σης ραδιενεργό υλικό χαμηλής διασποράς, τα σύμβολα 
«−96» θα πρέπει να προστίθενται στον κωδικό τύπου. 

6.4.23.10 Αυτοί οι κωδικοί τύπου θα πρέπει να εφαρ−
μόζονται ως εξής:

(a) Κάθε πιστοποιητικό και κάθε κόλο θα πρέπει να 
φέρει το κατάλληλο χαρακτηριστικό σήμα, που να πε−
ριλαμβάνει τα σύμβολα που ορίζονται στην 6.4.23.9 (a), 
(b), (c) και (d) παραπάνω, εκτός του ότι, για κόλα, μόνον 
οι ισχύοντες κωδικοί τύπου σχεδιασμού συμπεριλαμβα−
νομένου, εάν ισχύει, του συμβόλου «−96»  θα πρέπει να 
εμφανίζονται μετά τη δεύτερη κάθετο, πράγμα που ση−
μαίνει ότι, τα 'T' ή 'X' δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στη 
χαρακτηριστική σήμανση πάνω στο κόλο. Όπου η έγκρι−
ση σχεδιασμού και η έγκριση φόρτωσης συνδυάζονται, 
οι ισχύοντες κωδικοί τύπου δεν χρειάζεται να επαναλαμ−
βάνονται. Για παράδειγμα:

A/132/B(M)F−96: Ένας σχεδιασμός κόλου Τύπου B(M) 
εγκεκριμένος για σχάσιμο υλικό, που απαιτεί πολυμερή 
έγκριση, για την οποία η αρμόδια αρχή της Αυστρίας έχει 
καταχωρήσει τον αριθμό σχεδιασμού 132 (που πρέπει να 
φέρεται ως σήμανση τόσο πάνω στο κόλο όσο και στο 
πιστοποιητικό έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου).

A/132/B(M)F−96T: Η έγκριση φόρτωσης που εκδίδεται 
για ένα κόλο που φέρει το χαρακτηριστικό σήμα που 
αναλύεται παραπάνω (που πρέπει να επισημαίνεται πάνω 
στο πιστοποιητικό μόνο).

A/137/X: Μία ειδική έγκριση ρύθμισης που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή της Αυστρίας, για την οποία ο αριθ−
μός 137 έχει καταχωρηθεί (που πρέπει να επισημαίνεται 
πάνω στο πιστοποιητικό μόνο)
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A/139/IF−96:   Ένας σχεδιασμός βιομηχανικού κόλου 
για σχάσιμο υλικό εγκεκριμένος από την αρμόδια αρχή 
της Αυστρίας, για τον οποίο σχεδιασμό κόλου ο αριθ−
μός 139 έχει καταχωρηθεί (που πρέπει να επισημαίνεται 
και πάνω στο κόλο και πάνω στο πιστοποιητικό έγκρι−
σης σχεδιασμού του κόλου) και

A/145/H(U)−96: Ένας σχεδιασμός κόλου για σχάσιμο 
εξαιρούμενο εξαφθοριούχο ουράνιο εγκεκριμένος από 
την αρμόδια αρχή της Αυστρίας, για τον οποίο σχεδι−
ασμό κόλου ο αριθμός 145 έχει καταχωρηθεί (που πρέ−
πει να επισημαίνεται και πάνω στο κόλο και πάνω στο 
πιστοποιητικό έγκρισης σχεδιασμού του κόλου).

(b) Όπου πολυμερής έγκριση πραγματοποιείται με επι−
κύρωση σύμφωνα με την 6.4.23.16, μόνον το χαρακτη−
ριστικό σήμα που εκδίδεται από τη χώρα προέλευσης 
του σχεδιασμού ή της φόρτωσης θα πρέπει να χρησι−
μοποιείται. Όπου πολυμερής έγκριση πραγματοποιείται 
με έκδοση πιστοποιητικών από διαδοχικές χώρες, κάθε 
πιστοποιητικό θα πρέπει να φέρει το κατάλληλο σήμα 
και το κόλο του οποίου ο σχεδιασμός είχε έτσι εγκρι−
θεί θα πρέπει να φέρει όλα τα κατάλληλα χαρακτηρι−
στικά σήματα.

  Για παράδειγμα:
  A/132/B(M)F−96
  CH/28/B(M)F−96
 θα ήταν το χαρακτηριστικό σήμα ενός κόλου που είχε 

αρχικά εγκριθεί από την Αυστρία και είχε επακολούθως 
εγκριθεί, με ξεχωριστό πιστοποιητικό, από την Ελβετία. 
Πρόσθετα χαρακτηριστικά σήματα θα εμφανίζονταν μ’ 
έναν παρόμοιο τρόπο πάνω στο κόλο.

(c) Η αναθεώρηση ενός πιστοποιητικού θα πρέπει να 
υποδεικνύεται με μία παρενθετική έκφραση μετά από το 
χαρακτηριστικό σήμα πάνω στο πιστοποιητικό. Για πα−
ράδειγμα, A/132/B(M)F−96 (Αναθ.2) θα δήλωνε την αναθε−
ώρηση 2 του αυστριακού πιστοποιητικού έγκρισης του 
σχεδιασμού του κόλου, ή A/132/B(M)F−96 (Αναθ.0) θα δή−
λωνε την αρχική έκδοση του αυστριακού πιστοποιητι−
κού έγκρισης του σχεδιασμού του κόλου. Για αρχικές 
εκδόσεις, η παρενθετική καταχώρηση είναι προαιρετι−
κή και άλλες λέξεις τέτοιες όπως «αρχική έκδοση» μπο−
ρούν επίσης να χρησιμοποιούνται στη θέση των «Αναθ.0». 
Αριθμοί αναθεώρησης πιστοποιητικού μπορούν μόνον να 
εκδίδονται από τη χώρα που εκδίδει το αρχικό πιστο−
ποιητικό έγκρισης. 

(d) Πρόσθετα σύμβολα (όπως μπορεί να επιβάλλονται 
από εθνικές απαιτήσεις) μπορούν να προστίθενται σε 
παρένθεση στο τέλος του χαρακτηριστικού σήματος, 
για παράδειγμα, A/132/B(M)F−96 (SP503).

(e) Δεν είναι απαραίτητο να τροποποιείται το χαρα−
κτηριστικό σήμα πάνω στη συσκευασία κάθε φορά που 
γίνεται μία αναθεώρηση στο πιστοποιητικό σχεδιασμού. 
Τέτοια επανασήμανση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε εκεί−
νες τις περιπτώσεις όπου η αναθεώρηση στο πιστοποιη−
τικό σχεδιασμού του κόλου συνεπάγεται αλλαγή στους 
γραμματικούς κωδικούς τύπου για το σχεδιασμό του κό−
λου μετά τη δεύτερη κάθετο.

6.4.23.11 Κάθε πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται 
από μια αρμόδια αρχή για ειδικής μορφής ραδιενεργό 
υλικό ή ραδιενεργό υλικό χαμηλής διασποράς θα πρέ−
πει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

(a)  Τύπο του πιστοποιητικού,
(b)  Τη χαρακτηριστική ένδειξη της αρμόδιας αρχής,
(c)  Την ημερομηνία έκδοσης και μια ημερομηνία λή−

ξης,

(d)  Κατάλογο των ισχυουσών εθνικών και διεθνών 
ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των 
Ρυθμίσεων της IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδι−
ενεργού Υλικού υπό την οποία το ειδικής μορφής ρα−
διενεργό υλικό ή ραδιενεργό υλικό χαμηλής διασπο−
ράς έχει εγκριθεί,

(e)  Το χαρακτηριστικό του ειδικής μορφής ραδιενερ−
γού υλικού ή ραδιενεργού υλικού χαμηλής διασποράς,

(f)  Μια περιγραφή του ειδικής μορφής ραδιενεργού 
υλικού ή ραδιενεργού υλικού χαμηλής διασποράς,

(g)  Προδιαγραφές σχεδιασμού για το ειδικής μορ−
φής ραδιενεργό υλικό ή ραδιενεργό υλικό χαμηλής δι−
ασποράς που μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορές 
σε σχέδια,

(h)  Μια προδιαγραφή του ραδιενεργού περιεχομένου 
που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που συνεπάγο−
νται και οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη φυσική 
και χημική μορφή,

(i)  Μια προδιαγραφή του εφαρμοζόμενου προγράμμα−
τος διασφάλισης της ποιότητας, όπως απαιτείται από 
την 1.7.3,

(j)  Αναφορά σε πληροφορίες παρεχόμενες από τον 
αιτούντα σχετικά με την ανάληψη δράσεων που πρέπει 
να ληφθούν πριν την αποστολή,

(k)  Εάν θεωρείται κατάλληλο από την αρμόδια αρχή, 
αναφορά στην ταυτότητα αιτούντα,

(l)  Σφραγίδα και  προσδιορισμός ταυτότητας του αρ−
μόδιου έγκρισης. 

6.4.23.12 Κάθε πιστοποιητικό έγκρισης που εκδίδεται 
από μια αρμόδια αρχή για ειδική ρύθμιση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

(a)  Τύπο του πιστοποιητικού,
(b)  Τη χαρακτηριστική ένδειξη της αρμόδιας αρχής,
(c)  Την ημερομηνία έκδοσης και μια ημερομηνία λή−

ξης,
(d)  Τρόπο(ους) μεταφοράς,
(e) Οποιουσδήποτε περιορισμούς στους τρόπους με−

ταφοράς, τύπο οχήματος, εμπορευματοκιβώτιο, και 
οποιεσδήποτε αναγκαίες οδηγίες πορείας,

(f)  Κατάλογο των ισχυουσών εθνικών και διεθνών ρυθ−
μίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των Ρυθμί−
σεων της IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού 
Υλικού υπό την οποία η ειδική ρύθμιση έχει εγκριθεί,

(g)  Την παρακάτω δήλωση:
  «Αυτό το πιστοποιητικό δεν απαλλάσσει τον αποστο−

λέα από συμμόρφωση με οποιαδήποτε απαίτηση της 
κυβέρνησης οποιασδήποτε χώρας μέσω της οποίας ή 
μέσα στην οποία θα μεταφερθεί το κόλο.»

(h)  Αναφορές σε πιστοποιητικά για εναλλακτικό ρα−
διενεργό περιεχόμενο, άλλη επικύρωση αρμόδιας αρ−
χής, ή πρόσθετα τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες, όπως 
θεωρείται κατάλληλο από την αρμόδια αρχή,

(i)  Περιγραφή της συσκευασίας με αναφορά σε σχέ−
δια ή μια προδιαγραφή του σχεδιασμού. Εάν θεωρεί−
ται κατάλληλο από την αρμόδια αρχή, ένα αναπαραγό−
μενο σχήμα όχι μεγαλύτερο από 21 cm επί 30 cm που 
να εμφανίζει τη διαρρύθμιση του κόλου θα πρέπει επί−
σης να παρέχεται, συνοδευόμενο από μια σύντομη πε−
ριγραφή της συσκευασίας, που να περιλαμβάνει υλικά 
κατασκευής, μικτό βάρος, γενικές εξωτερικές διαστά−
σεις και εμφάνιση,

(j)  Μια προδιαγραφή του επιτρεπόμενου ραδιενεργού 
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πε−
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ριορισμών στο ραδιενεργό περιεχόμενο που μπορεί να 
μην είναι προφανείς από τη φύση της συσκευασίας. 
Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει φυσικές και χημικές 
μορφές, τις σχετικές τους δραστικότητες (συμπεριλαμ−
βανομένων αυτών των διαφόρων ισοτόπων, όπου αρμό−
ζει), ποσότητες σε γραμμάρια (για σχάσιμο υλικό), και 
όποια ειδική μορφή ραδιενεργού υλικού ή ραδιενεργού 
υλικού χαμηλής διασποράς, όπου αρμόζει,

(k)  Επιπρόσθετα, για κόλα που περιέχουν σχάσιμο 
υλικό:

  (i) μια λεπτομερή περιγραφή του επιτρεπόμενου ρα−
διενεργού περιεχομένου,

  (ii) την τιμή του δείκτη ασφάλειας κρισιμότητας,
  (iii) αναφορά σε τεκμηρίωση που αποδεικνύει την 

ασφάλεια κρισιμότητας του περιεχομένου,
 (iv) οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά, στη βάση 

των οποίων η απουσία νερού από συγκεκριμένους κε−
νούς χώρους έχει υπολογιστεί στην εκτίμηση της κρι−
σιμότητας, 

  (v) κάθε περιθώριο (βασισμένο στην 6.4.11.4 (b)) για μια 
αλλαγή στον πολλαπλασιασμό των νετρονίων του οποί−
ου γίνεται η παραδοχή στην εκτίμηση κρισιμότητας ως 
αποτέλεσμα πρακτικής εμπειρίας ακτινοβολίας και

  (vi) το εύρος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος για 
το οποίο η ειδική ρύθμιση έχει εγκριθεί.

(l)  Ένα λεπτομερή κατάλογο οποιωνδήποτε συμπλη−
ρωματικών λειτουργικών ελέγχων που απαιτούνται για 
προετοιμασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και δι−
ακίνηση της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων οποιων−
δήποτε ειδικών διατάξεων στοιβάγματος για την ασφα−
λή διάχυση θερμότητας.

(m) Αν θεωρηθεί κατάλληλο από την αρμόδια αρχή, 
οι λόγοι για την ειδική ρύθμιση,

(n)  Περιγραφή των αντισταθμιστικών μέτρων προς 
εφαρμογή ως συνέπεια ότι η αποστολή βρίσκεται υπό 
ειδική ρύθμιση,

(o)  Αναφορά σε πληροφορίες παρεχόμενες από τον 
αιτούντα σχετικά με τη χρήση της συσκευασίας ή συ−
γκεκριμένες δράσεις που πρέπει να ληφθούν πριν την 
αποστολή,

(p)  Μια δήλωση που αφορά στις συνθήκες περιβάλ−
λοντος των οποίων έχει γίνει η παραδοχή για σχεδια−
στικούς σκοπούς εάν αυτές δεν είναι σύμφωνα με εκεί−
νες που καθορίζονται στις 6.4.8.5, 6.4.8.5, και 6.4.8.15, ως 
ισχύουσες,

(q)  Οποιαδήποτε μέτρα έκτακτης ανάγκης που θεω−
ρούνται απαραίτητα από την αρμόδια αρχή,

(r)  Μια προδιαγραφή του εφαρμοζόμενου προγράμμα−
τος διασφάλισης της ποιότητας, όπως απαιτείται από 
την 1.7.3,

(s)  Εάν θεωρείται κατάλληλο από την αρμόδια αρχή, 
αναφορά στην ταυτότητα αιτούντα και στην ταυτότη−
τα του μεταφορέα,

(t)  Σφραγίδα και προσδιορισμός ταυτότητας του αρ−
μοδίου έγκρισης.

6.4.23.13 Κάθε πιστοποιητικό έγκρισης για μια αποστο−
λή που εκδίδεται από μία αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

(a)  Τύπο του πιστοποιητικού,
(b)  Τη χαρακτηριστική ένδειξη της αρμόδιας αρχής
(c)  Την ημερομηνία έκδοσης και μια ημερομηνία λή−

ξης,

(d)  Κατάλογο των ισχυουσών εθνικών και διεθνών 
ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των 
Ρυθμίσεων της IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδι−
ενεργού Υλικού υπό την οποία η αποστολή έχει εγκρι−
θεί,

(e) Οποιουσδήποτε περιορισμούς στους τρόπους με−
ταφοράς, τύπο οχήματος, εμπορευματοκιβώτιο, και 
οποιεσδήποτε αναγκαίες οδηγίες πορείας

(f)  Την παρακάτω δήλωση:
 «Αυτό το πιστοποιητικό δεν απαλλάσσει τον αποστο−

λέα από συμμόρφωση με οποιαδήποτε απαίτηση της 
κυβέρνησης οποιασδήποτε χώρας μέσω της οποίας ή 
μέσα στην οποία θα μεταφερθεί το κόλο.»,

(g)  Ένα λεπτομερή κατάλογο οποιωνδήποτε συμπλη−
ρωματικών λειτουργικών ελέγχων που απαιτούνται για 
προετοιμασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και δι−
ακίνηση της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων οποιων−
δήποτε ειδικών διατάξεων στοιβάγματος για την ασφα−
λή διάχυση θερμότητας,

(h)  Αναφορά σε πληροφορίες παρεχόμενες από τον 
αιτούντα σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις που πρέ−
πει να ληφθούν πριν την αποστολή,

(i)  Αναφορά στο σχετικό πιστοποιητικό−(α) έγκρισης 
σχεδιασμού,

(j)  Μια προδιαγραφή του πραγματικού ραδιενεργού 
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πε−
ριορισμών στο ραδιενεργό περιεχόμενο που μπορεί να 
μην είναι προφανείς από τη φύση της συσκευασίας. 
Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει φυσικές και χημικές 
μορφές, τις συνολικές σχετικές δραστικότητες (συμπε−
ριλαμβανομένων αυτών των διαφόρων ισοτόπων, όπου 
αρμόζει), ποσότητες σε γραμμάρια (για σχάσιμο υλικό), 
και όποια ειδική μορφή ραδιενεργού υλικού ή ραδιενερ−
γού υλικού χαμηλής διασποράς, όπου αρμόζει

(k)  Οποιαδήποτε μέτρα έκτακτης ανάγκης που θεω−
ρούνται απαραίτητα από την αρμόδια αρχή,

(l)  Μια προδιαγραφή του εφαρμοζόμενου προγράμμα−
τος διασφάλισης της ποιότητας, όπως απαιτείται από 
την 1.7.3,

(m) Εάν θεωρείται κατάλληλο από την αρμόδια αρχή, 
αναφορά στην ταυτότητα αιτούντα,

(n)  Υπογραφή και προσδιορισμός ταυτότητας του 
αρμόδιου έγκρισης.

6.4.23.14 Κάθε πιστοποιητικό έγκρισης του σχεδιασμού 
ενός κόλου που εκδίδεται από μια αρμόδια αρχή θα πρέ−
πει να περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες:

(a)  Τύπος του πιστοποιητικού,
(b)  Τη χαρακτηριστική ένδειξη της αρμόδιας αρχής,
(c)  Την ημερομηνία έκδοσης και μια ημερομηνία λή−

ξης,
(d)  Οποιοδήποτε περιορισμό στα μέσα μεταφοράς, 

όπου αρμόζει,
(e)  Κατάλογο των ισχυουσών εθνικών και διεθνών 

ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των 
Ρυθμίσεων της IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ρα−
διενεργού Υλικού υπό την οποία ο σχεδιασμός έχει 
εγκριθεί,

(f)  Την παρακάτω δήλωση:
 «Αυτό το πιστοποιητικό δεν απαλλάσσει τον αποστο−

λέα από συμμόρφωση με οποιαδήποτε απαίτηση της 
κυβέρνησης οποιασδήποτε χώρας μέσω της οποίας ή 
μέσα στην οποία θα μεταφερθεί το κόλο.»,

(g)  Αναφορές στα πιστοποιητικά για εναλλακτικά ρα−
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διενεργά περιεχόμενα, επικύρωση άλλης αρμόδιας αρ−
χής ή πρόσθετα τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες, όπως 
κρίνεται κατάλληλο από την αρμόδια αρχή,

(h)  Μία δήλωση που εξουσιοδοτεί την αποστολή όπου 
απαιτείται έγκριση αποστολής σύμφωνα με την 5.1.5.2.2, 
αν κρίνεται απαραίτητο,

(i)  Προσδιορισμός στοιχείων συσκευασίας,
(j)  Περιγραφή της συσκευασίας με αναφορά σε σχέ−

δια ή προδιαγραφή του σχεδιασμού. Εάν θεωρείται κα−
τάλληλο από την αρμόδια αρχή, ένα αναπαραγόμενο 
σχήμα όχι μεγαλύτερο από 21 cm επί 30 cm που να εμ−
φανίζει τη διαρρύθμιση του κόλου θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται, συνοδευόμενο από μια σύντομη περιγρα−
φή της συσκευασίας, που να περιλαμβάνει υλικά κα−
τασκευής, μικτό βάρος, γενικές εξωτερικές διαστάσεις 
και εμφάνιση,

(k)  Προδιαγραφές σχεδιασμού με αναφορά στα σχέ−
δια,

(l)  Μια προδιαγραφή του επιτρεπόμενου ραδιενεργού 
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πε−
ριορισμών στο ραδιενεργό περιεχόμενο που μπορεί να 
μην είναι προφανείς από τη φύση της συσκευασίας. 
Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει φυσικές και χημικές 
μορφές, τις σχετικές δραστικότητες (συμπεριλαμβανο−
μένων αυτών των διαφόρων ισοτόπων, όπου αρμόζει), 
ποσότητες σε γραμμάρια (για σχάσιμο υλικό), και όποια 
ειδική μορφή ραδιενεργού υλικού ή υλικού χαμηλής δι−
ασποράς, όπου αρμόζει,

(m) Μία περιγραφή του συστήματος συγκράτησης, 
(n)  Επιπρόσθετα, για κόλα που περιέχουν σχάσιμο 

υλικό:
(i) μια λεπτομερή περιγραφή του επιτρεπόμενου ρα−

διενεργού περιεχομένου,
(ii) Μια περιγραφή του συστήματος συγκράτησης,
(iii)  η τιμή του δείκτη ασφάλειας κρισιμότητας,
(iv) αναφορά στην τεκμηρίωση που αποδεικνύει την 

ασφάλεια κρισιμότητας των περιεχομένων,
(v)  οποιαδήποτε ειδικά χαρακτηριστικά, στη βάση 

των οποίων η απουσία νερού από συγκεκριμένους κε−
νούς χώρους έχει υπολογιστεί στην εκτίμηση της κρι−
σιμότητας,

(vi) κάθε περιθώριο (βασισμένο στην 6.4.11.4 (b)) για 
μια αλλαγή στον πολλαπλασιασμό των νετρονίων του 
οποίου γίνεται η παραδοχή στην εκτίμηση κρισιμότη−
τας πρακτικής εμπειρίας ακτινοβολίας και

(vii) το εύρος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος για το 
οποίο ο σχεδιασμός του κόλου έχει εγκριθεί 

(o)  Για κόλα Τύπου B(M), μια δήλωση που να καθορί−
ζει εκείνες τις απαιτήσεις των 6.4.7.5, 6.4.8.5, 6.4.8.6 και 
6.4.8.9 έως 6.4.8.15 με τις οποίες το κόλο δεν συμμορ−
φώνεται και οποιαδήποτε ενισχυτική πληροφορία που 
μπορεί να είναι χρήσιμη σε άλλες αρμόδιες αρχές,

(p) Για κόλα που περιέχουν περισσότερο από 0.1 kg 
εξαφθοριούχου ουρανίου, μια δήλωση που να αναφέ−
ρει τις απαιτήσεις εκείνες της παραγ.6.4.6.4 που εφαρ−
μόζονται, εάν υπάρχουν και κάθε περεταίρω πληροφο−
ρία, η οποίο μπορεί να είναι χρήσιμη σε άλλες αρμόδιες 
αρχές, 

(q)  Ένα λεπτομερή κατάλογο οποιωνδήποτε συμπλη−
ρωματικών λειτουργικών ελέγχων που απαιτούνται για 
προετοιμασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και δι−
ακίνηση της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων οποιων−
δήποτε ειδικών διατάξεων στοιβάγματος για την ασφα−
λή διάχυση θερμότητας,

(r)  Αναφορά σε πληροφορίες παρεχόμενες από τον 
αιτούντα σχετικά με τη χρήση συσκευασίας ή τις συ−
γκεκριμένες δράσεις που πρέπει να ληφθούν πριν την 
αποστολή,

(s)  Μία δήλωση σχετικά με τις συνθήκες περιβάλλο−
ντος των οποίων γίνεται παραδοχή για σχεδιαστικούς 
λόγους αν αυτές δεν είναι σύμφωνες με αυτές που κα−
θορίζονται στις 6.4.8.5, 6.4.8.6 και 6.4.8.15, ως αρμόζει,

(t)  Μια προδιαγραφή του εφαρμοζόμενου προγράμμα−
τος διασφάλισης της ποιότητας, όπως απαιτείται από 
την 1.7.3,

(u)  Οποιαδήποτε μέτρα έκτακτης ανάγκης που θεω−
ρούνται απαραίτητα από την αρμόδια αρχή,

(v)  Εάν θεωρείται κατάλληλο από την αρμόδια αρχή, 
αναφορά στην ταυτότητα του αιτούντα,

(x)  Σφραγίδα και προσδιορισμός ταυτότητας του αρ−
μοδίου έγκρισης.

6.4.23.15 Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται 
για τον αύξοντα αριθμό κάθε συσκευασίας που κατα−
σκευάζεται με ένα σχεδιασμό εγκεκριμένο από αυτή. 

6.4.23.16 Πολυμερής έγκριση μπορεί να υπάρχει με επι−
κύρωση του πρωτότυπου πιστοποιητικού που εκδόθη−
κε από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης του 
σχεδιασμού ή της αποστολής. Τέτοια επικύρωση μπο−
ρεί να πάρει τη μορφή μιας οπισθογράφησης του πρω−
τότυπου πιστοποιητικού ή την έκδοση μιας ξεχωριστής 
έγκρισης, Παραρτήματος, προσαρτήματος, κλπ., από την 
αρμόδια αρχή της χώρας μέσω της οποίας ή μέσα στην 
οποία γίνεται η αποστολή.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.5

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ  ΕΛΕΓΧΟ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΑ (IBCs) 

6.5.1 Γενικές απαιτήσεις
6.5.1.1  Πεδίο εφαρμογής
6.5.1.1.1 Οι απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου ισχύουν 

για εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας για 
φορτία χύμα (IBCs) η χρήση των οποίων επιτρέπεται ρη−
τώς για τη μεταφορά ορισμένων επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων σύμφωνα με τις οδηγίες συσκευασίας που ανα−
γράφονται στη Στήλη (8) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 
3.2. Φορητές δεξαμενές και δεξαμενές− εμπορευματο−
κιβώτια που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Κεφαλαί−
ων 6.7 ή 6.8 αντίστοιχα δεν θεωρούνται  IBCs.  Τα IBCs 
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου 
δεν θεωρούνται εμπορευματοκιβώτια στα πλαίσια της 
παρούσας οδηγίας.  Τα γράμματα IBC θα χρησιμοποι−
ούνται  στο υπόλοιπο του κειμένου για να υποδηλώ−
νουν μόνο εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότη−
τας για φορτία χύμα.

6.5.1.1.2 Κατ’εξαίρεση, τα IBCs και ο εξοπλισμός εξυπη−
ρέτησής τους που δεν συμμορφώνεται απόλυτα με τις 
εδώ απαιτήσεις  αλλά που έχουν αποδεκτές εναλλακτι−
κές, μπορούν να μελετηθούν προς έγκριση από την αρ−
μόδια αρχή. Επιπλέον, για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος 
στην επιστήμη και την τεχνολογία, η χρήση εναλλακτι−
κών διευθετήσεων που προσφέρουν τουλάχιστον ισοδύ−
ναμη ασφάλεια κατά τη χρήση σε σχέση με τη συμβα−
τότητα  με τις ιδιότητες των μεταφερόμενων ουσιών και 
ισοδύναμη ή ανώτερη αντίσταση σε κρούση, φορτία και 
φωτιά, μπορεί να μελετηθεί από την αρμόδια αρχή.
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6.5.1.1.3 Η κατασκευή, ο εξοπλισμός, οι δοκιμές, η σή−
μανση και η λειτουργία των IBCs υπόκεινται στην απο−
δοχή από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία τα 
IBCs έχουν εγκριθεί.

6.5.1.1.4 Κατασκευαστές και διανομείς IBCs θα πρέπει 
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
που πρέπει να επιτευχθούν και μια περιγραφή των τύ−
πων και των διαστάσεων των πωμάτων (συμπεριλαμβα−
νομένων απαιτούμενων παρεμβυσμάτων) και κάθε άλ−
λων απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για  να 
εξασφαλιστεί ότι τα IBCs είναι ικανά να  ανταπεξέλ−

θουν στους εφαρμοζόμενους ελέγχους απόδοσης του 
παρόντος Κεφαλαίου.

6.5.1.2 (Δεσμευμένο)
 6.5.1.3 (Δεσμευμένο)
6.5.1.4 Προσδιοριστικό κωδικό σύστημα για IBCs 
6.5.1.4.1 Ο κωδικός θα συνίσταται από δύο αραβικούς 

αριθμούς όπως προκαθορίζεται στο (a) παρακάτω, ένα 
κεφαλαίο γράμμα ή γράμματα όπως προκαθορίζεται 
στο (b) παρακάτω, ακολουθούμενα, όταν αυτό καθορί−
ζεται σε ατομικό τμήμα, από ένα αραβικό αριθμό που 
υποδεικνύει την κατηγορία IBC. 

 (a)

Τύπος Για στερεά, που φορτώνονται και/ή ξεφορτώνονται Για υγρά

Με τη βαρύτητα υπό πίεση μεγαλύτερη 
από 10 kPa (0.1 bar)

Άκαμπτο
Εύκαμπτο

11
13

21
−

31
−

(b) Υλικά 

A. Χάλυβας (όλοι οι τύποι και οι επιφανειακές επεξεργασίες)
B. Αλουμίνιο
C. Φυσικό ξύλο
D. Κόντρα πλακέ
F. Ανασυσταμένο ξύλο
G. Ινοσανίδες
H. Πλαστικό υλικό 
L. Ύφασμα
M. Χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων
N. Μέταλλο (πέραν από χάλυβα ή αλουμίνιο).

6.5.1.4.2Για σύνθετα IBCs, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται δύο κεφαλαία γράμματα (λατινικοί χαρακτήρες) σε 
σειρά στη δεύτερη θέση του κωδικού. Tο πρώτο θα πρέπει να υποδεικνύει το υλικό του εσωτερικού δοχείου του 
IBC και το δεύτερο εκείνο της εξωτερικής συσκευασίας του IBC.

6.5.1.4.3 Οι ακόλουθοι τύποι και κωδικοί IBC ορίζονται:

Υλικό Κατηγορία Κωδικός Παράγρα−
φος

Μέταλλο
A. Χάλυβας για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−

τητα 
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση
για υγρά

11A

21A

31A

6.5.3.1

B. Αλουμίνιο για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−
τητα
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση
για υγρά

11B

21B

31B

N. Εκτός από χάλυβα 
ή αλουμίνιο

για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−
τητα
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση
για υγρά

11N
21N
31N
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Υλικό Κατηγορία Κωδικός Παράγρα−
φος

Εύκαμπτο
H. Πλαστικό υφαντά πλαστικά χωρίς προστατευτικό ή επένδυση

υφαντά πλαστικά, με προστατευτικό
υφαντά πλαστικά με επένδυση
υφαντά πλαστικά, με προστατευτικό και επένδυση 
πλαστικό φιλμ

13H1
13H2
13H3
13H4
13H5

6.5.3.2

L. Ύφασμα χωρίς προστατευτικό ή επένδυση
επικαλυμμένο
με επένδυση
επικαλυμμένο και με επένδυση

13L1
13L2
13L3
13L4

M. Χαρτί πολλαπλών τοιχωμάτων
πολλαπλών τοιχωμάτων, ανθεκτικό στο νερό

13M1
13M2

H.  Άκαμπτο πλαστικό
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−

τητα, εξοπλισμένο με δομικό εξοπλισμό
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−

τητα, που στέκεται ελεύθερο
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση, 

εξοπλισμένο με δομικό εξοπλισμό
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση, 

που στέκεται ελεύθερο
για υγρά, εξοπλισμένο με δομικό εξοπλισμό
για υγρά, που στέκεται ελεύθερο

11H1

11H2

21H1

21H2
31H1
31H2

6.5.3.3

HZ. Σύνθετα με πλαστι−
κό εσωτερικό δοχείο a για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−

τητα, με άκαμπτο πλαστικό δοχείο
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−

τητα, με εύκαμπτο πλαστικό δοχείο
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση, 

με άκαμπτο πλαστικό δοχείο
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση, 

με εύκαμπτο πλαστικό δοχείο
για υγρά, με άκαμπτο πλαστικό δοχείο
για υγρά, με εύκαμπτο πλαστικό δοχείο

11HZ1

11HZ2

21HZ1

21HZ2
31HZ1
31HZ2

6.5.3.4

G. Ινοσανίδες
για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−
τητα

11G
6.5.3.5

Ξύλινα
C. Φυσικό ξύλο για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−

τητα με εσωτερική επένδυση 11C

6.5.3.6

D. Κόντρα πλακέ Για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−
τητα, με εσωτερική επένδυση 11D

F. Ανασυσταμένο 
ξύλο

Για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύ−
τητα, με εσωτερική επένδυση 11F

a Ο κωδικός θα συμπληρώνεται από την αντικατάσταση του γράμματος Z με ένα κεφαλαίο γράμμα σύμφωνα 
με την 6.5.1.4.1 (b) για να υποδεικνύει τη φύση του υλικού που χρησιμοποιείται για το εξωτερικό περίβλημα.

6.5.1.4.4 Το γράμμα «W” μπορεί να ακολουθεί τον κωδικό IBC. Το γράμμα “W” σημαίνει πως το IBC, παρόλο που 
είναι του ίδιου τύπου όπως φαίνεται από τον κωδικό, είναι κατασκευασμένο με διαφορετικές προδιαγραφές από 
αυτές της 6.5.5 και θεωρείται ισοδύναμο σύμφωνα με τις απαιτήσεις στην 6.5.1.1.2
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6.5.2 Επισήμανση
6.5.2.1 Κύρια επισήμανση
6.5.2.1.1 Όλα τα IBCs που κατασκευάζονται και προορί−

ζονται για χρήση σύμφωνα με την παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να φέρουν μια διαρκή και ευανάγνωστη επισή−
μανση, τοποθετημένη σε εύκολα ορατή θέση. Τα γράμ−
ματα, αριθμοί και σύμβολα θα είναι τουλάχιστον 12 mm 
σε ύψος και θα δείχνουν:

(a) το σύμβολο συσκευασίας των Ηνωμένων Εθνών:

 
για μεταλλικά IBC πάνω στα οποία η επισήμανση εί−

ναι σφραγισμένη ή ανάγλυφη, τα γράμματα “UN” (Ο.Η.Ε.) 
μπορούν να εφαρμόζονται αντί του συμβόλου,

(b) τον κωδικό που υποδεικνύει τον τύπο του IBC σύμ−
φωνα με την 6.5.1.4,

(c) ένα κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει την(τις) 
ομάδα(ες) συσκευασία(ς) για τη(τις) οποία(ες) ο τύπος 
σχεδιασμού έχει εγκριθεί:

(i) X για τις ομάδες συσκευασίας I, II και III (IBC μόνο 
για στερεά),

(ii) Y για τις ομάδες συσκευασίας II και III,

(iii) Z μόνο για την ομάδα συσκευασίας III,
(d) το μήνα και χρόνο (τα τελευταία δύο ψηφία) κα−

τασκευής,
(e) το κράτος που ορίζει τη διανομή του σήματος, που 

υποδεικνύεται από το διακριτικό σήμα για μηχανοκίνη−
τα οχήματα στη διεθνή κυκλοφορία1,

(f) την ονομασία ή το σύμβολο του κατασκευαστή ή 
οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο του IBC 
όπως προκαθορίζεται από την αρμόδια αρχή,

(g) το φορτίο ελέγχου στοιβάγματος σε kg. Για IBCs 
μη σχεδιασμένα για στοίβαγμα, θα φαίνεται η ένδειξη 
“0”, 

(h) το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος ή, για εύκαμπτα 
IBCs, το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, σε kg.

Η κύρια επισήμανση που απαιτείται παραπάνω θα πρέ−
πει να ισχύει για τη σειρά των υποπαραγράφων παρα−
κάτω. Η επισήμανση που απαιτείται από την 6.5.2.2 και 
οποιαδήποτε περαιτέρω επισήμανση που επιτρέπεται 
από μία αρμόδια αρχή θα πρέπει να διευθετείται έτσι 
ώστε να καθιστά τα διάφορα μέρη της επισήμανσης 
σωστά προσδιορίσιμα.

6.5.2.1.2 Παραδείγματα κύριας επισήμανσης για διάφορους τύπους IBC σύμφωνα με την παράγ. 6.5.2.1.1 (a) με 
(h) παραπάνω:

11A/Y/02 99
NL/Mulder 007
5500/1500

Για μεταλλικό IBC για στερεά εκκενώμενα με τη βαρύτητα και 
κατασκευασμένο από χάλυβα για τις Ομάδες Συσκευασίας II 
και III /κατασκευασμένο το Φεβρουάριο του 1999/ εγκεκριμέ−
νο από την Ολλανδία /κατασκευασμένο από την Mulder σύμ−
φωνα με έναν τύπο σχεδιασμού στον οποίο η αρμόδια  αρχή 
έχει διαθέσει τον αύξοντα αριθμό 007/ φορτίο που χρησιμο−
ποιείται για τον έλεγχο στοιβάγματος σε kg /μέγιστο επιτρε−
πτό μικτό  βάρος σε kg.

13H3/Z/03 01
F/Meunier 1713
0/1500

Για εύκαμπτο IBC για στερεά που ξεφορτώνεται για παράδειγ−
μα με τη βαρύτητα και κατασκευασμένο από υφαντά πλαστι−
κά με επένδυση/ μη σχεδιασμένα να στοιβάζονται.

31H1/Y/04 99
GB/9099
10800/1200

Για άκαμπτο πλαστικό IBC για υγρά από πλαστικό με δομικό 
εξοπλισμό που να αντέχει στο φορτίο στοιβάγματος.  

31HA1/Y/05 01
D/Muller 1683
10800/1200

Για σύνθετο IBC για υγρά με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο και χαλύβδινο εξωτερικό περίβλημα. 

11C/X/01  02
S/Aurigny 9876
3000/910

Για ξύλινο IBC για στερεά με εσωτερική επένδυση εξουσιο−
δοτημένο για στερεά της ομάδας συσκευασίας I.

1  Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα στη διεθνή διακίνηση όπως ορίστηκε στη Σύμβαση της Βιέννης  για την Οδική 
Κυκλοφορία (1968).
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6.5.2.2 Πρόσθετη επισήμανση
6.5.2.2.1 Κάθε IBC θα φέρει τις επισημάνσεις που απαιτούνται στην 6.5.2.1 και, επιπλέον, τις ακόλουθες πληρο−

φορίες που μπορούν να φαίνονται πάνω σε πινακίδα ανθεκτική στη διάβρωση  μόνιμα στερεωμένη σε θέση εύ−
κολα προσβάσιμη σε επιθεώρηση:

Πρόσθετη επισήμανση Κατηγορία IBC

με
τα

λλ
ικ

ό

Ά
κα

μπ
το

π
λα

σ
τι

κό

Σ
ύν

θε
το

Ιν
οσ

α
νί

δε
ς

ξύ
λι

νο

Χωρητικότητα σε λίτρα a στους 
20 °C

X X X

Βάρος απόβαρου σε kg a X X X X X

Πίεση δοκιμής (μετρητής), σε kPa 
ή bar a, όπως αρμόζει

X X

Μέγιστη πίεση φόρτωσης/ εκκέ−
νωσης σε kPa ή bara , αν αρμόζει

X X X

Υλικό σώματος και ελάχιστο πά−
χος του σε mm

X

Ημερομηνία τελευταίας δοκιμής 
στεγανότητας, αν αρμόζει (μήνας 
και έτος)

X X X

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώ−
ρησης (μήνας και έτος)

X X X

Αύξων αριθμός κατασκευαστή X

a Θα αναγράφεται η μονάδα που χρησιμοποιήθηκε.

6.5.2.2.2 Επιπλέον των εισημάνσεων  που απαιτούνται 
στην 6.5.2.1, τα εύκαμπτα IBCs μπορούν να φέρουν ένα 
πικτόγραμμα που να υποδεικνύει τις προτεινόμενες με−
θόδους ανύψωσης.  

6.5.2.2.3 Το εσωτερικό δοχείο των σύνθετων IBCs θα 
φέρει επισήμανση με τουλάχιστον τις ακόλουθες πλη−
ροφορίες:

(a) Το όνομα ή σύμβολο του κατασκευαστή και άλλα 
χαρακτηριστικά του IBC όπως ορίζει η αρμόδια αρχή 
όπως στην 6.5.2.1.1 (f),

(b) την ημερομηνία  κατασκευής όπως στην 6.5.2.1.1 
(d),

(c) το διακριτικό σήμα του κράτους που εξουσιοδοτεί 
τη διανομή της σήμανσης όπως στην 6.5.2.1.1 (e).

6.5.2.2.4 Όπου ένα σύνθετο IBC σχεδιάζεται με τέτοιο 
τρόπο ώστε το εξωτερικό περίβλημα να προβλέπεται 
να αποσυναρμολογείται για μεταφορά όταν είναι κενό 
(όπως για επιστροφή του IBC για νέα χρήση στον αρ−
χικό αποστολέα), καθένα από τα μέρη που προβλέπε−
ται να αποκολλάται θα φέρει επισήμανση με το μήνα 
και έτος κατασκευής και το όνομα ή σύμβολο του κα−
τασκευαστή και άλλα χαρακτηριστικά του IBC όπως 
ορίζει η αρμόδια αρχή (6.5.2.1.1 (f)).

6.5.2.3 Συμμόρφωση με τον τύπο σχεδιασμού 
Η επισήμανση υποδεικνύει πως το IBC αντιστοιχεί 

σε έναν επιτυχώς δοκιμασμένο τύπο σχεδιασμού και 
πως οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητι−
κό  έχουν ικανοποιηθεί.

6.5.3 Κατασκευαστικές απαιτήσεις
6.5.3.1 Γενικές απαιτήσεις
6.5.3.1.1 Τα IBC θα πρέπει να είναι ανθεκτικά ή επαρκώς 

προστατευμένα έναντι καταστροφής λόγω του εξωτε−
ρικού περιβάλλοντος.

6.5.3.1.2 Τα IBC θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευα−
σμένα και κλεισμένα ώστε κανένα από τα περιεχόμε−
να να μην μπορεί να διαφύγει υπό κανονικές συνθήκες 
μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων  των επιπτώσεων 
των κραδασμών, ή λόγω αλλαγών στη θερμοκρασία, 
υγρασία ή πίεση.  

6.5.3.1.3 Τα IBC και τα πώματά τους θα πρέπει να εί−
ναι κατασκευασμένα από υλικά συμβατά με το περιε−
χόμενο τους, ή να είναι προστατευμένα εσωτερικά, έτσι 
ώστε να μην υπόκεινται:

(a) σε προσβολή από το περιεχόμενο έτσι ώστε να 
γίνεται η χρήση τους επικίνδυνη,

(b) σε πρόκληση του περιεχομένου να αντιδράσει ή 
να αποσυντεθεί, ή να σχηματίσει βλαβερές ή επικίνδυ−
νες ενώσεις με τα IBCs.
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6.5.3.1.4 Οι φλάντζες, όπου χρησιμοποιούνται, θα πρέ−
πει να είναι κατασκευασμένες από υλικά που δεν υπό−
κεινται σε προσβολή από το περιεχόμενο των IBCs.

6.5.3.1.5 Όλος ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα πρέπει 
να είναι έτσι τοποθετημένος ή προστατευμένος ώστε 
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διαφυγής του περιεχο−
μένου εξαιτίας φθοράς κατά τη διάρκεια της διακίνη−
σης και της μεταφοράς.

6.5.3.1.6 Τα IBC, τα εξαρτήματά τους και ο εξοπλισμός 
εξυπηρέτησης και δόμησής τους θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα να αντέχουν, χωρίς απώλεια περιεχομέ−
νου, την εσωτερική πίεση του περιεχομένου και τις κα−
ταπονήσεις της κανονικής διακίνησης και μεταφοράς. 
Τα IBCs που προορίζονται για στοίβαγμα θα πρέπει να 
είναι σχεδιασμένα για στοίβαγμα. Οποιαδήποτε χαρα−
κτηριστικά ανύψωσης ή ασφάλισης των IBCs θα πρέπει 
να είναι αρκετής αντοχής ώστε να αντέχουν τις κανο−
νικές συνθήκες διακίνησης και μεταφοράς χωρίς ολική 
παραμόρφωση ή βλάβη και θα πρέπει να είναι έτσι το−
ποθετημένα ώστε να μην προκαλείται αδικαιολόγητη 
καταπόνηση σε οποιοδήποτε μέρος του IBC.

6.5.3.1.7 Όπου ένα IBC συνίσταται από ένα σώμα μέσα 
σ’ ένα πλαίσιο, θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμέ−
νο ώστε:

(a) το σώμα να μην τρίβεται ή γδέρνεται στο πλαίσιο 
έτσι ώστε να προκαλείται υλική φθορά στο σώμα,

(b) το σώμα να διατηρείται μέσα στο πλαίσιο συνε−
χώς,

(c) τα είδη του εξοπλισμού είναι προσαρμοσμένα με 
τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορούν να φθαρούν εάν 
οι συνδέσεις μεταξύ του σώματος και του πλαισίου επι−
τρέπουν σχετική διαστολή ή κίνηση.

6.5.3.1.8 Όπου υπάρχει μία βαλβίδα εκκένωσης στον 
πυθμένα, θα πρέπει να είναι ικανή να καθίσταται ασφα−
λής στην κλειστή θέση και όλο το σύστημα εκκένωσης 
θα πρέπει να είναι κατάλληλα προστατευμένο από φθο−
ρά. Βαλβίδες που έχουν πώματα με μοχλό θα πρέπει να 
είναι ικανές να ασφαλίζονται έναντι τυχαίου ανοίγματος 
και η ανοιχτή ή κλειστή θέση θα πρέπει να είναι άμεσα 
εμφανής. Για IBCs που περιέχουν υγρά, ένα δευτερεύ−
ον μέσο σφραγίσματος του ανοίγματος εκκένωσης θα 
πρέπει επίσης να υπάρχει, π.χ. με μία καθαρή φλάντζα 
ή ισοδύναμη συσκευή.

6.5.4. Δοκιμές, πιστοποίηση και επιθεώρηση 
6.5.4.1 Διασφάλιση ποιότητας: τα IBCs θα κατασκευ−

άζονται και δοκιμάζονται στα πλαίσια ενός προγράμ−
ματος διασφάλισης ποιότητας που θα ικανοποιεί την 
αρμόδια αρχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε κατα−
σκευασμένο IBC ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτού του 
Κεφαλαίου.

6.5.4.2 Απαιτήσεις δοκιμών: Τα IBCs θα υπόκεινται σε 
δοκιμές τύπου σχεδιασμού και, αν αρμόζει, σε αρχικές 
και περιοδικές δοκιμές σύμφωνα με την 6.5.4.4.

6.5.4.3 Πιστοποίηση: σε σχέση με τον κάθε τύπο σχε−
διασμού IBC ένα πιστοποιητικό  και επισήμανση (όπως 
στην 6.5.2) θα εκδίδεται βεβαιώνοντας πως ο τύπος σχε−
διασμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του, 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις δοκιμών.

6.5.4.4 Επιθεώρηση και έλεγχος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε επίσης παράγ.6.5.4.5 για ελέγχους 

και επιθεωρήσεις επισκευασμένων IBCs.
6.5.4.1.1 Κάθε μεταλλικό, άκαμπτο πλαστικό και σύν−

θετο IBC θα επιθεωρείται προς ικανοποίηση της αρ−
μόδιας αρχής

(a) πριν να τεθεί σε χρήση, και εφεξής σε διαστήμα−
τα όχι μεγαλύτερα από πέντε χρόνια, σε σχέση με:

(i) συμμόρφωση με τον τύπο σχεδιασμού  συμπερι−
λαμβανομένης της σήμανσης,

(ii) εσωτερική και εξωτερική κατάσταση
(iii) κανονική λειτουργία του εξοπλισμού  εξυπηρέτη−

σης.
Η θερμική μόνωση, αν υπάρχει, θα αφαιρείται μόνο 

στην έκταση αναγκαία για σωστή εξέταση του σώμα−
τος του IBC.

(b) σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από δυόμισι χρό−
νια,  σε σχέση με: 

(i) εξωτερική κατάσταση,
(ii) κανονική λειτουργία του εξοπλισμού  εξυπηρέτη−

σης.
Η θερμική μόνωση, αν υπάρχει, θα αφαιρείται μόνο 

στην έκταση αναγκαία για σωστή εξέταση του σώμα−
τος του IBC.

Κάθε IBC θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε όλα τα σχε−
τικά με τον τύπο σχεδιασμού του.

6.5.4.4.2 Κάθε μεταλλικό, άκαμπτο πλαστικό και σύνθε−
το IBC για υγρά, ή στερά που πληρώνονται ή εκκενώνο−
νται υπό πίεση, θα υπόκειται σε έλεγχο στεγανότητας 
και θα πρέπει να είναι ικανό να ικανοποιεί το επίπεδο 
ελέγχου που καθορίζεται στην 6.5.6.7.3: 

(a) πριν να τεθεί σε χρήση προς μεταφορά για πρώ−
τη φορά,

(b) σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 2.5 χρόνια.
Για τον έλεγχο αυτό, το IBC δεν απαιτείται να έχει 

τα κλεισίματά του προσαρμοσμένα. Το
εσωτερικό δοχείο ενός σύνθετου IBC μπορεί να ελεγ−

χεί χωρίς το εξωτερικό περίβλημα,
δεδομένου ότι τα αποτελέσματα ελέγχου δεν επη−

ρεάζονται.  
6.5.4.4.3 Μια έκθεση κάθε επιθεώρησης θα κρατείται 

από τον ιδιοκτήτη του IBC τουλάχιστον ως την ημερο−
μηνία της επόμενης επιθεώρησης. Η έκθεση θα περι−
λαμβάνει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και του 
ελέγχου και θα προσδιορίζει το φορέα που διενήργη−
σε την επιθεώρηση και τον έλεγχο (βλέπε επίσης τις 
απαιτήσεις επισήμανσης στην 6.5.2.2.1).

6.5.4.5 Επιδιορθωμένα IBCs 
6.5.4.5.1 Όταν ένα IBC έχει υποστεί βλάβη ως απο−

τέλεσμα κρούσης (π.χ. ατύχημα) ή για κάθε άλλη αι−
τία, θα επιδιορθώνεται ή διαφορετικά θα συντηρείται 
(βλέπε τον ορισμό “Συνηθεισμένη συντήρηση των IBCs” 
στην 1.2.1), προς συμμόρφωση στον τύπο σχεδιασμού. 
Τα σώματα άκαμπτων πλαστικών IBCs και τα εσωτε−
ρικά δοχεία σύνθετων IBCs που υποόκεινται βλάβη θα 
αντικαθίστανται.

6.5.4.5.2 Επί προσθέτως κάθε άλλων απαιτήσεων ελέγ−
χου και επιθεώρησης στην παρούσα οδηγία, ένα IBC θα 
υπόκειται στις πλήρες σύνολο απαιτήσεων ελέγχου και 
επιθεώρησης της 6.5.4.4 και οι απαιτούμενες εκθέσεις 
θα ετοιμάζονται, όταν επιδιορθώνεται.

6.5.4.5.3 Το σώμα που διενεργεί τους ελέγχους και τις 
επιθεωρήσεις μετά την επιδιόρθωση θα επισημαίνει μό−
νιμα το IBC κοντά στην επισήμανση UN σχεδιασμού του 
κατασκευαστή τα ακόλουθα: 

(a) τη χώρα στην οποία οι έλεγχοι και οι επιθεωρή−
σεις έγιναν,

(b) το όνομα ή το εξουσιοδοτημένο σύμβολο του σώ−
ματος που διενήργησε τους ελέγχους και τις επιθεω−
ρήσεις, και



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10167

(c) την ημερομηνία (μήνας, έτος) των ελέγχων και των 
επιθεωρήσεων.

 6.5.4.5.4 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις που έγιναν σύμφω−
να με την 6.5.4.5.2 μπορεί να θεωρείται ότι ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις για τους περιοδικούς ελέγχους και τις 
επιθεωρήσεις των 2.5 και 5 ετών.

6.5.4.5.5 Η αρμόδια αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να 
απαιτήσει απόδειξη, από ελέγχους σύμφωνα με το πα−
ρόν Κεφάλαιο, ότι τα IBCs ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
των ελέγχων τύπου σχεδιασμού.

6.5.5 Ειδικές απαιτήσεις για IBCs
6.5.5.1  Ειδικές απαιτήσεις για μεταλλικά IBC
6.5.5.1.1 Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για μεταλλικά 

IBC προοριζόμενα για τη μεταφορά στερεών και υγρών. 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μεταλλικών IBC:

(a) Για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται με 
τη βαρύτητα (11A, 11B, 11N),

(b) Για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται 
υπό πίεση πιεζομέτρου μεγαλύτερη από 10 kPa (0.1 bar) 
(21A, 21B, 21N), και

(c) για υγρά (31A, 31B, 31N). 
6.5.5.1.2 Τα σώματα θα πρέπει να είναι κατασκευα−

σμένα από κατάλληλο ελατό μέταλλο του οποίου η 
δυνατότητα συγκόλλησης έχει πλήρως αποδειχθεί. Οι 
συγκολλήσεις θα πρέπει να είναι δεξιοτεχνικά πραγ−
ματοποιημένες και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια. Οι 
επιδόσεις του μετάλλου σε χαμηλές θερμοκρασίες θα 
λαμβάνονται υπόψη όπου είναι κατάλληλο.  

6.5.5.1.3 Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για αποφυ−
γή φθοράς από γαλβανική δράση λόγω αντιπαράθεσης 
ανόμοιων μετάλλων.

6.5.5.1.4 Αλουμινένια IBCs προοριζόμενα για τη μετα−
φορά εύφλεκτων υγρών θα πρέπει να μην έχουν κινη−
τά μέρη, τέτοια όπως καλύμματα, πώματα κλπ., κατα−
σκευασμένα από απροστάτευτο χάλυβα υποκείμενο σε 
σκουριά, που θα μπορούσε να προκαλέσει επικίνδυνη 

αντίδραση με το να έλθει σε επαφή τριβής ή κρούσης 
με το αλουμίνιο.

6.5.5.1.5 Τα μεταλλικά IBC θα πρέπει να είναι κατα−
σκευασμένα από μέταλλα που ικανοποιούν τις παρα−
κάτω απαιτήσεις:

(a) για χάλυβα η επιμήκυνση σε θραύση, σε ποσοστό 
επί τοις εκατό, δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 

10000
Rm

 με απόλυτη ελάχιστη τιμή 20%,

 όπου Rm = εγγυώμενη ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού 
του χάλυβα που χρησιμοποιείται σε N/mm2,

(b) για αλουμίνιο και κράματά του η επιμήκυνση σε 
θραύση, σε επί τοις εκατό, δεν θα πρέπει να είναι μικρό−

τερη από 
10000
6Rm

 με απόλυτη ελάχιστη τιμή  8%.

 Δείγματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορι−
σμό της επιμήκυνσης σε θραύση θα πρέπει να λαμβά−
νονται εγκάρσια στην κατεύθυνση κύλισης και να είναι 
έτσι ασφαλισμένα ώστε:

  Lo = 5d ή

  Lo = 5 65. A

όπου: Lo = μήκος περιτυπώματος του δείγματος πριν 
τον έλεγχο 

 d  =  διάμετρος
 A  = εμβαδό διατομής του δείγματος δοκιμής.
6.5.5.1.6 Ελάχιστο πάχος τοιχώματος:
(a) για χάλυβα αναφοράς που έχει γινόμενο Rm x Ao 

= 10 000, το πάχος τοιχώματος δεν θα είναι λιγότε−
ρο από:

Χωρητικότητα (C) 
σε λίτρα

Πάχος τοιχώματος (T) σε mm

Τύποι 11A, 11B, 11N Τύποι 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

Μη
προστατευμένο προστατευμένο Μη

προστατευμένο προστατευμένο

C ≤ 1000
1000 < C ≤ 2000
2000 < C ≤ 3000

2.0
T = C/2000 + 1.5
T = C/2000 + 1.5

1.5
T = C/2000 + 1.0
T = C/2000 + 1.0

2.5
T = C/2000 + 2.0
T = C/2000 + 1.0

2.0
T = C/2000 + 1.5
T = C/2000 + 1.5

όπου: Ao    = ελάχιστη επιμήκυνση (ως ποσοστό) του χάλυβα αναφοράς που χρησιμοποιείται σε θραύση υπό 
καταπόνηση εφελκυσμού (βλέπε 6.5.5.1.5),

(b) Για μέταλλα πέραν από το χάλυβα αναφοράς που 
περιγράφεται στο (a), το ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων 
υπολογίζεται με τον παρακάτω τύπο ισότητας:

e e
Rm A

1
0

1

214
13

=
×

×

.

όπου: e1 = απαιτούμενο ισοδύναμο πάχος τοιχωμάτων 
του μετάλλου προς χρήση (σε mm),

  e0 =  απαιτούμενο ελάχιστο πάχος τοιχωμάτων για 
το χάλυβα αναφοράς (σε mm),

  Rm1 = εγγυώμενη ελάχιστη αντοχή εφελκυσμού του 
μετάλλου προς χρήση (σε N/mm2) (βλέπε (c)),

  A1 = ελάχιστη επιμήκυνση (ως ποσοστό) του μετάλ−
λου προς χρήση σε θραύση υπό καταπόνηση εφελκυ−
σμού (βλέπε 6.5.5.1.5).

 Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το πάχος 
τοιχωμάτων να είναι μικρότερο από 1.5 mm.

(c) Για τους σκοπούς του υπολογισμού που περιγρά−
φεται στο (b), η εγγυημένη ελάχιστη εφελκυστική αντο−
χή του μετάλλου που θα χρησιμοποιηθεί (Rm1) θα εί−
ναι η ελάχιστη τιμή σύμφωνα  με τα εθνικά ή διεθνή 
πρότυπα υλικών. Πάραυτα, για ωστενιτικούς χάλυβες, 
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η ενδεικτική τιμή για το Rm σύμφωνα με τα πρότυπα 
υλικών μπορεί να αυξηθεί το πολύ κατά 15% όταν μια 
μεγαλύτερη τιμή βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό της 
επιθεώρησης υλικού. Όταν δεν υπάρχει πρότυπο υλικού 
για το εν λόγω υλικό, η τιμή του Rm θα είναι η ελάχι−
στη τιμή που βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό της επι−
θεώρησης υλικού.

6.5.5.1.7 Απαιτήσεις για εκτόνωση της πίεσης: Τα IBCs 
για υγρά θα πρέπει να είναι ικανά να απελευθερώνουν 
αρκετή ποσότητα ατμού ώστε να εξασφαλίζεται ότι, 
στην περίπτωση φωτιάς, δεν θα σημειώνεται ρήγμα του 
σώματος. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται με συμβατική 
συσκευή εκτόνωσης της πίεσης ή με άλλα δομικά μέσα 
Η πίεση έναρξης εκκένωσης δεν θα πρέπει να είναι με−
γαλύτερη από 65 kPa (0.65 bar) και όχι μικρότερη από 
τη συνολική πίεση πιεζομέτρου που υφίσταται στο IBC 
[δηλ. την τάση ατμών της πληρωτικής ουσίας συν τη 
μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 
100 kPa (1 bar)] στους 55 °C, προσδιοριζόμενη στη βάση 
ενός μέγιστου βαθμού πλήρωσης όπως ορίζονται στην 
4.1.1.4. Οι απαιτούμενες συσκευές εκτόνωσης θα πρέπει 
να είναι τοποθετημένες στο χώρο ατμού.

6.5.5.2 Ειδικές απαιτήσεις για εύκαμπτα IBCs
6.5.5.2.1 Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για εύκαμπτα 

IBCs των ακόλουθων τύπων:
  13H1 υφαντά πλαστικά χωρίς προστατευτικό ή επέν−

δυση
  13H2 υφαντά πλαστικά, με προστατευτικό
  13H3 υφαντά πλαστικά με επένδυση
  13H4 υφαντά πλαστικά, με προστατευτικό και επέν−

δυση
  13H5 πλαστικό φιλμ
  13L1 ύφασμα χωρίς προστατευτικό ή επένδυση
  13L2 ύφασμα, με προστατευτικό
  13L3 ύφασμα με επένδυση 
  13L4 ύφασμα, με προστατευτικό και επένδυση
  13M1 χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων
  13M2  χαρτί, πολλαπλών τοιχωμάτων, ανθεκτικό στο 

νερό
Τα εύκαμπτα IBCs προορίζονται μόνο για τη μετα−

φορά στερεών.
6.5.5.2.2 Τα σώματα θα πρέπει να είναι κατασκευα−

σμένα από κατάλληλα υλικά. Η αντοχή του υλικού και 
η κατασκευή του εύκαμπτου IBC θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για τη χωρητικότητα του την προοριζόμε−
νη χρήση του.  

6.5.5.2.3 Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κα−
τασκευή των εύκαμπτων IBCs των τύπων 13M1 και 13M2 
θα πρέπει, μετά από πλήρη εμβάπτιση σε νερό για όχι 
λιγότερο από 24 ώρες, να διατηρεί τουλάχιστον το 85% 
της αντοχής εφελκυσμού όπως μετράται αρχικά πάνω 
στο υλικό που εξισορροπείται σε 67 % σχετική υγρα−
σία ή λιγότερο.

6.5.5.2.4 Οι ραφές θα πρέπει να σχηματίζονται με ράμ−
ματα, θερμικό σφράγισμα, κόλλημα ή οποιαδήποτε ισο−
δύναμη μέθοδο. Όλα τα άκρα των ραφών θα πρέπει να 
ασφαλίζονται. 

6.5.5.2.5 Τα εύκαμπτα IBCs θα πρέπει να παρέχουν 
επαρκή αντίσταση στη γήρανση και αποικοδόμηση προ−
καλούμενη από την υπεριώδη ακτινοβολία, τις κλιμα−
τικές συνθήκες ή την περιεχόμενη ουσία και με αυτόν 
τον τρόπο να παραμένουν κατάλληλα για την προορι−
ζόμενη χρήση.

6.5.5.2.6 Για πλαστικά εύκαμπτα IBCs, όπου προστα−
σία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας απαιτείται, αυτή 
θα πρέπει να παρέχεται με την προσθήκη αιθάλης ή 
άλλων κατάλληλων πιγμέντων ή αναστολέων. Αυτά τα 
πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμβατά με το περιεχό−
μενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ’ όλη τη 
ζωή του σώματος. Όπου χρησιμοποιούνται αιθάλη, πιγ−
μέντα ή αναστολείς πέραν εκείνων που χρησιμοποιού−
νται στην κατασκευή του ελεγμένου τύπου σχεδιασμού, 
ο επανέλεγχος μπορεί να παραλείπεται εάν αλλαγές 
στην περιεκτικότητα σε αιθάλη, σε χρωστική ή σε ανα−
στολέα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις φυσικές ιδιότη−
τες του υλικού κατασκευής.

6.5.5.2.7 Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται 
μέσα στο υλικό του σώματος για τη βελτίωση της αντί−
στασης στη γήρανση ή για την εξυπηρέτηση άλλων σκο−
πών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν επηρεάζουν δυ−
σμενώς τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υλικού.

6.5.5.2.8 Υλικό που ανακτάται από χρησιμοποιημένα 
δοχεία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κατα−
σκευή των σωμάτων του IBC. Υπολείμματα παραγωγής 
ή απορρίμματα από την ίδια διαδικασία κατασκευής 
μπορούν, πάντως, να χρησιμοποιούνται. Συστατικά μέρη 
τέτοια όπως εξαρτήματα και βάσεις παλετών μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι 
τέτοια συστατικά δεν έχουν φθαρεί με οποιονδήποτε 
τρόπο σε προηγούμενη χρήση. 

6.5.5.2.9 Όταν πληρωθούν, ο λόγος ύψους προς πλάτος 
θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 2:1.

6.5.5.2.10 Η επένδυση θα πρέπει να είναι κατασκευα−
σμένη από κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης θα 
πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του 
IBC και την προοριζόμενη χρήση. Οι συνδέσεις και τα 
πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστα και ικανά να 
αντέχουν πιέσεις και κρούσεις υποκείμενες να συμβούν 
υπό κανονικές συνθήκες διακίνησης και μεταφοράς.

6.5.5.3 Ειδικές απαιτήσεις για άκαμπτα πλαστικά 
IBCs

6.5.5.3.1 Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για άκαμπτα πλα−
στικά IBCs για τη μεταφορά στερεών ή υγρών. Τα άκα−
μπτα πλαστικά IBCs είναι των ακόλουθων τύπων:

11H1 εξοπλισμένα με δομικό εξοπλισμό σχεδιασμένο 
να αντέχει όλο το φορτίο όταν τα IBCs είναι στοιβαγ−
μένα, για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται 
με τη βαρύτητα  

11H2 που στέκονται ελεύθερα, για στερεά, που φορ−
τώνονται ή ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα

21H1 εξοπλισμένα με δομικό εξοπλισμό σχεδιασμέ−
νο να αντέχει όλο το φορτίο όταν τα IBCs είναι στοι−
βαγμένα, για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνο−
νται υπό πίεση

21H2 που στέκονται ελεύθερα, για στερεά, που φορ−
τώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίεση

31H1 εξοπλισμένα με δομικό εξοπλισμό σχεδιασμένο 
να αντέχει όλο το φορτίο όταν τα IBCs είναι στοιβαγ−
μένα, για υγρά

31H2 που στέκονται ελεύθερα, για υγρά.
6.5.5.3.2 Tο σώμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 

από κατάλληλο πλαστικό υλικό γνωστών προδιαγρα−
φών και να είναι επαρκούς αντοχής σε σχέση με τη χω−
ρητικότητα του και την προοριζόμενη χρήση. Tο υλι−
κό θα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικό στη γήρανση 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10169

και στην αποικοδόμηση που προκαλείται από την περι−
εχόμενη ουσία ή, όπου είναι σχετικό, από την υπεριώδη 
ακτινοβολία. Οι επιδόσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες θα 
λαμβάνονται υπόψη όπου αρμόζει. Οποιαδήποτε διείσ−
δυση της περιεχόμενης ουσίας δεν θα πρέπει να συνι−
στά κίνδυνο υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς.

6.5.5.3.3 Όπου προστασία έναντι υπεριώδους ακτινο−
βολίας απαιτείται, αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την 
προσθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων πιγμέντων ή 
αναστολέων. Αυτά τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμ−
βατά με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελε−
σματικά καθ’ όλη τη ζωή του σώματος. Όπου χρησιμο−
ποιούνται αιθάλη, πιγμέντα ή αναστολείς, πέραν εκείνων 
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του ελεγμένου 
τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παρα−
λείπεται εάν αλλαγές στην περιεκτικότητα σε αιθάλη, 
χρωστική ή αναστολέα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις 
φυσικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής.

6.5.5.3.4 Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται 
στο υλικό του σώματος για βελτίωση της αντίστασης 
στη γήρανση ή την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτά δεν επηρεάζουν δυσμενώς 
τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υλικού.

6.5.5.3.5 Χρησιμοποιημένο υλικό πέραν από υπολείμμα−
τα της παραγωγής ή απορρίμματα από την ίδια διαδι−
κασία κατασκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην 
κατασκευή των άκαμπτων πλαστικών IBC.

6.5.5.4 Ειδικές απαιτήσεις για σύνθετα IBCs με πλα−
στικά εσωτερικά δοχεία 

6.5.5.4.1 Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για σύνθετα IBCs 
για τη μεταφορά στερεών και υγρών των ακόλουθων 
τύπων:

11HZ1 Σύνθετα IBCs με άκαμπτο πλαστικό εσωτερικό 
δοχείο, για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται 
με τη βαρύτητα 

11HZ2 Σύνθετα IBCs με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερι−
κό δοχείο, για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώνο−
νται με τη βαρύτητα

21HZ1 Σύνθετα IBCs με άκαμπτο πλαστικό εσωτερι−
κό δοχείο, για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώ−
νονται υπό πίεση 

21HZ2 Σύνθετα IBCs με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερι−
κό δοχείο, για στερεά, που φορτώνονται ή ξεφορτώ−
νονται υπό πίεση

31HZ1 Σύνθετα IBCs με άκαμπτο πλαστικό εσωτερι−
κό δοχείο, για υγρά

31HZ2 Σύνθετα IBCs με εύκαμπτο πλαστικό εσωτερι−
κό δοχείο, για υγρά.

 Αυτός ο κωδικός θα συμπληρώνεται με την αντι−
κατάσταση του γράμματος Z με ένα κεφαλαίο γράμ−
μα σύμφωνα με την 6.5.1.4.1 (b) για να υποδεικνύει τη 
φύση του υλικού που χρησιμοποιείται για το εξωτερι−
κό περίβλημα.

6.5.5.4.2 Tο εσωτερικό δοχείο δεν προορίζεται να εκτε−
λεί λειτουργία συγκράτησης χωρίς το εξωτερικό περί−
βλημά του. Ένα “άκαμπτο” εσωτερικό δοχείο είναι ένα 
δοχείο που διατηρεί τη γενική του μορφή όταν είναι 
κενό χωρίς κλεισίματα και χωρίς το εξωτερικό περίβλη−
μα. Κάθε εσωτερικό δοχείο που δεν είναι “άκαμπτο” θε−
ωρείται “εύκαμπτο”.

6.5.5.4.3 Tο εξωτερικό περίβλημα κανονικά συνίστα−
ται από άκαμπτο υλικό μορφοποιημένο έτσι ώστε να 
προστατεύει το εσωτερικό δοχείο από φυσική φθορά 

κατά τη διάρκεια της διακίνησης και της μεταφοράς 
αλλά δεν προορίζεται να εκτελεί τη λειτουργία συ−
γκράτησης. Περιλαμβάνει την παλέτα βάσης όπου εί−
ναι κατάλληλο.

6.5.5.4.4 Ένα σύνθετο IBC με πλήρως περιβάλλον εξω−
τερικό περίβλημα θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο 
ώστε η ακεραιότητα του εσωτερικού δοχείου να μπο−
ρεί άμεσα να εκτιμάται από τους ελέγχους στεγανό−
τητας και τους υδραυλικούς ελέγχους. 

6.5.5.4.5 IBCs του τύπου 31HZ2 θα περιορίζονται σε χω−
ρητικότητα όχι μεγαλύτερη από 1 250 λίτρα.

6.5.5.4.6 Το εσωτερικό δοχείο θα πρέπει να είναι κα−
τασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό γνωστών 
προδιαγραφών και να είναι επαρκούς αντοχής σε σχέ−
ση με τη χωρητικότητα του και την προοριζόμενη χρή−
ση. Tο υλικό θα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτικό 
στη γήρανση και στην αποικοδόμηση που προκαλεί−
ται από την περιεχόμενη ουσία ή, όπου είναι σχετικό, 
από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι επιδόσεις σε χαμη−
λές θερμοκρασίες θα λαμβάνονται υπόψη όπου αρμό−
ζει. Οποιαδήποτε διείσδυση της περιεχόμενης ουσίας 
δεν θα πρέπει να συνιστά κίνδυνο υπό κανονικές συν−
θήκες μεταφοράς.

6.5.5.4.7 Όπου προστασία έναντι υπεριώδους ακτινο−
βολίας απαιτείται, αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την 
προσθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων πιγμέντων ή 
αναστολέων. Αυτά τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμ−
βατά με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελε−
σματικά καθ’ όλη τη ζωή του σώματος. Όπου χρησιμο−
ποιούνται αιθάλη, πιγμέντα ή αναστολείς, πέραν εκείνων 
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του ελεγμένου 
τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παρα−
λείπεται εάν αλλαγές στην περιεκτικότητα σε αιθάλη, 
χρωστική ή αναστολέα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις 
φυσικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής.

6.5.5.4.8 Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται 
στο υλικό του εσωτερικού δοχείου για βελτίωση της 
αντίστασης στη γήρανση ή την εξυπηρέτηση άλλων 
σκοπών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υλικού.

6.5.5.4.9 Χρησιμοποιημένο υλικό πέραν από υπολείμ−
ματα της παραγωγής ή απορρίμματα από την ίδια δι−
αδικασία κατασκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιείται 
στην κατασκευή των εσωτερικών δοχείων.  

6.5.5.4.10 Το εσωτερικό δοχείο του IBC τύπου 31HZ2 θα 
αποτελείται από τουλάχιστον τρία φύλλα φιλμ.

6.5.5.4.11 Η αντοχή του υλικού και η κατασκευή του 
εξωτερικού περιβλήματος θα είναι κατάλληλες για τη 
χωρητικότητα του σύνθετου IBC και την προοριζόμε−
νη χρήση του.

6.5.5.4.12 Το εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να είναι 
ελεύθερο από οποιαδήποτε προεξοχή που θα μπορού−
σε να βλάψει το εσωτερικό δοχείο.

6.5.5.4.13 Μεταλλικά εξωτερικά περιβλήματα θα πρέ−
πει να είναι κατασκευασμένα από ένα κατάλληλο υλι−
κό επαρκούς πάχους.

6.5.5.4.14 Εξωτερικά περιβλήματα από φυσικό ξύλο θα 
πρέπει να είναι από καλά ωριμασμένο ξύλο, εμπορικά 
ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που θα μείωναν 
ουσιαστικά την αντοχή οποιουδήποτε μέρους του πε−
ριβλήματος. Οι κορυφές και οι πυθμένες μπορούν να 
είναι κατασκευασμένοι από αδιάβροχο ανασυσταμέ−
νο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλο κα−
τάλληλο τύπο.
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6.5.5.4.15 Εξωτερικά περιβλήματα από κόντρα πλακέ θα 
πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλά ωριμασμέ−
νο περιστροφικά κομμένο, τεμαχισμένο ή πριονισμένο 
καπλαμά, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώμα−
τα που θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή του περι−
βλήματος. Όλα τα διπλανά φύλλα θα πρέπει να είναι 
κολλημένα με αδιάβροχη κόλλα. Άλλα κατάλληλα υλι−
κά μπορούν να χρησιμοποιούνται με κόντρα πλακέ για 
την κατασκευή περιβλημάτων. Τα περιβλήματα θα πρέ−
πει να είναι σταθερά καρφωμένα ή ασφαλισμένα στις 
γωνίες ή τα άκρα ή να είναι μονταρισμένα με εξίσου 
κατάλληλη συσκευή.  

6.5.5.4.16 Tα τοιχώματα των εξωτερικών περιβλημά−
των από ανασυσταμένο ξύλο θα πρέπει να είναι κατα−
σκευασμένα από αδιάβροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο 
όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλον κατάλληλο τύπο. 
Άλλα μέρη των περιβλημάτων μπορούν να είναι κατα−
σκευασμένα από άλλο κατάλληλο υλικό.

6.5.5.4.17 Για εξωτερικά περιβλήματα από ινοσανίδες, 
γερή και καλής ποιότητας στερεή ή διπλής όψης ζαρω−
μένη ινοσανίδα (μονών ή πολλαπλών τοιχωμάτων) θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλα για τη χωρητικό−
τητα του περιβλήματος και της προοριζόμενης χρήσης 
του. Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας 
θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αύξηση στο βάρος, 
όπως προσδιορίζεται σε έναν έλεγχο που διεξάγεται 
για 30 λεπτά με τη μέθοδο Cobb για τον προσδιορισμό 
της απορρόφησης του νερού, να μην είναι μεγαλύτερη 
από 155 g/m2 − βλέπε Διεθνές Πρότυπο ISO 535:1991. Θα 
πρέπει να έχει κατάλληλη ποιότητα λυγίσματος. Τα ινο−
σανίδες θα πρέπει να είναι κομμένο, ζαρωμένο χωρίς 
χαραγές και σχισμένο έτσι ώστε να επιτρέπει το μο−
ντάρισμα χωρίς ρωγμή, επιφανειακά σπασίματα ή αδι−
καιολόγητο λύγισμα. Η ράβδωση των αυλακωτών ινο−
σανίδων θα πρέπει να είναι σταθερά κολλημένη στις 
επιφάνειες.

6.5.5.4.18 Tα άκρα των περιβλημάτων από ινοσανίδες 
μπορούν να έχουν ξύλινο πλαίσιο ή να είναι πλήρως 
από ξύλο. Ενισχύσεις από ξύλινες σανίδες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται.  

6.5.5.4.19 Οι κατασκευαστικές συνδέσεις στα εξωτερι−
κά περιβλήματα από ινοσανίδες θα πρέπει να είναι στε−
ρεωμένες με ταινία, περιτυλιγμένες και κολλημένες, ή 
περιτυλιγμένες και ραμμένες με μεταλλικούς συνδετή−
ρες. Οι περιτυλιγμένες συνδέσεις θα πρέπει να έχουν 
ένα κατάλληλο κάλυμμα. Όπου το κλείσιμο επιτυγχάνε−
ται με κόλλημα ή περιτύλιγμα με ταινία, μία αδιάβροχη 
κόλλα θα πρέπει να χρησιμοποιείται.

6.5.5.4.20 Όπου το εξωτερικό περίβλημα είναι από 
πλαστικό υλικό, οι σχετικές διατάξεις των 6.5.5.4.6 
έως 6.5.5.4.9 ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι, σ’ αυτή 
την περίπτωση, οι απαιτήσεις που ισχύουν για το εσω−
τερικό δοχείο ισχύουν για το εξωτερικό περίβλημα των 
σύνθετων IBCs.  

6.5.5.4.21 Το εξωτερικό περίβλημα ενός IBC τύπου 
31HZ2 θα εσωκλείει το εσωτερικό δοχείο από όλες τις 
πλευρές. 

6.5.5.4.22 Οποιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που 
σχηματίζει μέρος ενός IBC ή οποιαδήποτε αποσπώμε−
νη παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μηχανι−
κό χειρισμό του IBC γεμισμένου στο μέγιστο επιτρε−
πτό μικτό βάρος του.

6.5.5.4.23 Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
προεξοχή της βάσης του IBC που θα μπορούσε να είναι 
υποκείμενη στην πρόκληση φθοράς στη διακίνηση.

6.5.5.4.24 Tο εξωτερικό περίβλημα θα πρέπει να ασφα−
λίζεται σε οποιαδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε να 
εξασφαλίζεται σταθερότητα στη διακίνηση και τη με−
ταφορά. Όπου μία αποσπώμενη παλέτα χρησιμοποιεί−
ται, η κορυφαία επιφάνειά της θα πρέπει να είναι ελεύ−
θερη από κοφτερές προεξοχές που θα μπορούσαν να 
φθείρουν το IBC.

6.5.5.4.25 Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα 
υποστηρίγματα για αύξηση της λειτουργίας του στοι−
βάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέ−
πει να είναι εξωτερικές του εσωτερικού δοχείου.

6.5.5.4.26 Όπου τα IBCs προορίζονται για στοίβαγμα, 
η φέρουσα επιφάνεια θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο. Τέτοια IBCs 
θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε το φορτίο 
να μην στηρίζεται από το εσωτερικό δοχείο.

6.5.5.5 Ειδικές απαιτήσεις για IBCs από ινοσανίδες
6.5.5.5.1 Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για IBCs από ινο−

σανίδες για τη μεταφορά στερεών που φορτώνονται 
και ξεφορτώνονται με τη βαρύτητα. IBC από ινοσανί−
δες είναι των παρακάτω τύπων: 11G.

6.5.5.5.2 IBC από ινοσανίδες δεν θα πρέπει να έχουν 
ενσωματωμένη συσκευή ανύψωσης από την κορυφή.

6.5.5.5.3 Το σώμα θα είναι από γερό και καλής ποιό−
τητας στερεό ή διπλής όψης ζαρωμένο ινοσανίδες (μο−
νών ή πολλαπλών τοιχωμάτων), κατάλληλο για τη χω−
ρητικότητα του IBC και της προοριζόμενης χρήσης του. 
Η αντίσταση στο νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε η αύξηση σε βάρος, όπως 
προσδιορίζεται σ’ έναν έλεγχο που διεξάγεται σε μία 
περίοδο 30 λεπτών με τη μέθοδο Cobb για τον προσ−
διορισμό της απορρόφησης του νερού, να μην είναι 
μεγαλύτερη από 155 g/m2 βλέπε το Διεθνές Πρότυπο 
ISO 535:1991. Tο ινοσανίδες θα πρέπει να έχει κατάλ−
ληλη ποιότητα λυγίσματος. Θα πρέπει να είναι κομμέ−
νο, ζαρωμένο χωρίς χαραγές και σχισμένο έτσι ώστε 
να επιτρέπει το μοντάρισμα χωρίς ρωγμές, επιφανει−
ακά σπασίματα ή αδικαιολόγητο λύγισμα. H ράβδωση 
των αυλακωτών ινοσανίδων θα πρέπει να είναι σταθε−
ρά κολλημένη στις επιφάνειες. 

6.5.5.5.4 Tα τοιχώματα, συμπεριλαμβανομένης της κο−
ρυφής και του πυθμένα, θα πρέπει να έχουν ελάχιστη 
αντίσταση στη διάτρηση 15 J μετρημένη σύμφωνα με 
το Διεθνές Πρότυπο ISO 3036 : 1975.

6.5.5.5.5 Οι κατασκευαστικές συνδέσεις στο σώμα των 
IBCs θα πρέπει να είναι φτιαγμένες με μία κατάλληλη 
επένδυση και θα πρέπει να είναι τυλιγμένες με ταινία, 
κολλημένες, ραμμένες με μεταλλικούς συνδετήρες, ή 
στερεωμένες με άλλο μέσον τουλάχιστον εξίσου απο−
τελεσματικό. Όπου οι συνδέσεις γίνονται με κόλληση 
ή τύλιγμα με ταινία, μία αδιάβροχη κόλλα θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται. Οι μεταλλικοί συνδετήρες θα πρέπει να 
περνάνε πλήρως μέσω όλων των κομματιών προς στε−
ρέωση και να μορφοποιούνται ή προστατεύονται έτσι 
ώστε οποιαδήποτε εσωτερική επένδυση να μην μπορεί 
να γδέρνεται ή να τρυπιέται από αυτούς.

6.5.5.5.6 Η επένδυση θα πρέπει να είναι κατασκευα−
σμένη από ένα κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού 
που χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης 



θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα 
και την προοριζόμενη χρήση του IBC. Οι συνδέσεις και 
τα πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστες και ικα−
νές να αντέχουν πιέσεις και κρούσεις υποκείμενες να 
σημειωθούν υπό κανονικές συνθήκες διακίνησης και με−
ταφοράς.

6.5.5.5.7 Οποιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που σχη−
ματίζει μέρος ενός IBC ή οποιαδήποτε αποσπώμενη 
παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μηχανική δι−
ακίνηση του IBC γεμισμένου στο μέγιστο επιτρεπτό 
βάρος του.

6.5.5.5.8 Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
προεξοχή της βάσης του IBC που θα μπορούσε να εί−
ναι υποκείμενη σε φθορά στη διακίνηση.

6.5.5.5.9 Tο σώμα θα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποι−
αδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε να εξασφαλίζεται 
σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Όπου μία 
αποσπώμενη παλέτα χρησιμοποιείται, η κορυφαία επι−
φάνειά της θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κοφτερές 
προεξοχές που θα μπορούσαν να βλάψουν το IBC.

6.5.5.5.10 Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα 
υποστηρίγματα για αύξηση της επιτέλεσης του στοι−
βάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλά θα πρέ−
πει να είναι εξωτερικές της επένδυσης.

6.5.5.5.11 Όπου τα IBCs προορίζονται για στοίβαγμα, η 
φέρουσα επιφάνεια θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
κατανέμει το φορτίo με ασφαλή τρόπο.

6.5.5.6 Ειδικές απαιτήσεις για ξύλινα IBCs
6.5.5.6.1 Αυτές οι απαιτήσεις ισχύουν για ξύλινα IBCs 

για τη μεταφορά στερεών που φορτώνονται και ξεφορ−
τώνονται με τη βαρύτητα. Τα ξύλινα IBCs είναι των πα−
ρακάτω τύπων:

 11C Φυσικό ξύλο με εσωτερική επένδυση 
 11D Κόντρα πλακέ με εσωτερική επένδυση
 11F Ανασυσταμένο ξύλο με εσωτερική επένδυση.
6.5.5.6.2 Ξύλινα IBCs δεν θα πρέπει να έχουν ενσωμα−

τωμένες συσκευές ανύψωσης από την κορυφή.
6.5.5.6.3 Η αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται 

και η μέθοδος κατασκευής του σώματος θα πρέπει να 
είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα και την προορι−
ζόμενη χρήση του IBC.

6.5.5.6.4 Το φυσικό ξύλο θα πρέπει να είναι καλά ωρι−
μασμένο, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα 
που θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή οποιουδήποτε 
μέρους του IBC. Κάθε μέρος του IBC θα πρέπει να συ−
νίσταται από ένα κομμάτι ή να είναι ισοδύναμο με αυτό. 
Μέρη θεωρούνται ισοδύναμα με ένα κομμάτι όταν μία 
κατάλληλη μέθοδος κολλημένου μονταρίσματος (όπως 
για παράδειγμα σύνδεση Lindermann, σύνδεση γλώσσας 
και αυλακιού, σύνδεση ship lap ή rabbet), σύνδεση λαβής 
με τουλάχιστον δύο ζαρωμένα μεταλλικά στερεώματα 
σε κάθε σύνδεση, ή άλλες μέθοδοι τουλάχιστον εξίσου 
αποτελεσματικές, χρησιμοποιούνται.

6.5.5.6.5 Εάν τα σώματα είναι από κόντρα πλακέ, αυτό 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3−φυλλο. Θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένο από καλά ωριμασμένο πε−
ριστροφικά κομμένο, τεμαχισμένο ή πριονισμένο κα−
πλαμά, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα 
που θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή του σώματος. 
Όλα τα διπλανά φύλλα θα πρέπει να είναι κολλημένα 
με αδιάβροχη κόλλα. Άλλα κατάλληλα υλικά μπορούν 
να χρησιμοποιούνται με κόντρα πλακέ για την κατα−
σκευή του σώματος.

6.5.5.6.6 Σώματα από ανασυσταμένο ξύλο θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένα από αδιάβροχο ανασυστα−
μένο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, νοβοπάν ή άλλο 
κατάλληλο τύπο.

6.5.5.6.7 Τα IBCs θα πρέπει να είναι σταθερά καρφω−
μένα ή ασφαλισμένα στις γωνίες ή τα άκρα ή να είναι 
μονταρισμένα με εξίσου κατάλληλες συσκευές.

6.5.5.6.8 Η επένδυση θα πρέπει να είναι κατασκευα−
σμένη από ένα κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού 
που χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης 
θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα και 
την προοριζόμενη χρήση του IBC. Οι συνδέσεις και τα 
πώματα θα πρέπει να είναι αδιαπέραστες και ικανές να 
αντέχουν πιέσεις και κρούσεις υποκείμενες να συμβούν 
υπό κανονικές συνθήκες διακίνησης και μεταφοράς.

6.5.5.6.9 Οποιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που σχη−
ματίζει μέρος ενός IBC ή οποιαδήποτε αποσπώμενη 
παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για μηχανική δι−
ακίνηση του IBC γεμισμένου στο μέγιστο επιτρεπτό μι−
κτό βάρος του.

6.5.5.6.10 Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
προεξοχή της βάσης του IBC που θα μπορούσε να εί−
ναι υποκείμενη σε φθορά στη διακίνηση.

6.5.5.6.11 Tο σώμα θα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποι−
αδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε να εξασφαλίζεται 
η σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Η κο−
ρυφαία επιφάνεια της αποσπώμενης παλέτας θα πρέ−
πει να είναι ελεύθερη από κοφτερές προεξοχές που θα 
μπορούσαν να βλάψουν το IBC.

6.5.5.6.12 Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα 
υποστηρίγματα για αύξηση της λειτουργίας του στοι−
βάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλά θα πρέ−
πει να είναι εξωτερικές της επένδυσης. 

6.5.5.6.13 Όπου τα IBCs προορίζονται για στοίβαγμα, 
η φέρουσα επιφάνεια θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο.

6.5.6 Απαιτήσεις ελέγχου (δοκιμών) για IBCs
6.5.6.1 Διενέργεια και συχνότητα ελέγχων 
6.5.6.1.1 Κάθε τύπος σχεδιασμού θα υπόκειται στους 

ελέγχους σύμφωνα με τις διαδικασίες που επιβάλλο−
νται από την αρμόδια αρχή για κάθε τύπο σχεδιασμού 
IBC πριν χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο IBC. Ένας τύπος 
σχεδιασμού IBC ορίζεται από το σχεδιασμό, το μέγε−
θος, το υλικό και το πάχος, τον τρόπο κατασκευής 
και το μέσο πλήρωσης και ξεφορτώματος αλλά μπο−
ρεί να περιλαμβάνει διάφορες επιφανειακές επεξερ−
γασίες. Επίσης περιλαμβάνει IBCs που διαφέρουν από 
τον τύπο σχεδιασμού μόνον στις μικρότερες εξωτερι−
κές διαστάσεις τους.

6.5.6.1.2 Έλεγχοι θα πρέπει να διεξάγονται σε IBCs 
προετοιμασμένα για αποστολή. Τα IBCs θα πρέπει να 
είναι γεμισμένα όπως υποδεικνύεται στις διάφορες πα−
ραγράφους. Οι ουσίες προς μεταφορά στα IBCs μπο−
ρούν να αντικαθίστανται από άλλες ουσίες, με εξαίρε−
ση όπου αυτό θα καθιστούσε τα αποτελέσματα των 
ελέγχων μη ισχύοντα. Για στερεά, εάν μία άλλη ουσία 
χρησιμοποιείται, θα πρέπει να έχει τα ίδια φυσικά χα−
ρακτηριστικά (βάρος, μέγεθος κόκκου κλπ.) όπως η ου−
σία προς μεταφορά. Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων, 
τέτοιων όπως σάκοι από μολυβένια σκάγια, για να επι−
τυγχάνεται το απαραίτητο συνολικό βάρος κόλου, υπό 
την προϋπόθεση ότι τοποθετούνται έτσι ώστε τα απο−
τελέσματα του ελέγχου δεν επηρεάζονται.
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6.5.6.2 Δοκιμές τύπου σχεδιασμού 
6.5.6.2.1 Ένα IBC κάθε τύπου σχεδιασμού, μέγεθος, πά−

χος τοιχώματος και τρόπος κατασκευής θα υπόκεινται 
στις δοκιμές με τη σειρά που φαίνεται στην 6.5.6.3.7 και 
όπως ορίζονται στις 6.5.6.5 έως 6.5.6.12. Αυτές οι δοκι−
μές τύπου σχεδιασμού θα διενεργούνται όπως απαιτεί 
η αρμόδια αρχή.

6.5.6.2.2 Για να αποδειχθεί ότι υπάρχει επαρκής χη−
μική συμβατότητα με τα περιεχόμενα εμπορεύματα, ή 
τα πρότυπα υγρά σύμφωνα με τις 6.5.6.3.3 ή 6.5.6.3.5 για 
άκαμπτα πλαστικά ΙBCs τύπου 31H2 και για σύνθετα 
ΙBCs τύπου 31HH1 και 31HH2, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
δεύτερο IBC όταν τα IBCs έχουν σχεδιαστεί για στοι−
βασία. Σε τέτοια περίπτωση αμφότερα τα IBCs υπόκει−
νται σε προκαταρκτική αποθήκευση.

6.5.6.2.3 Η αρμόδια αρχή μπορεί παρ’ όλα αυτά να επι−
τρέπει τον επιλεκτικό έλεγχο των IBCs που διαφέρουν 
από έναν τύπο ήδη ελεγμένο μόνον σε δευτερεύοντα 
σημεία, για παράδειγμα, μικρές μειώσεις στις εξωτερι−
κές διαστάσεις.

6.5.6.2.4 Αν χρησιμοποιούνται αποσπώμενες παλέτες 
στις δοκιμές, η έκθεση ελέγχου που εκδίδεται σύμφω−
να με την 6.5.6.13 θα περιλαμβάνει μια τεχνική περιγρα−
φή των παλετών που χρησιμοποιήθηκαν.

6.5.6.3 Προετοιμασία των IBCs για τη δοκιμή
6.5.6.3.1 Χάρτινα IBCs, IBCs από ινοσανίδες και σύνθε−

τα IBCs με εξωτερικά περιβλήματα από ινοσανίδες θα 
πρέπει να εξισορροπούνται για τουλάχιστον 24 ώρες 
σε μία ατμόσφαιρα που έχει ελεγχόμενη θερμοκρασία 
και σχετική υγρασία (r.h.). Υπάρχουν τρεις δυνατότητες, 
μία από τις οποίες θα πρέπει να επιλέγεται. Η προτι−
μώμενη ατμόσφαιρα είναι 23 ± 2 °C και 50 % ± 2 % r.h. 
Οι άλλες δύο δυνατότητες είναι 20 ± 2 °C και 65 % ± 2 
% r.h., ή 27 ± 2 °C και 65 % ± 2 % r.h.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέσες τιμές θα είναι εντός αυτών των 
ορίων. Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και περιορισμοί 
στις μετρήσεις μπορούν να προκαλέσουν τη διακύμαν−
ση των ατομικών μετρήσεων κατά το πολύ  ±5 % στη 
σχετική υγρασία χωρίς αυτό να έχει σημαντική επίδρα−
ση πάνω στην επαναληψιμότητα του ελέγχου.

6.5.6.3.2 Πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται 
ώστε να εξακριβώνεται ότι το πλαστικό υλικό που χρη−
σιμοποιείται στην κατασκευή άκαμπτων πλαστικών IBC 
(Τύποι 31H1 και 31H2) και σύνθετων IBCs (Τύποι 31HZ1 και 
31HZ2) είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των  6.5.5.3.2 με 
6.5.5.3.4 και 6.5.5.4.6 με 6.5.5.4.9.

6.5.6.3.3 Για να αποδειχθεί ότι υπάρχει αρκετή χημική 
συμβατότητα με τα περιεχόμενα εμπορεύματα, το δείγ−
μα IBC θα πρέπει να υπόκειται σε μία προκαταρκτική 
αποθήκευση για έξι μήνες, κατά τη διάρκεια των οποί−
ων τα δείγματα παραμένουν γεμισμένα με τις ουσίες 
που προορίζονται να περιέχουν ή με ουσίες που είναι 
γνωστό ότι έχουν τουλάχιστον ίδιας σοβαρότητας επί−
δραση σπασίματος λόγω καταπόνησης, εξασθένισης ή 
μοριακής αποικοδόμησης πάνω στα συγκεκριμένα πλα−
στικά υλικά και μετά από τις οποίες τα δείγματα θα 

πρέπει να υπόκεινται στους ισχύοντες ελέγχους που 
αναφέρονται στον Πίνακα της 6.5.6.3.7.

6.5.6.3.4 Όπου η συμπεριφορά του πλαστικού υλικού 
έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα, ο παραπάνω έλεγχος 
συμβατότητας μπορεί να παραλείπεται. Τέτοιες διαδι−
κασίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με 
τον παραπάνω έλεγχο συμβατότητας και να είναι ανα−
γνωρισμένες από την αρμόδια αρχή.

6.5.6.3.5 Για άκαμπτα πλαστικά ΙBCs από πολυαιθυ−
λένιο (τύποι 31H1 και 31H2) σύμφωνα με την 6.5.5.3 και 
σύνθετα IBCs (τύποι 31HZ1 και 31HZ2) σύμφωνα με την 
6.5.5.4, η χημική συμβατότητα με τα υγρά πλήρωσης 
που εξομοιώνονται σύμφωνα με την 4.1.1.19 μπορεί να 
επιβεβαιώνεται ως ακολούθως με πρότυπα υγρά (βλέ−
πε 6.1.6).

  Τα πρότυπα υγρά είναι αντιπροσωπευτικά των δι−
εργασιών φθοράς του πολυαιθυλενίου υψηλού ή μέσου 
μοριακού βάρους, καθώς προκαλούν μαλάκωμα μέσω 
φουσκώματος, ρηγμάτωση υπό καταπόνηση, μοριακή 
αποικοδόμηση και συνδυασμούς τους. 

  Η επαρκής χημική συμβατότητα των IBCs μπορεί 
να επιβεβαιώνεται με αποθήκευση των απαιτούμενων 
δειγμάτων ελέγχου επί τρεις εβδομάδες στους 40 °C 
με το κατάλληλο πρότυπο υγρό (ή υγρά)· στην περί−
πτωση που το πρότυπο υγρό είναι νερό, δεν απαιτεί−
ται αποθήκευση σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία. 
Μετά από αυτήν την αποθήκευση, τα δείγματα ελέγ−
χου υποβάλλονται στους ελέγχους που ορίζονται στις 
6.5.5.4 έως 6.5.5.9.

Ο έλεγχος συμβατότητας για το υδροϋπεροξείδιο του 
τριτοταγούς βουτυλίου με περισσότερο από 40% πε−
ριεκτικότητα σε υπεροξείδιο και υπεροξοξικά οξέα της 
Κλάσης 5.2, δεν εκτελείται χρησιμοποιώντας πρότυπα 
υγρά. Για αυτές τις ουσίες, απόδειξη επαρκούς χημι−
κής συμβατότητας των δειγμάτων ελέγχου παρέχεται 
κατά τη διάρκεια μιας αποθηκευτικής περιόδου έξι μη−
νών σε θερμοκρασία περιβάλλοντος με τις ουσίες που 
προορίζονται να μεταφέρουν.

  Τα αποτελέσματα της διαδικασίας που προβλέπονται 
στην παρούσα για IBC πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνό−
τητας και υψηλού μοριακού βάρους, μπορούν να εγκρι−
θούν για ισοδύναμο τύπο σχεδιασμού, του οποίου η 
εσωτερική επιφάνεια έχει φθοριωθεί.

6.5.6.3.6 Για τύπους σχεδιασμού IBC από πολυαιθυλέ−
νιο, όπως καθορίζεται στην 6.5.6.3.5, οι οποίοι έχουν πε−
ράσει τον έλεγχο της 6.5.6.3.5, η χημική συμβατότητα 
με πληρωτικές ουσίες μπορεί επίσης να επαληθευτεί 
με εργαστηριακές δοκιμές που να αποδεικνύουν ότι οι 
επιπτώσεις αυτών των πληρωτικών ουσιών στα δείγμα−
τα των δοκιμών είναι μικρότερες από εκείνες των κα−
τάλληλων πρότυπων υγρών λαμβανομένων υπόψη των 
σχετικών διεργασιών φθοράς. Ισχύουν οι ίδιοι όροι όπως 
εκείνοι που καθορίζονται στην 4.1.1.19.2 παραπάνω όσον 
αφορά τη σχετική πυκνότητα και την τάση ατμών.
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6.5.6.3.7 Απαιτούμενες δοκιμές τύπου σχεδιασμού και σειρά 

Τύπος IBC

Ανύ−
ψωση 
πυθμέ−

να

Ανύ−
ψωση
κορυ−
φής a

Στοί−
βαγμα b

Στεγα−
νό−

τητα

Υδραυ−
λι−

κή πίε−
ση

Πτώ−
ση

Σχί−
σιμο

Ανα−
τρο−
πή

Ανόρ−
θωση 

c

Μεταλλικά: 11A, 11B, 11N,
21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 
31N

1ο a

1ο a
2ο
2ο

3ο
3ο

−
4ο

−
5ο

4ο e

6ο e
−
−

−
−

−
−

Εύκαμπτα d − x c x − − x x x x

Άκαμπτα πλαστικά: 11H1, 
11H2,
21H1, 21H2, 31H1, 31H2

1ο a

1ο a
2ο
2ο

3ο
3ο f

−
4ο

−
5ο

4ο
6ο

−
−

−
−

−
−

Σύνθετα: 11HZ1, 11HZ2,
21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 
31HZ2

1ο a

1ο a
2ο
2ο

3ο
3ο f

−
4ο

−
5ο

4ο e

6ο e
−
−

−
−

−
−

Ινοσανίδες 1ο − 2ο − − 3ο − − −

Ξύλινα 1ο − 2ο − − 3ο − − −

  a Για IBCs σχεδιασμένα να διακινούνται με αυτόν τον τρόπο.
  b Για IBCs σχεδιασμένα να διακινούνται να στοιβάζονται.
  c Όταν τα IBCs είναι σχεδιασμένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή από τα πλάγια.
  d Η απαιτούμενη δοκιμή υποδεικνυόμενη με x, ένα IBC που έχει περάσει μία δοκιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για άλλες δοκιμές, με οποιαδήποτε σειρά. 
  e Ένα άλλο IBC του ίδιου σχεδιασμού μπορεί να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο πτώσης. 
  f Το δεύτερο IBC σύμφωνα με την 6.5.4.2.2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός της σειράς αμέσως μετά την προ−

καταρκτική αποθήκευση.

6.5.6.4 Δοκιμή ανύψωσης πυθμένα
6.5.6.4.1 Δυνατότητα ισχύος
  Για όλα τα ξύλινα IBCs και IBCs από ινοσανίδες, 

και για όλους τους τύπους IBC εξοπλισμένων με μέσα 
για ανύψωση από τη βάση, ως έλεγχος τύπου σχεδι−
ασμού. 

6.5.6.4.2 Προετοιμασία των IBCs για δοκιμή
Tο IBC γεμίζεται έως 1.25 φορές το μέγιστο επιτρε−

πτό μικτό βάρος του, ενώ το φορτίο κατανέμεται ομοι−
όμορφα.

6.5.6.4.3 Μέθοδος δοκιμής
  Tο IBC ανυψώνεται και κατεβαίνει δύο φορές με ανυ−

ψωτικό όχημα με τα πηρούνια κεντρικά τοποθετημένα 
και με απόσταση ίση με τα τρία τέταρτα της διάστα−
σης της πλευράς εισόδου (εκτός εάν τα σημεία εισό−
δου είναι κανονισμένα). Tα πηρούνια θα πρέπει να δι−
εισδύουν στα τρία τέταρτα της διάστασης εισόδου. Ο 
έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμβάνεται από κάθε δυ−
νατή διάσταση εισόδου.

6.5.6.4.4 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
  Καμία μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά το IBC 

(συμπεριλαμβανομένης της βάσης παλέτας αν υπάρ−
χει) ανασφαλές για μεταφορά και καμία απώλεια πε−
ριεχομένου.

6.5.6.5 Δοκιμή ανύψωσης κορυφής
6.5.6.5.1 Δυνατότητα ισχύος
  Για όλους τους τύπους IBC που είναι εξοπλισμένοι 

με μέσα ανύψωσης από την κορυφή και για εύκαμπτα 
IBCs σχεδιασμένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή 
τα πλάγια, ως έλεγχος τύπου σχεδιασμού.

6.5.6.5.2 Προετοιμασία των IBCs για δοκιμή
  Μεταλλικά IBCs, άκαμπτα πλαστικά IBCs και σύνθετα 

IBCs θα γεμίζονται έως δύο φορές το μέγιστο επιτρε−
πτό μικτό βάρος τους.   Τα εύκαμπτα IBCs θα γεμίζο−
νται έως έξι φορές το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο τους 
και το φορτίο θα κατανέμεται ομοιόμορφα.  

6.5.6.5.3 Μέθοδοι δοκιμών
  Τα μεταλλικά και εύκαμπτα IBCs θα ανυψώνονται με 

τον τρόπο για τον οποίο είναι σχεδιασμένα μέχρι να 
ανασηκωθούν τελείως από το δάπεδο και παραμείνουν 
σ’ εκείνη τη θέση για μία περίοδο πέντε λεπτών.

 Τα άκαμπτα πλαστικά και σύνθετα IBCs θα ανυψώ−
νονται:

 (a) από κάθε ζευγάρι διαγωνίως αντίθετων συσκευών 
ανύψωσης, έτσι ώστε οι δυνάμεις ανύψωσης να εφαρμό−
ζονται κάθετα, για μία περίοδο πέντε λεπτών και  

 (b) από κάθε ζευγάρι διαγωνίως αντίθετων συσκευών 
ανύψωσης, έτσι ώστε οι δυνάμεις ανύψωσης να εφαρ−
μόζονται προς το κέντρο σε 45Ί γωνία με την κάθετο, 
για μία περίοδο πέντε λεπτών.

6.5.6.5.4 Άλλες μέθοδοι ελέγχου ανύψωσης κορυφής 
και προετοιμασίας τουλάχιστον με ισοδύναμη αποτε−
λεσματικότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εύ−
καμπτα IBCs.

6.5.6.5.5 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
 (a) Μεταλλικά IBC, άκαμπτα πλαστικά IBCs, σύνθε−

τα IBCs: Καμία μόνιμη παραμόρφωση που να καθιστά 
το IBC, συμπεριλαμβανομένης της βάσης παλέτας αν 
υπάρχει, ανασφαλές για μεταφορά και καμία απώλεια 
περιεχομένου.  

 (b) Εύκαμπτα IBCs: Καμία φθορά στο IBC ή τη συ−
σκευή ανύψωσής του που να καθιστά το IBC ανασφα−
λές για μεταφορά ή διακίνηση.
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6.5.6.6 Δοκιμή στοιβάγματος
6.5.6.6.1 Δυνατότητα ισχύος
Για όλους τους τύπους IBC που είναι σχεδιασμένοι να 

στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, ως έλεγχος τύ−
που σχεδιασμού.

6.5.6.6.2 Προετοιμασία των ΙBC για δοκιμή
  Το IBC θα γεμίζεται έως το μέγιστο επιτρεπτό μι−

κτό βάρος του. Εάν το ειδικό βάρος του προϊόντος που 
χρησιμοποιείται για έλεγχο καθιστά το παραπάνω αδύ−
νατο, το IBC θα φορτίζεται έτσι ώστε να ελέγχεται στο 
μέγιστο επιτρεπτό φορτίο του, ενώ το φορτίο κατανέ−
μεται ομοιόμορφα.

6.5.6.6.3 Μέθοδος δοκιμής
 (a) Tο IBC τοποθετείται στη βάση του σε επίπεδο 

σκληρό έδαφος και υπόκειται σε ομοιόμορφα κατανε−
μημένο από επάνω φορτίο ελέγχου (βλέπε 6.5.6.6.4). Για 
άκαμπτα πλαστικά ΙBC τύπου 31H2 και σύνθετα ΙBC τύ−
που 31HH1 και 31HH2, πραγματοποιείται δοκιμή στοιβα−
σίας με τις αρχικές πληρωτικές ουσίες ή με πρότυπο 
υγρό (βλέπε 6.1.6) σύμφωνα με την 6.5.6.3.3 ή την 6.5.6.3.5 
με χρήση του δεύτερου ΙBC σύμφωνα με την 6.5.6.2.2 
μετά την προκαταρκτική αποθήκευση. Το ΙBC υπόκειται 
στο φορτίο δοκιμής για περίοδο τουλάχιστον: 

   (i) 5 λεπτά, για μεταλλικά IBC,
   (ii) 28 μέρες στους 40 ΊC, για άκαμπτα πλαστικά IBC 

των τύπων 11H2, 21H2 και 31H2 και για σύνθετα IBCs με 
εξωτερικά περιβλήματα από πλαστικό υλικό που φέρουν 
το φορτίο στοιβασίας (π.χ., τύποι 11HH1, 11HH2, 21HH1, 
21HH2, 31HH1 και 31HH2),

(iii) 24 ώρες, για όλους τους άλλους τύπους IBC,
 (b) Το φορτίο θα πρέπει να εφαρμόζεται με μία από 

τις παρακάτω μεθόδους:
(i) Ένα ή περισσότερα IBCs του ίδιου τύπου που φορ−

τώνονται έως το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος τους 
και στην περίπτωση εύκαμπτων IBCs έως το μέγιστο 
επιτρεπτό φορτίο και στοιβάζονται πάνω στο ελεγχό−
μενο IBC,

 (ii) κατάλληλα βάρη φορτώνονται πάνω σε μία επί−
πεδη πλάκα ή ένα αντίγραφο της  βάσης του IBC, που 
στοιβάζεται  πάνω στο ελεγχόμενο IBC.

6.5.6.6.4 Υπολογισμός του από επάνω εφαρμοζόμενου 
φορτίου δοκιμής

  Tο φορτίο προς τοποθέτηση πάνω στο IBC θα πρέ−
πει να είναι τουλάχιστον 1.8 φορές το συνδυασμένο μέ−
γιστο επιτρεπτό μικτό βάρος του αριθμού παρόμοιων 
IBC που μπορούν να στοιβάζονται στην κορυφή του IBC 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

6.5.6.6.5 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
 (a) Όλοι οι τύποι IBC εκτός από εύκαμπτα IBCs: Καμία 

μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά το IBC, συμπεριλαμ−
βανομένης της βάσης παλέτας αν υπάρχει, ανασφαλές 
για μεταφορά και καμία απώλεια περιεχομένου.

 (b) Εύκαμπτα IBCs: Καμία φθορά του σώματος που 
καθιστά το IBC ανασφαλές για μεταφορά και καμία 
απώλεια περιεχομένου.

6.5.6.7 Δοκιμή στεγανότητας
6.5.6.7.1 Δυνατότητα ισχύος
  Για όλους τους τύπους IBC για τη μεταφορά υγρών 

ή στερεών που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό πίε−
ση, ως έλεγχος τύπου σχεδιασμού και περιοδικός έλεγ−
χος.  

6.5.6.7.2 Προετοιμασία των IBCs για δοκιμή
Η δοκιμή θα πρέπει να διεξάγεται πριν την τοπο−

θέτηση οποιουδήποτε εξοπλισμού θερμικής μόνωσης. 
Τα εξαεριζόμενα πώματα είτε αντικαθίστανται από πα−
ρόμοια μη εξαεριζόμενα πώματα είτε το εξαεριστικό 
σφραγίζεται.

6.5.6.7.3 Μέθοδος δοκιμής και πίεση που πρέπει να 
εφαρμόζεται

  Η δοκιμή διεξάγεται για μία περίοδο τουλάχιστον 10 
λεπτών με τη χρήση αέρα σε πίεση πιεζομέτρου όχι μι−
κρότερη από 20 kPa (0.2 bar). Η αεροστεγανότητα του 
IBC προσδιορίζεται με μία κατάλληλη μέθοδο τέτοια 
όπως ο έλεγχος του διαφορικού της πίεσης αέρα ή με 
εμβάπτιση του IBC σε νερό ή για μεταλλικά IBCs, με επι−
κάλυψη των ραφών και ενώσεων με διάλυμα σαπουνιού. 
Στην περίπτωση εμβάπτισης ένας συντελεστής διόρ−
θωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται για την υδροστατική 
πίεση. Άλλες μέθοδοι τουλάχιστον ίδιας αποτελεσμα−
τικότητας μπορούν να χρησιμοποιούνται.

6.5.6.7.4 Κριτήριο για πέρασμα της δοκιμής 
  Καμία διαρροή αέρα.
6.5.6.8 Δοκιμή εσωτερικής (υδραυλικής) πίεσης
6.5.6.8.1 Δυνατότητα ισχύος
  Για τους τύπους IBC που χρησιμοποιούνται για υγρά 

ή για στερεά που φορτώνονται ή ξεφορτώνονται υπό 
πίεση, ως έλεγχος τύπου σχεδιασμού.

6.5.6.8.2 Προετοιμασία των IBCs για δοκιμή
  Ο έλεγχος διεξάγεται πριν την τοποθέτηση οποι−

ουδήποτε εξοπλισμού  θερμικής μόνωσης. Οι συσκευές 
εκτόνωσης της πίεσης απομακρύνονται και τα ανοίγμα−
τά τους βουλώνονται, ή καθίστανται ανενεργές.  

6.5.6.8.3 Μέθοδος δοκιμής
  Η δοκιμή διεξάγεται για μία περίοδο τουλάχιστον 

10 λεπτών εφαρμόζοντας υδραυλική πίεση όχι μικρότε−
ρη από εκείνη που υποδεικνύεται στην 6.5.6.8.4. Tα IBCs 
δεν θα πρέπει να συγκρατούνται μηχανικά κατά τη δι−
άρκεια του ελέγχου. 

6.5.6.8.4 Πιέσεις που πρέπει να εφαρμόζονται
6.5.6.8.4.1 Μεταλλικά IBCs:
(a) Για IBCs των τύπων 21A, 21B και 21N, για στερεά 

της ομάδας συσκευασίας  I, μια πίεση μετρητή 250 kPa 
(2.5 bar),

(b) Για IBCs των τύπων 21A, 21B, 21N, 31A, 31B και 31N, 
για ουσίες των ομάδων συσκευασίας II ή III, μια πίεση 
μετρητή 200 kPa (2 bar),

(c) Επιπλέον, για IBCs των τύπων 31A, 31B και 31N, μια 
πίεση μετρητή  65kPa (0.65 bar). Αυτός ο έλεγχος θα 
πρέπει να πραγματοποιείται πριν τον έλεγχο των 200 
kPa (2 bar).

6.5.6.8.4.2 Άκαμπτα πλαστικά και σύνθετα IBCs: 
 (a) Για IBCs των τύπων 21H1, 2lH2, 21HZ1 και 21HZ2: 75 

kPa (0.75 bar) (μετρητής),
 (b) Για IBCs των τύπων 31H1, 31H2, 31HZ1 και 31HZ2: 

όποια τιμή από τις δύο είναι μεγαλύτερη, η πρώτη όπως 
προκύπτει από μια από τις παρακάτω μεθόδους:

 (i) Η συνολική πίεση πιεζομέτρου που μετράται στο 
IBC (δηλ. η τάση ατμών της πληρωτικής ουσίας και η 
μερική πίεση του αέρα ή άλλων αδρανών αερίων, μείον 
100 kPa) στους 55°C πολλαπλασιασμένη με έναν συντε−
λεστή ασφάλειας 1.5. Αυτή η συνολική πίεση πιεζομέ−
τρου θα πρέπει να προσδιορίζεται στη βάση ενός μέγι−
στου βαθμού πλήρωσης σύμφωνα με την 4.1.1.4 και μία 
θερμοκρασία πλήρωσης 15 °C, 

(ii) 1.75 φορές την τάση ατμών στους 50 °C της ουσί−
ας προς μεταφορά μείον 100 kPa, αλλά με ελάχιστη πί−
εση ελέγχου 100 kPa, 
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 (iii) 1.5 φορές την τάση ατμών στους 55°C της ουσίας 
προς μεταφορά μείον 100 kPa, αλλά με ελάχιστη πίε−
ση ελέγχου 100 kPa, 

 και η δεύτερη όπως προκύπτει από την ακόλουθη 
μέθοδο:

 (iv) δύο φορές τη στατική πίεση της ουσίας προς με−
ταφορά, με ελάχιστη τιμή δύο φορές τη στατική πίε−
ση του νερού,

6.5.6.8.5 Κριτήρια για πέρασμα της(των) δοκιμής(ων):
 (a) Για IBCs των τύπων 21A, 21B, 21N, 31A, 31B και 31N, 

όταν υπόκεινται στην πίεση δοκιμής  που προκαθορί−
ζεται στην 6.5.6.8.4.1 (a) ή (b): καμία διαρροή,

 (b) Για IBCs των τύπων 31A, 31B και 31N, όταν υπό−
κεινται στην πίεση ελέγχου που προκαθορίζεται στην 
6.5.6.8.4.1 (c): ούτε μόνιμη παραμόρφωση που θα καθι−
στούσε το IBC ανασφαλές για μεταφορά, ούτε διαρ−
ροή,

 (c) Για άκαμπτα πλαστικά και σύνθετα IBCs: Ούτε μό−
νιμη παραμόρφωση που θα καθιστούσε το ΙΒC ανασφα−
λές για μεταφορά, ούτε απώλεια περιεχομένου.

6.5.6.9 Δοκιμή πτώσης
6.5.6.9.1 Δυνατότητα ισχύος
  Για όλους τους τύπους IBC, ως έλεγχος τύπου σχε−

διασμού. 
6.5.6.9.2 Προετοιμασία των IBCs για δοκιμή
 (a) Μεταλλικά IBCs: το IBC θα γεμίζεται έως όχι λι−

γότερο από το 95% της χωρητικότητάς του για στερεά 
ή 98 % για υγρά σύμφωνα με τον τύπο σχεδιασμού. Οι 
συσκευές εκτόνωσης της πίεσης θα πρέπει να απομα−
κρύνονται και τα ανοίγματά τους να βουλώνονται, ή θα 
πρέπει να καθίστανται ανενεργές,

 (b) Εύκαμπτα IBCs: το IBC θα γεμίζεται έως όχι λι−
γότερο από το 95 % της χωρητικότητάς του και στο 
μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, με το φορτίο ομοιόμορφα 
κατανεμημένο,  

 (c) Άκαμπτα πλαστικά και σύνθετα IBCs: το IBC θα 
γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικό−
τητάς του για στερεά ή 98 % για υγρά σύμφωνα με τον 
τύπο σχεδιασμού. Οι συσκευές εκτόνωσης της πίεσης 
θα πρέπει να απομακρύνονται και τα ανοίγματά τους να 
βουλώνονται, ή θα πρέπει να καθίστανται ανενεργές. Ο 
έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται όταν η θερμοκρασία 
του δείγματος ελέγχου και του περιεχομένου του έχει 
μειωθεί στους μείον 18 °C ή χαμηλότερα. Όπου δείγμα−
τα ελέγχου προετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο, η εξι−
σορρόπηση που προκαθορίζεται στην 6.5.6.3.1 μπορεί να 
παραλείπεται. Τα δοκιμαστικά υγρά θα πρέπει να δια−
τηρούνται στην υγρή κατάσταση, εάν είναι απαραίτητο 
με την προσθήκη αντιψυκτικού. Αυτή η εξισορρόπηση 
μπορεί να παραβλέπεται εάν η αντοχή ελατότητας και 
εφελκυσμού των συγκεκριμένων υλικών δεν μειώνεται 
σημαντικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

 (d) IBCs από ινοσανίδες και ξύλινα IBCs: θα γεμίζε−
ται έως όχι λιγότερο από το 95 % της χωρητικότητάς 
του σύμφωνα με τον τύπο σχεδιασμού.

6.5.6.9.3 Μέθοδος δοκιμής
  Tο IBC πέφτει πάνω σε μία άκαμπτη, μη ελαστική, 

λεία, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια, με τη βάση του 
με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σημείο 
κρούσης είναι σ’ εκείνο το μέρος της βάσης του IBC που 
θεωρείται ότι είναι το πιο ευαίσθητο. IBC χωρητικότη−
τας 0.45 m3 ή μικρότερης θα πρέπει επίσης να υπόκει−
νται σ’ έναν έλεγχο πτώσης:

 (a) Μεταλλικά IBCs: πάνω στο πιο ευαίσθητο μέρος 
πέραν από το μέρος της βάσης του IBC που ελέγχεται 
στην πρώτη πτώσης,

 (b) Εύκαμπτα IBCs: πάνω στην πιο ευαίσθητη πλευ−
ρά,

 (c) Άκαμπτα πλαστικά, σύνθετα IBCs, IBCs από ινο−
σανίδες και ξύλινα IBCs: επίπεδα με μία πλευρά, επίπε−
δα με την κορυφή και με μία γωνία.

  Tα ίδια ή διαφορετικά IBCs μπορούν να χρησιμοποι−
ούνται για κάθε πτώση.

6.5.6.9.4 Ύψος πτώσης
  Για στερά και υγρά. Εάν η δοκιμή διενεργείται με 

το στερέο ή το υγρό που πρόκειται να μεταφερθεί ή 
με άλλη ουσία που έχει ουσιαστικά τα ίδια φυσικά χα−
ρακτηριστικά:

Ομάδα συ−
σκευασίας I

Ομάδα συ−
σκευασίας II

Ομάδα συ−
σκευασίας III

1.8 m 1.2 m 0.8 m

Για υγρά, εάν η δοκιμή διενεργείται με νερό: 
 (a) Όταν οι ουσίες που πρόκειται να μεταφερθούν 

έχουν σχετική πυκνότητα μικρότερη από 1.2,
 

Ομάδα συσκευασίας II Ομάδα συσκευασίας III

1.2 m 0.8 m
   
(b) Όταν οι ουσίες που πρόκειται να μεταφερθούν 

έχουν σχετική πυκνότητα που υπερβαίνει το 1.2, τα ύψη 
πτώσης θα υπολογίζονται επί τη βάση της σχετικής 
πυκνότητας (d) της ουσίας που πρόκειται να μεταφερ−
θεί, στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ως ακο−
λούθως: 

 

Ομάδα συσκευασίας II Ομάδα συσκευασίας III

dΧ1.0 m dΧ0.67 m
 
6.5.6.9.5 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής(−ων):
 (a) Μεταλλικά IBCs: Καμία απώλεια περιεχομένου,
 (b) Εύκαμπτο IBCs: Καμία απώλεια περιεχομένου. Μία 

μικρή διαρροή π.χ. από τα πώματα ή τις τρύπες των 
ραφών, κατά την κρούση δεν θα πρέπει να θεωρείται 
ότι είναι αστοχία του IBC, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
έλαβε χώρα περαιτέρω διαρροή μετά το σήκωμα του 
IBC από το έδαφος, 

 (c) Άκαμπτα πλαστικά, σύνθετα IBCs, IBCs από ινο−
σανίδες και ξύλινα IBCs: Καμία απώλεια περιεχομένου. 
Μία μικρή διαρροή από πώμα κατά την κρούση δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ότι είναι αστοχία του IBC, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έλαβε χώρα περαιτέρω διαρροή.

6.5.6.10 Δοκιμή σχισίματος
6.5.6.10.1 Δυνατότητα ισχύος
  Για όλους τους τύπους εύκαμπτων IBCs, ως έλεγ−

χος τύπου σχεδιασμού.
6.5.6.10.2 Προετοιμασία των IBCs για δοκιμή
  Tο IBC γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % της 

χωρητικότητας του και έως το μέγιστο επιτρεπτό φορ−
τίο του, ενώ το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα.
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6.5.6.10.3 Μέθοδος δοκιμής
Αφού το IBC τοποθετείται πάνω στο δάπεδο, γίνεται 

μία χαραγή 100 mm με μαχαίρι, που διεισδύει πλήρως 
στο τοίχωμα μίας πλατιάς πλευράς, σε 45° γωνία στον 
κύριο άξονα του IBC, στα μισά μεταξύ της επιφάνειας 
του πυθμένα και του κορυφαίου επιπέδου του περιεχο−
μένου. Tο IBC στη συνέχεια υπόκειται σε ομοιόμορφα 
κατανεμημένο από επάνω φορτίο ισοδύναμο με δύο 
φορές το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο. Tο φορτίο θα πρέ−
πει να εφαρμόζεται για τουλάχιστον πέντε λεπτά. Τα 
IBCs που είναι σχεδιασμένα να ανυψώνονται από την 
κορυφή ή τα πλάγια, στη συνέχεια, μετά την απομά−
κρυνση του από επάνω φορτίου, ανυψώνονται τελείως 
από το δάπεδο και παραμένουν σ’ εκείνη τη θέση για 
μία περίοδο πέντε λεπτών.

6.5.6.10.4 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
Η τομή δεν θα πρέπει να πολλαπλασιάζεται περισσό−

τερο από το 25 % του αρχικού μήκους της.
6.5.6.11 Δοκιμή ανατροπής
6.5.6.11.1 Δυνατότητα ισχύος
Για όλους τους τύπους εύκαμπτων IBCs, ως έλεγχος 

τύπου σχεδιασμού.
6.5.6.11.2 Προετοιμασία των IBCs για δοκιμή
  Tο IBC θα γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % 

της χωρητικότητάς του και έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του και το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα.

6.5.6.11.3 Μέθοδος δοκιμής
  Προκαλείται στο IBC ανατροπή με οποιοδήποτε μέ−

ρος της κορυφής του πάνω σε μία άκαμπτη, μη ελαστι−
κή, λεία, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.

6.5.6.11.4 Ύψος ανατροπής

Ομάδα συ−
σκευασίας I

Ομάδα συ−
σκευασίας II

Ομάδα συ−
σκευασίας III

1.8 m 1.2 m 0.8 m

6.5.6.11.5 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
  Καμία απώλεια περιεχομένου. Μία πολύ μικρή διαρ−

ροή, π.χ. από τα πώματα ή τις οπές των ραφών, κατά 
την κρούση δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι αστο−
χία του IBC, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συμβαίνει πε−
ραιτέρω διαρροή.

6.5.6.12 Δοκιμή  ανόρθωσης
6.5.6.12.1 Δυνατότητα ισχύος
  Για όλα τα εύκαμπτα IBCs που είναι σχεδιασμένα να 

ανυψώνονται από την κορυφή ή τα πλάγια, ως έλεγχος 
τύπου σχεδιασμού.

6.5.6.12.2 Προετοιμασία των IBCs για δοκιμή
  Tο IBC θα γεμίζεται έως όχι λιγότερο από το 95 % 

της χωρητικότητας του και έως το μέγιστο επιτρεπτό 
φορτίο του και το φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα.

6.5.6.12.3 Μέθοδος δοκιμής
  Tο IBC, που στέκεται σε μία πλευρά του, ανυψώνεται 

με μία ταχύτητα τουλάχιστον 0.1 m/s στην όρθια θέση, 
πλήρως από το δάπεδο, με μία συσκευή ανύψωσης, ή με 
δύο συσκευές ανύψωσης όταν διαθέτει τέσσερις.

6.5.6.12.4 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
Καμία φθορά στο IBC ή τις συσκευές ανύψωσής του 

που να καθιστούν το IBC ανασφαλές για μεταφορά ή 
διακίνηση.

6.5.6.13 Αναφορά ελέγχου
6.5.6.13.1 Μία αναφορά ελέγχου που περιέχει τουλά−

χιστον τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να συντάσ−
σεται και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες 
του IBC:

 1. Ονομασία και διεύθυνση των εγκαταστάσεων ελέγ−
χου,

 2. Ονομασία και διεύθυνση τoυ αιτούντος (όπου εί−
ναι κατάλληλο),

 3. Ένας μοναδικός χαρακτηρισμός της αναφοράς 
ελέγχου,

 4. Ημερομηνία της αναφοράς ελέγχου,
 5. Κατασκευαστής του IBC,
 6. Περιγραφή του τύπου σχεδιασμού του IBC (π.χ. δι−

αστάσεις, υλικά, πώματα, πάχος, κλπ.) συμπεριλαμβα−
νομένης της μεθόδου κατασκευής (π.χ. καλούπωμα με 
φύσημα) και που μπορεί να περιλαμβάνει σχέδιο(α) και/
ή φωτογραφία(ες),

 7. Μέγιστη χωρητικότητα,
 8. Χαρακτηριστικά του δοκιμαστικού περιεχομένου, 

π.χ. ιξώδες και σχετική πυκνότητα για υγρά και μέγε−
θος σωματιδίων για στερεά,

 9. Περιγραφές και αποτελέσματα του ελέγχου,
 10. Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να υπογράφεται 

με το όνομα και τη θέση του υπογράφοντος.
6.5.6.13.2 Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να περιέχει 

δηλώσεις ότι το IBC προετοιμασμένο όπως για μεταφο−
ρά ελέγχθηκε σύμφωνα με τις κατάλληλες απαιτήσεις 
αυτού του Κεφαλαίου και ότι η χρήση άλλων μεθόδων 
συσκευασίας ή συστατικών μπορεί να την καταστήσει 
μη ισχύουσα. Ένα αντίγραφο της αναφοράς ελέγχου θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμο στην αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.6

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

6.6.1 Γενικά
6.6.1.1 Οι απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου δεν ισχύ−

ουν για:
 − συσκευασίες Κλάσης 2, εκτός από μεγάλες συσκευ−

ασίες για είδη, συμπεριλαμβανομένων  αερολυτών,
− συσκευασίες Κλάσης 6.2, εκτός από μεγάλες συσκευ−

ασίες για κλινικά απόβλητα UN 3291,
− Κόλα Κλάσης 7 που περιέχουν ραδιενεργό υλικό. 
6.6.1.2 Οι μεγάλες συσκευασίες θα κατασκευάζονται 

και ελέγχονται στα πλαίσια ενός προγράμματος δια−
σφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί  την αρμόδια αρχή 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε κατασκευασμένη συ−
σκευασία ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτού του Κεφα−
λαίου.

6.6.1.3 Οι ειδικές απαιτήσεις για μεγάλες συσκευασί−
ες στην 6.6.4 βασίζονται σε μεγάλες συσκευασίες που 
ήδη χρησιμοποιούνται. Για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος 
στην επιστήμη και την τεχνολογία, δεν υπάρχει ένστα−
ση στη χρησιμοποίηση μεγάλων συσκευασιών με προ−
διαγραφές διαφορετικές από αυτές της 6.6.4 δεδομέ−
νου ότι είναι εξίσου αποτελεσματικές, αποδεκτές στην 
αρμόδια αρχή και επιτυχώς ικανές να ανταπεξέλθουν 
στους ελέγχους που περιγράφονται στην 6.6.5. Μέθοδοι 
ελέγχου εκτός αυτών που περιγράφονται στην παρού−
σα οδηγία είναι αποδεκτές, δεδομένου ότι είναι ισοδύ−
ναμες και αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή.
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6.6.1.4 Κατασκευαστές και διανομείς συσκευασιών θα 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δια−
δικασίες που πρέπει να επιτευχθούν και μια περιγραφή 
των τύπων και των διαστάσεων των πωμάτων (συμπερι−
λαμβανομένων απαιτούμενων παρεμβυσμάτων) και κάθε 
άλλων απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για  να 
εξασφαλιστεί ότι οι συσκευασίες είναι ικανές να  αντα−
πεξέλθουν στους εφαρμοζόμενους ελέγχους απόδοσης 
του παρόντος Κεφαλαίου. 

6.6.2  Κωδικός για την υπόδειξη τύπων μεγάλων συ−
σκευασιών

6.6.2.1 Ο κωδικός που χρησιμοποιείται για μεγάλες συ−
σκευασίες αποτελείται από:

(a)  δύο αραβικούς αριθμούς:
50 για άκαμπτες μεγάλες συσκευασίες, ή
51 για εύκαμπτες μεγάλες συσκευασίες, και
(b) ένα κεφαλαίο γράμμα σε λατινικούς χαρακτήρες 

που υποδεικνύει τη φύση του υλικού, π.χ. ξύλο, χάλυβας 
κλπ. Τα κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται  θα 
είναι αυτά που αναγράφονται στην 6.1.2.6. 

6.6.2.2 Το γράμμα “W” μπορεί να συνοδεύει τον κωδικό 
της μεγάλης συσκευασίας. Το γράμμα“W”  δηλώνει ότι 
η μεγάλη συσκευασία, αν και είναι του ιδίου τύπου που 
δηλώνει ο κωδικός, έχει κατασκευαστεί με διαφορετικές 
προδιαγραφές από αυτές της 6.6.4 και θεωρείται ισοδύ−
ναμη σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της 6.6.1.3.

6.6.3 Επισήμανση
6.6.3.1 Κύρια επισήμανση 
 Κάθε μεγάλη συσκευασία κατασκευασμένη  και προ−

οριζόμενη για χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ρούσας οδηγίας (ADR) θα φέρει διαρκή και ευανάγνω−
στη επισήμανση που θα δείχνει:

 (a) Το σύμβολο συσκευασίας των Ηνωμένων Εθνών

Για μεταλλικές μεγάλες συσκευασίες στις οποίες η 
επισήμανση είναι σφραγισμένη ή ανάγλυφη, τα κεφα−
λαία γράμματα “UN” (Ο.Η.Ε.) μπορούν να εφαρμόζονται 
αντί του συμβόλου,

 (b) Ο αριθμός  “50” που υποδεικνύει μεγάλη άκαμπτη 
συσκευασία ή “51” για εύκαμπτες μεγάλες συσκευασί−
ες, ακολουθούμενος από τον τύπο υλικού σύμφωνα με 
την 6.5.1.4.1 (b),

 (c) Ένα κεφαλαίο γράμμα που υποδεικνύει την ομά−
δα (ομάδες) συσκευασίας για τις οποίες έχει εγκριθεί 
ο τύπος σχεδιασμού:

  X για τις ομάδες συσκευασίας I, II και III
  Y για τις ομάδες συσκευασίας II και III
  Z μόνο για την ομάδα συσκευασίας III,
 (d) Ο μήνας και έτος (τελευταία δύο ψηφία) κατα−

σκευής,
 (e) το κράτος που ορίζει τη διανομή του σήματος, 

που υποδεικνύεται από το διακριτικό σήμα για μηχανο−
κίνητα οχήματα στη διεθνή κυκλοφορία1,

 (f) Το όνομα ή σύμβολο του κατασκευαστή και άλλα 
χαρακτηριστικά στοιχεία των μεγάλων συσκευασιών 
όπως ορίζονται από την αρμόδια αρχή,

1 Διακριτικό σήμα για μηχανοκίνητα οχήματα στη διεθνή κυ−
κλοφορία όπως ορίστηκε στη Σύμβαση της Βιέννης για την 
Οδική Κυκλοφορία (1968).

 (g) Το φορτίο δοκιμής στοιβάγματος σε kg. Για μεγά−
λες συσκευασίες που δεν είναι σχεδιασμένες για στοί−
βαγμα θα φαίνεται το ψηφίο “0”,

 (h)  Το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος σε κιλά.
 
 Η κύρια σήμανση που απαιτείται παραπάνω θα εφαρ−

μόζεται με τη σειρά των υπο−παραγράφων.
 Κάθε στοιχείο της εφαρμοζόμενης σύμφωνα με τα 

σημεία (a) έως και (h) επισήμανσης θα πρέπει να είναι 
εμφανώς διαχωρισμένο, π.χ. με κάθετο ή κενό, έτσι ώστε 
να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο.

6.6.3.2 Παραδείγματα επισήμανσης:

50A/X/05 01/N/
PQRS
2500/1000

Για μια μεγάλη χα−
λύβδινη συσκευα−
σία κατάλληλη για 
στοίβαγμα, φορτίο 
στοιβάγματος: 2500 
kg, μέγιστο μικτό 
βάρος: 1 000 kg.

50H/Y/04 02/D/
ABCD 987
0/800

Για μια μεγάλη 
πλαστική συσκευ−
ασία μη κατάλλη−
λη για στοίβαγμα, 
μέγιστο μικτό βά−
ρος: 800 kg.

51H/Z/06 01/
S/1999
0/500

Για μια μεγάλη εύ−
καμπτη συσκευα−
σία μη κατάλληλη 
για στοίβαγμα, μέ−
γιστο μικτό βάρος: 
500 kg.

6.6.4 Ειδικές απαιτήσεις για μεγάλες συσκευασίες
6.6.4.1 Ειδικές απαιτήσεις για μεταλλικές μεγάλες συ−

σκευασίες
 50A Χάλυβας
 50B Αλουμίνιο
 50N Μέταλλο (εκτός από χάλυβα ή αλουμίνιο)
6.6.4.1.1 Η μεγάλη συσκευασία θα κατασκευάζεται από 

κατάλληλο ελατό μέταλλο του οποίου η συγκολλησι−
μότητα είναι αποδεδειγμένη. Οι συγκολλήσεις θα πρέ−
πει να είναι δεξιοτεχνικά πραγματοποιημένες και να 
παρέχουν πλήρη ασφάλεια. Οι επιδόσεις σε χαμηλές 
θερμοκρασίες θα λαμβάνονται υπόψη όπου είναι κα−
τάλληλο.

6.6.4.1.2 Μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται για αποφυ−
γή φθοράς από γαλβανική δράση λόγω αντιπαράθεσης 
ανόμοιων μετάλλων.

6.6.4.2 Ειδικές απαιτήσεις για μεγάλες συσκευασίες 
εύκαμπτου υλικού

 51H Εύκαμπτη πλαστική
 51M Εύκαμπτη χάρτινη
6.6.4.2.1 Η μεγάλη συσκευασία θα κατασκευάζεται από 

κατάλληλα υλικά. Η αντοχή του υλικού και η κατασκευή 
εύκαμπτων μεγάλων συσκευασιών θα είναι κατάλλη−
λες για τη χωρητικότητά τους και την προβλεπόμενη 
χρήση τους. 
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6.6.4.2.2 Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται  στην κα−
τασκευή εύκαμπτων μεγάλων συσκευασιών τύπων 51M 
θα διατηρούν, μετά την πλήρη εμβάπτιση σε νερό για 
τουλάχιστον 24 ώρες, τουλάχιστον το 85% της εφελ−
κυστικής αντοχής όπως μετράται αρχικά πάνω στο υλι−
κό που εξισορροπείται σε 67 % σχετική υγρασία ή λι−
γότερο.

6.6.4.2.3 Οι ραφές θα πρέπει να σχηματίζονται με ράμ−
ματα, θερμικό σφράγισμα, κόλλημα ή οποιαδήποτε ισο−
δύναμη μέθοδο. Όλα τα άκρα των ραφών θα πρέπει να 
ασφαλίζονται.

6.6.4.2.4 Οι εύκαμπτες μεγάλες συσκευασίες θα πρέ−
πει να παρέχουν επαρκή αντίσταση στη γήρανση και 
αποικοδόμηση προκαλούμενη από την υπεριώδη ακτι−
νοβολία, τις κλιματικές συνθήκες ή την περιεχόμενη ου−
σία και με αυτόν τον τρόπο να παραμένουν κατάλλη−
λες για την προοριζόμενη χρήση.

6.6.4.2.5 Για πλαστικές εύκαμπτες μεγάλες συσκευα−
σίες όπου προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας 
απαιτείται, αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την προσθή−
κη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων πιγμέντων ή αναστολέ−
ων. Αυτά τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμβατά με το 
περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελεσματικά καθ’ 
όλη τη ζωή της μεγάλης συσκευασίας. Όπου χρησιμο−
ποιούνται αιθάλη, πιγμέντα ή αναστολείς πέραν εκείνων 
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του ελεγμένου 
τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπορεί να παραλεί−
πεται εάν αλλαγές στην περιεκτικότητα σε αιθάλη, σε 
χρωστική ή σε αναστολέα δεν επηρεάζουν δυσμενώς 
τις φυσικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής.  

6.6.4.2.6 Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται 
μέσα στο υλικό της μεγάλης συσκευασίας για τη βελ−
τίωση της αντίστασης στη γήρανση ή για την εξυπη−
ρέτηση άλλων σκοπών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά 
δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις φυσικές ή χημικές ιδιό−
τητες του υλικού.  

6.6.4.2.7 Όταν πληρωθούν, ο λόγος ύψους προς πλάτος 
θα πρέπει να μην είναι μεγαλύτερος από 2:1.

6.6.4.3  Ειδικές απαιτήσεις για πλαστικές μεγάλες συ−
σκευασίες

 50 H άκαμπτη πλαστική 
6.6.4.3.1 Η μεγάλη συσκευασία θα κατασκευάζεται από 

κατάλληλο πλαστικό υλικό γνωστών προδιαγραφών και 
να είναι επαρκούς αντοχής σε σχέση με τη χωρητικότη−
τα του και την προοριζόμενη χρήση. Tο υλικό θα πρέ−
πει να είναι επαρκώς ανθεκτικό στη γήρανση και στην 
αποικοδόμηση που προκαλείται από την περιεχόμενη 
ουσία ή, όπου είναι σχετικό, από την υπεριώδη ακτινο−
βολία. Οι επιδόσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες θα λαμ−
βάνονται υπόψη όπου αρμόζει. Οποιαδήποτε διείσδυση 
της περιεχόμενης ουσίας δεν θα πρέπει να συνιστά κίν−
δυνο υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς.

6.6.4.3.2 Όπου προστασία έναντι υπεριώδους ακτινο−
βολίας απαιτείται, αυτή θα πρέπει να παρέχεται με την 
προσθήκη αιθάλης ή άλλων κατάλληλων πιγμέντων ή 
αναστολέων. Αυτά τα πρόσθετα θα πρέπει να είναι συμ−
βατά με το περιεχόμενο και να παραμένουν αποτελε−
σματικά καθ’ όλη τη ζωή της εξωτερικής συσκευασίας. 
Όπου χρησιμοποιούνται αιθάλη, πιγμέντα ή αναστολείς, 
πέραν εκείνων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του ελεγμένου τύπου σχεδιασμού, ο επανέλεγχος μπο−
ρεί να παραλείπεται εάν αλλαγές στην περιεκτικότητα 

σε αιθάλη, χρωστική ή αναστολέα δεν επηρεάζουν δυ−
σμενώς τις φυσικές ιδιότητες του υλικού κατασκευής.

6.6.4.3.3 Τα πρόσθετα μπορούν να ενσωματώνονται 
στο υλικό της μεγάλης συσκευασίας για βελτίωση της 
αντίστασης στη γήρανση ή την εξυπηρέτηση άλλων 
σκοπών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν επηρεάζουν 
δυσμενώς τις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του υλικού.

6.6.4.4 Ειδικές απαιτήσεις για μεγάλες συσκευασίες 
από ινοσανίδες

 50G άκαμπτη από ινοσανίδες
6.6.4 4.1 Ινοσανίδες, γερό και καλής ποιότητας στερεό 

ή διπλής όψης ζαρωμένα ινοσανίδες (μονών ή πολλα−
πλών τοιχωμάτων) θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλ−
ληλο για τη χωρητικότητα των μεγάλων συσκευασιών 
και της προοριζόμενης χρήσης τους. Η αντίσταση στο 
νερό της εξωτερικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι τέ−
τοια ώστε η αύξηση στο βάρος, όπως προσδιορίζεται 
σε έναν έλεγχο που διεξάγεται για 30 λεπτά με τη μέ−
θοδο Cobb για τον προσδιορισμό της απορρόφησης του 
νερού, να μην είναι μεγαλύτερη από 155 g/m2 −  βλέπε 
Διεθνές Πρότυπο ISO 535:1991. Θα πρέπει να έχει κα−
τάλληλη ποιότητα λυγίσματος. Το ινοσανίδες θα πρέπει 
να είναι κομμένο, ζαρωμένο χωρίς χαραγές και σχισμέ−
νο έτσι ώστε να επιτρέπει το μοντάρισμα χωρίς ρωγ−
μή, επιφανειακά σπασίματα ή αδικαιολόγητο λύγισμα. 
Η ράβδωση των αυλακωτών ινοσανίδων θα πρέπει να 
είναι σταθερά κολλημένη στις επιφάνειες.

6.6.4.4.2 Τα τοιχώματα, συμπεριλαμβανομένων  της 
κορυφής και πυθμένα, θα έχουν ελάχιστη αντίσταση 
σε διάτρηση 15 J μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 3036:1975.

6.6.4.4.3 Οι κατασκευαστικές συνδέσεις στην εξωτε−
ρική συσκευασία μεγάλων συσκευασιών θα είναι κατα−
σκευασμένες με ανάλογη επένδυση και θα πρέπει να 
είναι στερεωμένες με ταινία, περιτυλιγμένες και κολ−
λημένες, ή περιτυλιγμένες και ραμμένες με μεταλλι−
κούς συνδετήρες ή συνδεδεμένες με άλλα μέσα του−
λάχιστον ισοδύναμης αποτελεσματικότητας. Όπου το 
κλείσιμο επιτυγχάνεται με κόλλημα ή περιτύλιγμα με 
ταινία, μία αδιάβροχη κόλλα θα πρέπει να χρησιμοποι−
είται. Οι μεταλλικοί συνδετήρες θα πρέπει να περνάνε 
πλήρως μέσω όλων των κομματιών προς στερέωση και 
να μορφοποιούνται ή προστατεύονται έτσι ώστε οποι−
αδήποτε εσωτερική επένδυση να μην μπορεί να γδέρ−
νεται ή να τρυπιέται από αυτούς.

6.6.4.4.4 Οποιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που σχη−
ματίζει μέρος μιας μεγάλης συσκευασίας ή οποιαδήπο−
τε αποσπώμενη παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη 
για μηχανικό χειρισμό της μεγάλης συσκευασίας γεμι−
σμένης στο μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος της.

6.6.4.4.5 Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να εί−
ναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδή−
ποτε προεξοχή της βάσης της μεγάλης συσκευασίας 
που θα μπορούσε να είναι υποκείμενη στην πρόκληση 
φθοράς στη διακίνηση.

6.6.4.4.6 Tο σώμα θα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποι−
αδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε να εξασφαλίζεται 
σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Όπου 
μία αποσπώμενη παλέτα χρησιμοποιείται, η κορυφαία 
επιφάνειά της θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κοφτε−
ρές προεξοχές που θα μπορούσαν να φθείρουν τη με−
γάλη συσκευασία.
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6.6.4.4.7 Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα 
υποστηρίγματα για αύξηση της λειτουργίας του στοι−
βάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέ−
πει να είναι εξωτερικές της επένδυσης.  

6.6.4.4.8 Όπου μεγάλες συσκευασίες προορίζονται για 
στοίβαγμα, η φέρουσα επιφάνεια θα είναι τέτοια ώστε 
να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο. 

6.6.4.5 Ειδικές απαιτήσεις για ξύλινες μεγάλες συσκευ−
ασίες

 50C  φυσικό ξύλο
 50D κόντρα πλακέ
 50F ανασυσταμένο ξύλο
6.6.4.5.1 Η αντοχή του υλικού και η μέθοδος κατα−

σκευής θα πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητι−
κότητα και την προοριζόμενη χρήση των μεγάλων συ−
σκευασιών.

6.6.4.5.2 Το φυσικό ξύλο θα πρέπει να είναι από καλά 
ωριμασμένο ξύλο, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από 
ελαττώματα που θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή 
οποιουδήποτε μέρους των μεγάλων συσκευασιών. Κάθε 
μέρος των μεγάλων συσκευασιών θα πρέπει να συνί−
σταται από ένα κομμάτι ή να είναι ισοδύναμο με αυτό. 
Μέρη θεωρούνται ισοδύναμα με ένα κομμάτι όταν μία 
κατάλληλη μέθοδος κολλημένου μονταρίσματος όπως 
για παράδειγμα σύνδεση Lindermann, σύνδεση γλώσσας 
και αυλακιού, σύνδεση ship lap ή rabbet, σύνδεση λαβής 
με τουλάχιστον δύο ζαρωμένα μεταλλικά στερεώματα 
σε κάθε σύνδεση, ή άλλες μέθοδοι τουλάχιστον εξίσου 
αποτελεσματικές, χρησιμοποιούνται.   

6.6.4.5.3 Μεγάλες συσκευασίες από κόντρα πλακέ, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 3φυλλες. Θα πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες από καλά ωριμασμένο περι−
στροφικά κομμένο, τεμαχισμένο ή πριονισμένο καπλα−
μά, εμπορικά ξηρό και ελεύθερο από ελαττώματα που 
θα μείωναν ουσιαστικά την αντοχή της μεγάλης συ−
σκευασίας. Όλα τα διπλανά φύλλα θα πρέπει να είναι 
κολλημένα με αδιάβροχη κόλλα. Άλλα κατάλληλα υλι−
κά μπορούν να χρησιμοποιούνται με κόντρα πλακέ για 
την κατασκευή της μεγάλης συσκευασίας.

6.6.4.5.4 Μεγάλες συσκευασίες από ανασυσταμένο 
ξύλο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από αδιά−
βροχο ανασυσταμένο ξύλο τέτοιο όπως σκληρό ξύλο, 
νοβοπάν ή άλλο κατάλληλο τύπο.

6.6.4.5.5 Μεγάλες συσκευασίες θα πρέπει να είναι στα−
θερά καρφωμένες ή ασφαλισμένες στις γωνίες ή τα 
άκρα ή να είναι μονταρισμένες με εξίσου κατάλληλες 
συσκευές.

6.6.4.5.6 Οποιαδήποτε ακέραια βάση παλέτας που σχη−
ματίζει μέρος μιας μεγάλης συσκευασίας ή οποιαδήπο−
τε αποσπώμενη παλέτα θα πρέπει να είναι κατάλληλη 
για μηχανικό χειρισμό της μεγάλης συσκευασίας γεμι−
σμένης στο μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος της.  

6.6.4.5.7 Η παλέτα ή ακέραια βάση θα πρέπει να εί−
ναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδή−
ποτε προεξοχή της βάσης της μεγάλης συσκευασίας 
που θα μπορούσε να είναι υποκείμενη στην πρόκληση 
φθοράς στη διακίνηση.

6.6.4.5.8 Tο σώμα θα πρέπει να ασφαλίζεται σε οποι−
αδήποτε αποσπώμενη παλέτα ώστε να εξασφαλίζεται 
σταθερότητα στη διακίνηση και τη μεταφορά. Όπου 
μία αποσπώμενη παλέτα χρησιμοποιείται, η κορυφαία 
επιφάνειά της θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κοφτε−

ρές προεξοχές που θα μπορούσαν να φθείρουν τη με−
γάλη συσκευασία.

6.6.4.5.9 Ενισχυτικές συσκευές τέτοιες όπως ξύλινα 
υποστηρίγματα για αύξηση της λειτουργίας του στοι−
βάγματος μπορούν να χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέ−
πει να είναι εξωτερικές της επένδυσης.  

6.6.4.5.10 Όπου μεγάλες συσκευασίες προορίζονται για 
στοίβαγμα, η φέρουσα επιφάνεια θα είναι τέτοια ώστε 
να κατανέμει το φορτίο με ασφαλή τρόπο.

6.6.5 Απαιτήσεις ελέγχου για μεγάλες συσκευασίες
6.6.5.1 Διενέργεια και συχνότητα ελέγχων
6.6.5.1.1 Ο τύπος σχεδιασμού κάθε μεγάλης συσκευ−

ασίας θα υπόκειται στους ελέγχους σύμφωνα με την 
6.6.5.3 και σύμφωνα με τις διαδικασίες που επιβάλλο−
νται και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.

6.6.5.1.2 Έλεγχοι θα διεξάγονται με επιτυχία σε κάθε 
τύπο σχεδιασμού μεγάλης συσκευασίας πριν χρησιμο−
ποιηθεί μια τέτοια συσκευασία. Ένας τύπος σχεδιασμού 
μεγάλης συσκευασίας ορίζεται από το σχεδιασμό, το 
μέγεθος, το υλικό και το πάχος, τον τρόπο κατασκευ−
ής και συσκευασίας αλλά μπορεί να περιλαμβάνει δι−
άφορες επιφανειακές επεξεργασίες. Επίσης περιλαμ−
βάνει μεγάλες συσκευασίες που διαφέρουν από τον 
τύπο σχεδιασμού μόνον στις μικρότερες εξωτερικές 
διαστάσεις τους.   

6.6.5.1.3 Οι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται σε δείγμα−
τα παραγωγής σε διαστήματα καθορισμένα από την 
αρμόδια αρχή. Για τέτοιους ελέγχους σε μεγάλες συ−
σκευασίες από ινοσανίδες, προετοιμασία σε συνθήκες 
περιβάλλοντος θεωρείται ισοδύναμη με τις προβλέψεις 
της 6.6.5.2.4.

6.6.5.1.4 Οι έλεγχοι θα επαναλαμβάνονται μετά από 
κάθε τροποποίηση που αλλάζει το σχεδιασμό, υλικά ή 
τρόπο κατασκευής των μεγάλων συσκευασιών.

6.6.5.1.5 Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τον επιλε−
κτικό έλεγχο μεγάλων συσκευασιών που διαφέρουν από 
έναν τύπο ήδη ελεγμένο μόνον σε δευτερεύοντα σημεία, 
για παράδειγμα, μικρότερα μεγέθη στις εσωτερικές συ−
σκευασίες ή εσωτερικές συσκευασίες με μικρότερο κα−
θαρό βάρος και μεγάλες συσκευασίες που παράγονται 
με μικρές μειώσεις στις εξωτερικές διαστάσεις. 

6.6.5.1.6 (Δεσμευμένο)
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις συνθήκες συναρμολόγησης δια−

φορετικών εσωτερικών συσκευασιών σε μία μεγάλη συ−
σκευασία και για επιτρεπτές αποκλίσεις βλέπε 4.1.1.5.1.

6.6.5.1.7 Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει ανά πάσα 
στιγμή απόδειξη, με ελέγχους σύμφωνα με αυτό το 
Τμήμα, ότι οι παραγόμενες σε σειρά μεγάλες συσκευ−
ασίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των ελέγχων τύπου 
σχεδιασμού.  

6.6.5.1.8 Εφόσον η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων δεν επηρεάζεται και με την έγκριση της 
αρμόδιας αρχής, πολλαπλοί έλεγχοι μπορούν να διε−
νεργηθούν πάνω σε ένα δείγμα.

6.6.5.2 Προετοιμασία για έλεγχο
6.6.5.2.1 Έλεγχοι θα διεξάγονται σε μεγάλες συσκευα−

σίες προετοιμασμένες για μεταφορά συμπεριλαμβανο−
μένων  των εσωτερικών συσκευασιών ή ειδών που χρη−
σιμοποιούνται.  Οι εσωτερικές συσκευασίες γεμίζονται 
έως όχι λιγότερο από το 95 % της μέγιστης χωρητικό−
τητάς τους για υγρά ή 95% για στερεά. Για μεγάλες συ−
σκευασίες όπου οι εσωτερικές συσκευασίες είναι σχε−
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διασμένες να μεταφέρουν υγρά και στερεά, ξεχωριστός 
έλεγχος  απαιτείται και για τα υγρά και τα στερεά πε−
ριεχόμενα. Οι ουσίες στις εσωτερικές συσκευασίες ή τα 
είδη προς μεταφορά στις μεγάλες συσκευασίες μπο−
ρούν να αντικατασταθούν από άλλο υλικό ή είδη εκτός 
από όπου αυτό θα ακύρωνε τα αποτελέσματα των ελέγ−
χων.  Όπου χρησιμοποιούνται  άλλες εσωτερικές συ−
σκευασίες ή είδη θα έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηρι−
στικά (βάρος, κλπ.) με τις εσωτερικές συσκευασίες ή τα 
είδη προς μεταφορά. Επιτρέπεται η χρήση πρόσθετων, 
τέτοιων όπως σάκοι από μολυβένια σκάγια, για να επι−
τυγχάνεται το απαραίτητο συνολικό βάρος κόλου, υπό 
την προϋπόθεση ότι τοποθετούνται έτσι ώστε τα απο−
τελέσματα του ελέγχου δεν επηρεάζονται.  

6.6.5.2.2 Στη δοκιμή πτώσης για υγρά, όταν άλλη ου−
σία χρησιμοποιείται, η σχετική της πυκνότητα και το 
ιξώδες της θα πρέπει να είναι παρόμοια με αυτά της 
υπό μεταφορά ύλης. Νερό μπορεί επίσης να χρησιμο−
ποιηθεί για τη δοκιμή πτώσης για υγρά, κάτω από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 (a) όπου οι υπο μεταφορά ουσίες έχουν σχετική πυ−
κνότητα που δεν υπερβαίνει το 1.2, τα ύψη πτώσης θα 
πρέπει να είναι αυτά που φαίνονται στον πίνακα της 
6.6.5.3.4.4,

 (b) όπου οι υπο μεταφορά ουσίες έχουν σχετική πυ−
κνότητα που υπερβαίνει το 1.2, τα ύψη πτώσης θα πρέ−
πει να υπολογίζοντα επί τη βάση της σχετικής πυκνότη−
ταδ (d) των υπό μεταφορά ουσιών, στρογγυλοποιημένα 
στο πρώτο δεκαδικό, ως ακολούθως:

  

Ομάδα 
συσκευασίας Ι

Ομάδα
 συσκευασίας ΙΙ

Ομάδα 
συσκευασίας ΙΙΙ

d x 1.5 m d x 1.0 m d x 0.67 m

6.6.5.2.3 Οι μεγάλες συσκευασίες από πλαστικά υλι−
κά και μεγάλες συσκευασίες που περιέχουν εσωτερι−
κές συσκευασίες από πλαστικά υλικά − εκτός από σά−
κους προορισμένους να περιέχουν στερεά ή είδη − θα 
υπόκεινται σε δοκιμή πτώσης όταν η θερμοκρασία του 
δείγματος και των περιεχομένων του έχει μειωθεί στους 
−18 °C ή χαμηλότερα. Αυτή η εξισορρόπηση μπορεί να 
παραβλέπεται εάν η αντοχή ελατότητας και εφελκυ−
σμού των συγκεκριμένων υ

λικών δεν μειώνεται σημαντικά στις χαμηλές θερμο−
κρασίες.  Όπου δείγματα δοκιμής προετοιμάζονται με 
αυτόν τον τρόπο, η εξισορρόπηση που προκαθορίζεται 
στην 6.6.5.2.4  μπορεί να παραλείπεται. Τα δοκιμαστικά 
υγρά θα πρέπει να διατηρούνται στην υγρή κατάσταση, 
εάν είναι απαραίτητο με την προσθήκη αντιψυκτικού.

6.6.5.2.4 Μεγάλες συσκευασίες από ινοσανίδες θα πρέ−
πει να τοποθετούνται για τουλάχιστον 24 ώρες σε μία 
ατμόσφαιρα που έχει ελεγχόμενη θερμοκρασία και σχε−
τική υγρασία (r.h.). Υπάρχουν τρεις δυνατότητες, μία από 
τις οποίες θα πρέπει να επιλέγεται.

 Η προτιμώμενη ατμόσφαιρα είναι 23 °C ± 2 °C και 50% 
± 2% r.h. Οι δύο άλλες δυνατότητες είναι: 20 °C ± 2 °C 
και 65% ± 2% r.h., ή 27 °C ± 2 °C και 65% ± 2% r.h.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μέσες τιμές θα πρέπει να πέφτουν 
μέσα σ’ αυτά τα όρια. Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις 
και περιορισμοί στη μέτρηση μπορούν να προκαλούν 

διαφοροποίηση των μεμονωμένων μετρήσεων κατά έως 
±5% σχετική υγρασία χωρίς σημαντική επίδραση στην 
επαναληψιμότητα του ελέγχου.

6.6.5.3 Απαιτήσεις ελέγχου
6.6.5.3.1 Δοκιμή ανύψωσης πυθμένα
6.6.5.3.1.1 Εφαρμοσιμότητα
 Για όλους τους τύπους μεγάλων συσκευασιών εξο−

πλισμένων με μέσα για ανύψωση από τη βάση, ως έλεγ−
χος τύπου σχεδιασμού.

6.6.5.3.1.2 Προετοιμασία μεγάλων συσκευασιών για δο−
κιμή

 Οι μεγάλες συσκευασίες θα φορτώνονται με  έως 1.25 
φορές το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος τους, ενώ το 
φορτίο κατανέμεται ομοιόμορφα.

6.6.5.3.1.3 Μέθοδος δοκιμής
 The μεγάλες συσκευασίες θα ανυψώνονται και θα 

κατεβαίνουν δύο φορές με ανυψωτικό όχημα με τα πη−
ρούνια κεντρικά τοποθετημένα και με απόσταση ίση με 
τα τρία τέταρτα της διάστασης της πλευράς εισόδου 
(εκτός εάν τα σημεία εισόδου είναι κανονισμένα). Tα πη−
ρούνια θα πρέπει να διεισδύουν στα τρία τέταρτα της 
διάστασης εισόδου. Ο έλεγχος θα πρέπει να επαναλαμ−
βάνεται από κάθε δυνατή διάσταση εισόδου.

6.6.5.3.1.4 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
 Καμία μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά τις μεγά−

λες συσκευασίες ανασφαλείς για μεταφορά και καμία 
απώλεια περιεχομένου.

6.6.5.3.2 Δοκιμή  ανύψωσης κορυφής 
6.6.5.3.2.1 Εφαρμοσιμότητα
 Για τύπους μεγάλων συσκευασιών που είναι εξοπλι−

σμένοι με μέσα ανύψωσης από την κορυφή και σχεδι−
ασμένα να ανυψώνονται από την κορυφή ή τα πλάγια, 
ως δοκιμή  τύπου σχεδιασμού.

6.6.5.3.2.2 Προετοιμασία μεγάλων συσκευασιών για δο−
κιμή

 Οι μεγάλες συσκευασίες θα γεμίζονται έως δύο φο−
ρές το μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος τους.

6.6.5.3.2.3 Μέθοδος δοκιμής
 Οι μεγάλες συσκευασίες θα ανυψώνονται με τον τρό−

πο για τον οποίο είναι σχεδιασμένες μέχρι να ανασηκω−
θούν τελείως από το δάπεδο και παραμείνουν σ’ εκείνη 
τη θέση για μία περίοδο πέντε λεπτών. 

6.6.5.3.2.4  Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
 (a) Μεταλλικές και άκαμπτες πλαστικές μεγάλες συ−

σκευασίες: καμία μόνιμη παραμόρφωση που καθιστά τις 
μεγάλες συσκευασίες, συμπεριλαμβανομένης της παλέ−
τας βάσης, ανασφαλείς για μεταφορά και καμία απώ−
λεια περιεχομένου,

 (b) Εύκαμπτες μεγάλες συσκευασίες: καμμία βλά−
βη στη μεγάλη συσκευασία ή στις συσκευές ανύψω−
σής της, που καθιστά τις μεγάλες συσκευασίες ανα−
σφαλείς για μεταφορά ή χειρισμό και καμία απώλεια 
περιεχομένου.

6.6.5.3.3 Δοκιμή στοιβάγματος
6.6.5.3.3.1 Εφαρμοσιμότητα
 Για όλους τους τύπους μεγάλων συσκευασιών που 

είναι σχεδιασμένοι να στοιβάζονται, ως δοκιμή  τύπου 
σχεδιασμού.

6.6.5.3.3.2 Προετοιμασία μεγάλων συσκευασιών για δο−
κιμή

 Οι μεγάλες συσκευασίες θα γεμίζονται έως το μέγι−
στο επιτρεπτό μικτό βάρος τους.
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6.6.5.3.3.3 Μέθοδος δοκιμής
 Οι μεγάλες συσκευασίες τοποθετούνται στη βάση 

τους σε επίπεδο σκληρό έδαφος και υπόκεινται σε ομοι−
όμορφα κατανεμημένο από επάνω φορτίο ελέγχου (βλέ−
πε 6.6.5.3.3.4) για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε λε−
πτών, για μεγάλες ξύλινες συσκευασίες, από ινοσανίδες 
και πλαστικά υλικά για περίοδο 24 ωρών.

6.6.5.3.3.4 Υπολογισμός κατανεμημένου από επάνω 
φορτίο δοκιμής

 Το φορτίο που θα επιβληθεί σε μεγάλες συσκευασίες 
θα είναι 1.8 φορές το συνδυασμένο μέγιστο επιτρεπτό 
μικτό βάρος του αριθμού των παρόμοιων μεγάλων συ−
σκευασιών που πρέπει να στοιβαχθούν πάνω στις με−
γάλες συσκευασίες κατά τη μεταφορά.

6.6.5.3.3.5 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
  (a) Όλοι οι τύποι μεγάλων συσκευασιών, εκτός από 

εύκαμπτες μεγάλες συσκευασίες: καμία μόνιμη παρα−
μόρφωση που καθιστά τις μεγάλες συσκευασίες, συ−
μπεριλαμβανομένης της παλέτας βάσης, εάν υπάρχει, 
ανασφαλείς για μεταφορά και καμία απώλεια περιε−
χομένου,

  (b) Εύκαμπτες μεγάλες συσκευασίες: καμμία επιδεί−
νωση του σώματος που καθιστά τις μεγάλες συσκευα−
σίες ανασφαλείς για μεταφορά και καμία απώλεια πε−
ριεχομένου. 

6.6.5.3.4 Δοκιμή πτώσης
6.6.5.3.4.1 Εφαρμοσιμότητα
 Για όλους τους τύπους μεγάλων συσκευασιών ως δο−

κιμή  τύπου σχεδιασμού.
6.6.5.3.4.2 Προετοιμασία μεγάλων συσκευασιών για δο−

κιμή
 Οι μεγάλες συσκευασίες θα γεμίζονται σύμφωνα με 

την την 6.6.5.2.1.
6.6.5.3.4.3 Μέθοδος δοκιμής
 Οι μεγάλες συσκευασίες θα πέφτουν πάνω σε μία 

άκαμπτη, μη ελαστική, λεία, επίπεδη και οριζόντια επι−
φάνεια, με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
το σημείο κρούσης είναι σ’ εκείνο το μέρος της βάσης 
των μεγάλων συσκευασιών που θεωρείται ότι είναι το 
πιο ευαίσθητο.

6.6.5.3.4.4 Ύψος πτώσης

Ομάδα συσκευ−
ασίας I

Ομάδα συσκευ−
ασίας II

Ομάδα συσκευ−
ασίας III

1.8 m 1.2 m 0.8 m

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μεγάλες συσκευασίες για ουσίες και είδη 
της Κλάσης 1, αυτενεργές ουσίες της Κλάσης 4.1 και ορ−
γανικά υπεροξείδια της Κλάσης 5.2 θα ελέγχονται σε 
επίπεδο απόδοσης της ομάδας συσκευασίας II.

6.6.5.3.4.5 Κριτήρια για πέρασμα της δοκιμής
6.6.5.3.4.5.1  Οι μεγάλες συσκευασίες δεν θα παρουσι−

άζουν καμία ζημιά που είναι πιθανό να επηρεάσει την 
ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Δεν θα υπάρχει διαρροή 
της ουσίας πλήρωσης από την εσωτερική συσκευασία 
(−ες) ή είδος (είδη). 

6.6.5.3.4.5.2 Δεν επιτρέπονται  διαρρήξεις σε μεγάλες 
συσκευασίες για είδη της Κλάσης 1 που θα επέτρεπαν  
την εκροή εκρηκτικών ουσιών ή ειδών από τις  μεγά−
λες συσκευασίες.

6.6.5.3.4.5.3  Όπου μια μεγάλη συσκευασία υπόκειται 
σε έλεγχο πτώσης, το δείγμα περνάει τη δοκιμή αν όλα 
τα περιεχόμενα συγκρατούνται ακόμα και αν το πώμα 
δεν είναι πλέον αδιαπέραστο. 

6.6.5.4 Πιστοποίηση και αναφορά ελέγχου
6.6.5.4.1 Για κάθε τύπο σχεδιασμού μεγάλων συσκευ−

ασιών ένα πιστοποιητικό και σήμα (όπως στην 6.6.3) θα 
εκδίδονται βεβαιώνοντας πως ο τύπος σχεδιασμού συ−
μπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού του ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις ελέγχου.

6.6.5.4.2 Μια αναφορά ελέγχου που θα περιέχει του−
λάχιστον τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να συντάσ−
σεται και θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στους χρήστες 
των μεγάλων συσκευασιών:

 1. Ονομασία και διεύθυνση των εγκαταστάσεων ελέγ−
χου,

 2. Ονομασία και διεύθυνση τoυ αιτούντος (όπου εί−
ναι κατάλληλο),

 3. Ένας μοναδικός χαρακτηρισμός της αναφοράς 
ελέγχου,

 4. Ημερομηνία της αναφοράς ελέγχου,
 5. Κατασκευαστής των μεγάλων συσκευασιών,
 6. Περιγραφή του τύπου σχεδιασμού των μεγάλων 

συσκευασιών (π.χ. διαστάσεις, υλικά, πώματα, πάχος, 
κλπ.) και/ή φωτογραφία(ες),  

 7. Μέγιστη χωρητικότητα/ μέγιστο επιτρεπτό μικτό 
βάρος,

 8. Χαρακτηριστικά του δοκιμαστικού περιεχομένου, 
π.χ. τύποι και περιγραφές των εσωτερικών συσκευασι−
ών ή ειδών που χρησιμοποιούνται,

 9. Περιγραφές και αποτελέσματα του ελέγχου,
 10. Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να υπογράφεται 

με το όνομα και τη θέση του υπογράφοντος.
6.6.5.4.3 Η αναφορά ελέγχου θα πρέπει να περιέχει 

δηλώσεις ότι οι μεγάλες συσκευασίες προετοιμασμέ−
νες προς μεταφορά ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις σχε−
τικές απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου και ότι η χρή−
ση άλλων μεθόδων συσκευασίας ή συστατικών μπορεί 
να την καταστήσει μη ισχύουσα. Ένα αντίγραφο της 
αναφοράς ελέγχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην 
αρμόδια αρχή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.7

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,
 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ  UN ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (MEGCS)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχή−
ματα), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και δεξαμε−
νές− εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές σε κινητά αμα−
ξώματα (swap bodies), με περιβλήματα από μεταλλικά 
υλικά, και οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων 
και πολλαπλών στοιχείων εμπορευματοκιβώτια αερί−
ων (MEGCs), βλέπε Κεφάλαιο 6.8, για δεξαμενές πλα−
στικές ενισχυμένες με ίνες, βλέπε Κεφάλαιο 6.9, για δε−
ξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν στο κενό, βλέπε 
Κεφάλαιο 6.10.
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6.7.1 Εφαρμογή και γενικές απαιτήσεις 
6.7.1.1 Οι απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου ισχύουν 

για φορητές δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφο−
ρά επικίνδυνων εμπορευμάτων των Κλάσεων 2, 3, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 και 9, με όλα τα μέσα μετα−
φοράς. Επιπλέον με τις απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαί−
ου, εκτός αν ορίζεται αλλιώς, οι ισχύουσες απαιτήσεις 
της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώ−
τια (CSC) 1972, όπως τροποποιήθηκε, θα πρέπει να ικα−
νοποιούνται από κάθε πολυτροπική φορητή δεξαμενή 
που πληρεί τον ορισμό “εμπορευματοκιβώτιo” εντός των 
όρων αυτής της Σύμβασης. Πρόσθετες απαιτήσεις μπο−
ρεί να ισχύουν για φορητές δεξαμενές ανοικτής θάλασ−
σας που διακινούνται σε ανοικτές θάλασσες. 

6.7.1.2 Σε αναγνώριση επιστημονικών και τεχνολογι−
κών επιτευγμάτων, οι τεχνικές απαιτήσεις αυτού του 
Κεφαλαίου μπορούν να διαφοροποιηθούν με εναλλακτι−
κές λύσεις. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις θα προσφέ−
ρουν ένα επίπεδο ασφάλειας όχι μικρότερο από αυτό 
που δίνεται από τις απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου 
σε σχέση με τη συμβατότητα των μεταφερόμενων ου−
σιών και την ικανότητα της φορητής δεξαμενής ή του 
MEGC να αντέχει σε κρούση, φορτία και φωτιά. Για τη 
διεθνή μεταφορά, οι φορητές δεξαμενές και τα MEGC 
εναλλακτικών λύσεων θα είναι εγκεκριμένες από τις 
αρμόδιες αρχές. 

6.7.1.3 Όταν μια ουσία δεν καταχωρείται με οδηγία 
φορητής δεξαμενής (T1 έως T23, T50 ή T75) στη Στήλη 
(10) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, προσωρινή έγκρι−
ση για τη μεταφορά μπορεί να δοθεί από την αρμόδια 
αρχή της χώρας προέλευσης. Η έγκριση θα συμπεριλαμ−
βάνεται στην τεκμηρίωση της αποστολής και θα περιέ−
χει κατ’ελάχιστο τα στοιχεία που παρέχονται κανονικά 
στις οδηγίες της φορητής δεξαμενής και τις συνθήκες 
υπό τις οποίες η ουσία θα μεταφέρεται. 

6.7.2 Απαιτήσεις για το σχεδιασμό, κατασκευή, επιθε−
ώρηση και δοκιμές για φορητές δεξαμενές προοριζό−
μενες για τη μεταφορά ουσιών της Κλάσης 1 και των 
Κλάσεων 3 έως 9 

6.7.2.1 Ορισμοί
 Για τους σκοπούς αυτού του Τμήματος: 
 Εναλλακτική λύση σημαίνει μια έγκριση που δίνεται 

από την αρμόδια αρχή για μια φορητή δεξαμενή ή ένα 
MEGC που έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή ελέγχει με 
τεχνικές απαιτήσεις ή μεθόδους ελέγχου άλλους από 
αυτούς του παρόντος Κεφαλαίου.

 Φορητή δεξαμενή είναι  μια πολυτροπική δεξαμενή 
που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ουσιών της Κλά−
σης 1 και των Κλάσεων 3 με 9. Η φορητή δεξαμενή πε−
ριλαμβάνει ένα περίβλημα με εξοπλισμό εξυπηρέτησης 
και δομικό εξοπλισμό απαραίτητους για τη μεταφορά 
επικίνδυνων ουσιών. Η φορητή δεξαμενή θα είναι ικανή 
να γεμίζεται και να εκκενώνεται χωρίς την αφαίρεση 
του δομικού της εξοπλισμού. Θα διαθέτει σταθεροποι−
ητικά μέλη εξωτερικά του περιβλήματος  και θα είναι 
ικανή να ανυψωθεί όταν είναι γεμάτη. Θα είναι σχεδι−
ασμένη πρωταρχικά να φορτώνεται σε όχημα ή πλοίο 
μεταφοράς και θα είναι εξοπλισμένη με δοκούς, βάσεις ή 
εξαρτήματα που θα διευκολύνουν το μηχανικό χειρισμό. 
Δεξαμενές−οχήματα, δεξαμενές−βαγόνια, μη μεταλλικές 
δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητι−
κότητας για φορτία χύμα (IBCs) δεν θεωρείται πως 
συμπίπτουν με τον ορισμό για φορητές δεξαμενές,

 Περίβλημα είναι το μέρος της φορητής δεξαμενής 
που συγκρατεί την ουσία προς μεταφορά (κυρίως δε−
ξαμενή), συμπεριλαμβανομένων των στομίων και των 
πωμάτων τους, αλλά δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό εξυ−
πηρέτησης ή εξωτερικό δομικό εξοπλισμό,

 Εξοπλισμός εξυπηρέτησης είναι οι συσκευές πληρώ−
σεως, εκκενώσεως, εξαερισμού, ασφαλείας, θέρμανσης, 
ψύξης και μονώσεως και τα όργανα μετρήσεως,

 Δομικός εξοπλισμός είναι τα ενισχυτικά, συνδετικά, 
προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη στο εξωτερι−
κό του περιβλήματος,

 Μέγιστη επιτρεπτή πίεση εργασίας (MAWP) είναι μια 
πίεση που δεν θα είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη 
από τις παρακάτω πιέσεις μετρημένες στην κορυφή του 
περιβλήματος όταν αυτό είναι στη θέση λειτουργίας:

(a) Η μέγιστη πραγματική πίεση μετρητή που επιτρέ−
πεται  μέσα στο περίβλημα κατά τη φόρτωση ή εκ−
φόρτωση, ή 

(b) Η μέγιστη πραγματική πίεση μετρητή για την οποία 
έχει σχεδιαστεί το περίβλημα που δεν θα είναι μικρό−
τερη από το άθροισμα των: 

  (i) η απόλυτη τάση ατμών (σε bar) της ουσίας στους 
65 °C, μείον 1 bar, και

  (ii) η μερική πίεση (σε bar) του αέρα ή άλλων αερίων 
στον ελεύθερο συμπληρωματικό χώρο που καθορίζε−
ται από μια μέγιστη θερμοκρασία ελεύθερου συμπλη−
ρωματικού χώρου 65 °C και μια διαστολή υγρού λόγω 
αύξησης της θερμοκρασίας μάζας tr − tf (tf =θερμοκρα−
σία φόρτωσης, συνήθως 15 °C, tr = μέγιστη θερμοκρα−
σία μάζας, 50 °C),

 Πίεση σχεδιασμού  είναι η πίεση που θα χρησιμοποι−
είται στους υπολογισμούς που απαιτούνται από έναν 
αναγνωρισμένο κώδικα δοχείων πίεσης.  Η πίεση σχεδι−
ασμού δεν θα είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη των 
ακόλουθων πιέσεων: 

 (a) Η μέγιστη πραγματική πίεση μετρητή που επι−
τρέπεται  μέσα στο περίβλημα κατά τη φόρτωση ή εκ−
φόρτωση, ή 

 (b)  Το άθροισμα των: 
(i) απόλυτη τάση ατμών (σε bar) της ουσία στους 65 

°C, μείον 1 bar,
(ii) μερική πίεση (σε bar) του αέρα ή άλλων αερίων 

στον ελεύθερο συμπληρωματικό χώρο που καθορίζε−
ται από μια μέγιστη θερμοκρασία ελεύθερου συμπλη−
ρωματικού χώρου 65 °C και μια διαστολή υγρού λόγω 
αύξησης της θερμοκρασίας μάζας  tr − tf (tf =θερμοκρα−
σία φόρτωσης, συνήθως  15 °C, tr = μέγιστη θερμοκρα−
σία μάζας, 50 °C), και 

 (iii) πίεση ύψους καθοριζόμενου με βάση τις στατικές 
δυνάμεις που ορίζονται  στην 6.7.2.2.12, αλλά όχι μικρό−
τερη από 0.35 bar, 

(c) δύο τρίτα της ελάχιστης πίεσης δοκιμής που ορί−
ζεται στη σχετική οδηγία φορητής δεξαμενής στην 
4.2.4.5.6,

 Πίεση δοκιμής είναι η μέγιστη πίεση μετρητή στην κο−
ρυφή του περιβλήματος κατά τη δοκιμή υδραυλικής πίε−
σης ίση με όχι λιγότερο από 1.5 φορές την πίεση σχεδια−
σμού. Η ελάχιστη πίεση δοκιμής για φορητές δεξαμενές 
προοριζόμενες για συγκεκριμένες ουσίες ορίζεται στη 
σχετική οδηγία φορητής δεξαμενής στην 4.2.5.2.6,

 Δοκιμή στεγανότητας είναι μια δοκιμή που χρησιμο−
ποιεί αέριο που θέτει το περίβλημα και τον εξοπλισμό 
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εξυπηρέτησής του σε μια πραγματική εσωτερική πίεση 
όχι μικρότερη από 25% της MAWP,

 Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος (MPGM) είναι το 
άθροισμα του βάρους του απόβαρου της φορητής δε−
ξαμενής και του βαρύτερου φορτίου του οποίου επι−
τρέπεται  η μεταφορά, 

 Χάλυβας αναφοράς είναι ένας χάλυβας με εφελκυστι−
κή αντοχή 370 N/mm2 και επιμήκυνση σε θραύση 27%,

 Μαλακός χάλυβας είναι ένας χάλυβας με εγγυημένη 
ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 360 N/mm2 έως 440 N/
mm2 και μια a εγγυημένη ελάχιστη επιμήκυνση σε θραύ−
ση που πληρεί τις προϋποθέσεις της 6.7.2.3.3.3,

 Εύρος θερμοκρασίας σχεδιασμού για το περίβλημα 
θα είναι −40 °C με 50 °C για  μεταφερόμενες ουσίες υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος. Για τις άλλες ουσίες που δι−
ακινούνται υπό συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας η 
θερμοκρασία σχεδιασμού θα είναι όχι μικρότερη από 
τη μέγιστη θερμοκρασία της ουσίας κατά τη φόρτωση, 
εκφόρτωση ή μεταφορά. Πιο αυστηρές θερμοκρασίες 
σχεδιασμού θα μελετώνται για φορητές δεξαμενές που 
υπόκεινται σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες.

 Λεπτόκοκκος χάλυβας είναι ο χάλυβας με μέγεθος 
φερριτικού κόκκου 6 ή μικρότερο όταν προσδιορίζεται 
σύμφωνα με το ASTM E 112−96 ή όπως ορίζεται στο EN 
10028−3, Μέρος 3,

 Εύτηκτο στοιχείο είναι μη επανακλειόμενη διάτα−
ξη εκτόνωσης πίεσης που ενεργοποιείται με τη θερ−
μότητα,

 Φορητή δεξαμενή ανοικτής θαλάσσης είναι φορητή 
δεξαμενή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τακτική χρήση 
για τη μεταφορά από, προς και μεταξύ εγκαταστάσε−
ων ανοικτής θάλασσας.  Η φορητή δεξαμενή ανοικτής 
θαλάσσης έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα 
με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση εμπο−
ρευματοκιβωτίων που διακινούνται σε ανοικτή θάλασ−
σα όπως προδιαγράφονται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (IMO), στο έγγραφο MSC/Circ.860.

6.7.2.2 Γενικές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές 
απαιτήσεις

6.7.2.2.1 Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις κώδικα 
πίεση δοχείου αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή. 
Τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από μεταλ−
λικά υλικά κατάλληλα για μορφοποίηση. Τα υλικά θα 
συμμορφώνονται καταρχήν με εθνικά ή διεθνή πρότυ−
πα υλικών.  Για συγκολλημένα περιβλήματα μόνο ένα 
υλικό του οποίου η συγκολλησιμότητα έχει αποδειχθεί 
πλήρως θα χρησιμοποιείται. Οι συγκολλήσεις θα πρέπει 
να είναι δεξιοτεχνικά πραγματοποιημένες και να παρέ−
χουν πλήρη ασφάλεια. Όταν το απαιτούν η διαδικασία 
κατασκευής ή τα υλικά, τα περιβλήματα θα υφίστανται 
κατάλληλη θερμική κατεργασία ώστε να εγγυώνται 
την απαραίτητη  ανθεκτικότητα της συγκόλλησης και 
στις ζώνες προσβολής από θερμότητα.  Στην επιλογή 
του υλικού, το εύρος της θερμοκρασίας σχεδιασμού θα 
λαμβάνεται υπόψη  σε σχέση με τον κίνδυνο ψαθυρής  
θραύσης, ρωγμών από καταπονήσεις λόγω διάβρωσης 
και αντίστασης σε κρούση. Όπου χρησιμοποιείται λε−
πτόκοκκος χάλυβας, η εγγυημένη τιμή της αντοχής δι−
αρροής δεν θα είναι μεγαλύτερη από 460 N/mm2 και 
η εγγυημένη τιμή του άνω ορίου της  εφελκυστικής 
αντοχής δεν θα είναι μεγαλύτερη από 725 N/mm2 σύμ−

φωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Αλουμίνιο μπο−
ρεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κατασκευαστικό υλικό 
όπου υποδεικνύεται σε μια ειδικής διάταξη φορητής 
δεξαμενής καταχωρημένης σε μια συγκεκριμένη ουσία 
στη Στήλη (11) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 ή όταν 
έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Όταν το αλουμίνιο 
επιτρέπεται, θα είναι μονωμένο ώστε να εμποδίζει σημα−
ντική απώλεια των φυσικών ιδιοτήτων όταν υπόκειται σε 
φορτίο θερμότητας 110 kW/m2 για περίοδο όχι λιγότερη 
από 30 λεπτά. Η μόνωση θα παραμένει αποτελεσμα−
τική σε όλες τις θερμοκρασίες λιγότερες από 649 °C 
και θα περιβάλλεται με ένα υλικό με σημείο τήξης όχι 
μικρότερο από  700 °C. Τα υλικά φορητής δεξαμενής 
θα είναι κατάλληλα για το εξωτερικό περιβάλλον στο 
οποίο πρόκειται να μεταφερθούν.   

6.7.2.2.2 Τα περιβλήματα φορητής δεξαμενής, εξαρ−
τήματα, και σωληνώσεις θα είναι κατασκευασμένα από 
υλικά που είναι:

(a) Πλήρως απρόσβλητα από τη μεταφερόμενη ου−
σία (ουσίες), ή 

(b) Κατάλληλα αδρανοποιημένα ή εξουδετερωμένα 
από χημική αντίδραση, ή 

(c) Επενδυμένα με υλικό ανθεκτικό σε διάβρωση απευ−
θείας συνδεδεμένο με το περίβλημα ή στερεωμένο με 
ισοδύναμα μέσα.

6.7.2.2.3 Τα παρεμβύσματα θα είναι κατασκευασμέ−
να από υλικά απρόσβλητα από τη μεταφερόμενη ου−
σία (ουσίες). 

6.7.2.2.4 Όταν τα περιβλήματα είναι επενδυμένα, 
η επένδυση θα είναι πλήρως απρόσβλητη από την 
ουσία(ουσίες) προς μεταφορά, ομογενής, μη πορώδης, 
χωρίς διατρήσεις, επαρκώς ελαστική και συμβατή με 
τα χαρακτηριστικά θερμικής διαστολής του περιβλή−
ματος. Η επένδυση του κάθε περιβλήματος, τα εξαρ−
τήματα του περιβλήματος  και οι σωληνώσεις θα είναι 
συνεχείς, και θα εξέχουν γύρω από την πρόσοψη κάθε 
φλάντζας. Όπου εξωτερικά εξαρτήματα είναι συγκολλη−
μένα στη δεξαμενή, η επένδυση θα είναι συνεχής μέσα 
από το εξάρτημα και  γύρω από την πρόσοψη εξωτε−
ρικών φλαντζών. 

6.7.2.2.5 Οι ενώσεις και ραφές στην επένδυση θα εί−
ναι κατασκευασμένες με σύντηξη του υλικού ή με άλλα 
ισοδύναμα αποτελεσματικά μέτρα.

6.7.2.2.6 Επαφή με ανόμοια μέταλλα που θα μπορού−
σε να προκαλέσει ζημιά λόγω γαλβανικής δράσης θα 
αποφεύγεται. 

6.7.2.2.7 Τα υλικά της φορητής δεξαμενής, συμπεριλαμ−
βανομένων συσκευών, παρεμβυσμάτων, επενδύσεων και 
προσαρτημάτων, δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την ουσία 
(ουσίες) προς μεταφορά στη φορητή δεξαμενή.

6.7.2.2.8 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμένες 
και κατασκευασμένες με υποστηρίγματα που θα παρέ−
χουν μιαν ασφαλή βάση κατά τη μεταφορά και με κα−
τάλληλα προσαρτήματα ανύψωσης και στερέωσης.

6.7.2.2.9 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμένες 
να αντέχουν,  χωρίς απώλεια περιεχομένων, τουλάχι−
στον την εσωτερική πίεση λόγω των περιεχομένων, και 
τα στατικά, δυναμικά και θερμικά φορτία υπό κανονικές 
συνθήκες χειρισμού και μεταφοράς. Ο σχεδιασμός θα 
αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της κόπωσης λόγω επα−
ναλαμβανόμενης επιβολής αυτών των φορτίων κατά τη 
διάρκεια όλης της αναμενόμενης ζωής της φορητής δε−
ξαμενής, έχουν ληφθεί υπόψη.
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6.7.2.2.10 Ένα περίβλημα που πρόκειται να εξοπλιστεί 
με μια συσκευή εκτόνωσης στο κενό θα είναι σχεδι−
ασμένο να αντέχει, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση,  μια 
εξωτερική πίεση όχι μικρότερη από 0.21 bar πάνω από 
την εσωτερική πίεση. Η συσκευή εκτόνωσης στο κενό 
θα είναι ρυθμισμένη σε ρύθμιση κενού όχι μεγαλύτερη 
από μείον (−) 0.21 bar εκτός αν το περίβλημα είναι σχε−
διασμένο για υψηλότερη εξωτερική υπερπίεση, στην 
οποία περίπτωση η πίεση εκτόνωσης της συσκευής με 
την οποία θα εξοπλιστεί  δεν θα είναι μεγαλύτερη από 
την πίεση εκτόνωσης υπό κενό του σχεδιασμού  για 
τη δεξαμενή. Το περίβλημα που χρησιμοποιείται για 
τη μεταφορά στερεών ουσιών (σε σκόνη ή κόκκους) 
των ομάδων συσκευασίας ΙΙ ή ΙΙΙ, που δεν υγροποιού−
νται κατά τη μεταφορά, μπορεί να σχεδιαστεί για χα−
μηλότερη εξωτερική πίεση, εφόσον εγκριθεί από την 
αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση αυτή η βαλβίδα κενού 
ρυθμίζεται να εκτονώνεται σε αυτήν τη χαμηλότερη πί−
εση. Ένα περίβλημα που δεν πρόκειται να εξοπλιστεί με 
μια συσκευή εκτόνωσης στο κενό θα είναι σχεδιασμέ−
νο να αντέχει, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση,  μια εξω−
τερική πίεση όχι μικρότερη από 0.4 bar πάνω από την 
εσωτερική πίεση.

6.7.2.2.11 Συσκευές εκτόνωσης στο κενό που χρησιμο−
ποιούνται σε φορητές δεξαμενές προοριζόμενες για τη 
μεταφορά ουσιών που ικανοποιούν τα κριτήρια για το 
σημείο ανάφλεξης της Κλάσης 3, συμπεριλαμβανομέ−
νων ουσιών μεταφερόμενων σε αυξημένη θερμοκρασία 
στο σημείο ανάφλεξής τους ή παραπάνω, θα εμποδί−
ζουν το άμεσο πέρασμα φλόγας μέσα στο περίβλημα, 
ή η φορητή δεξαμενή θα διαθέτει περίβλημα ικανό να 
αντέχει χωρίς διαρροή εσωτερική έκρηξη λόγω της ει−
σόδου φλόγας εντός του περιβλήματος.

6.7.2.2.12 Οι φορητές δεξαμενές και οι προσδέσεις τους 
θα είναι ικανές, υπό το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, να 
απορροφούν τις παρακάτω χωριστά εφαρμοζόμενες 
στατικές δυνάμεις:

(a) Κατά την κατεύθυνση κίνησης: δύο φορές την 
MPGM επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g)101,

(b) Οριζόντια σε ορθή γωνία με την κατεύθυνση κίνη−
σης: η MPGM (όταν η κατεύθυνση κίνησης δεν είναι σα−
φώς ορισμένη, οι δυνάμεις θα είναι ίσες με δύο φορές 
την MPGM) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g)1 ,

(c) Κατακόρυφα άνω: η MPGM επί την επιτάχυνση της 
βαρύτητας (g)1 , και

(d) Κατακόρυφα κάτω: δύο φορές την MPGM (ολικό 
φορτίο συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης της βα−
ρύτητας) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g)1 . 

6.7.2.2.13 Υπό καθεμία από τις δυνάμεις στην 6.7.2.2.12, 
ο συντελεστής ασφαλείας που πρέπει να τηρηθεί θα 
έχει ως εξής:

(a) Για μέταλλα με σαφώς ορισμένο όριο διαρροής, 
συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την εγγυημέ−
νη  αντοχή διαρροής, ή

(b) Για μέταλλα χωρίς σαφώς ορισμένο όριο διαρρο−
ής, συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την εγγυ−
ημένη  0.2% αντοχή και, για ωστενιτικούς χάλυβες, 1% 
εγγυημένη αντοχή.

1 Χάριν υπολογισμού g = 9.81 m/s2.

6.7.2.2.14 Οι τιμές της αντοχής διαρροής ή της εγγυη−
μένης αντοχής θα είναι οι τιμές σύμφωνα με τα εθνικά 
ή διεθνή πρότυπα υλικών. Όταν χρησιμοποιούνται ωστε−
νιτικοί χάλυβες, οι προδιαγεγραμμένες ελάχιστες τιμές 
αντοχής διαρροής ή της εγγυημένης αντοχής σύμφωνα 
με τα πρότυπα υλικών μπορούν να αυξηθούν κατά μέ−
γιστο κατά 15% όταν αυτές οι υψηλότερες τιμές βεβαι−
ώνονται στο πιστοποιητικό επιθεώρησης υλικού. Όταν 
δεν υπάρχει πρότυπο υλικού για το εν λόγω μέταλλο, 
η τιμή της αντοχής διαρροής ή της εγγυημένης αντο−
χής που χρησιμοποιείται θα είναι εγκεκριμένη από την 
αρμόδια αρχή.

6.7.2.2.15 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι ικανές να 
γειωθούν ηλεκτρικά όταν προορίζονται για τη μετα−
φορά ουσιών που ικανοποιούν τα κριτήρια για το ση−
μείο ανάφλεξης της Κλάσης 3 συμπεριλαμβανομένων 
της αυξημένης θερμοκρασίας μεταφερόμενων ουσιών 
στο σημείο ανάφλεξης τους ή παραπάνω. Θα λαμβά−
νονται μέτρα για την αποφυγή επικίνδυνης ηλεκτρο−
στατικής εκκένωσης.

6.7.2.2.16 Όταν απαιτείται για ορισμένες ουσίες από 
τη σχετική οδηγία φορητής δεξαμενής που υποδεικνύ−
εται στη Στήλη (10) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 
και περιγράφεται στην 4.2.4.5.6 ή από μια ειδική διάτα−
ξη φορητής δεξαμενής που υποδεικνύεται στη Στήλη 
(11) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και περιγράφεται 
στην 4.2.5.3, οι φορητές δεξαμενές θα είναι εφοδιασμέ−
νες με πρόσθετη προστασία, που μπορεί να έχει τη 
μορφή πρόσθετου πάχους περιβλήματος  ή υψηλότε−
ρη πίεση δοκιμής, το πρόσθετο πάχος περιβλήματος ή 
η υψηλότερη πίεση δοκιμής καθοριζόμενα εν όψει των 
κινδύνων που συνεπάγεται η μεταφορά των συγκεκρι−
μένων ουσιών.

6.7.2.3 Κριτήρια σχεδιασμού 
6.7.2.3.1 Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα με τη 

δυνατότητα να αναλυθούν ως προς τις καταπονήσεις 
μαθηματικά ή πειραματικά με μετρητές αντίστασης τά−
σεων, ή με άλλες μεθόδους εγκεκριμένες από την αρ−
μόδια αρχή.

6.7.2.3.2 Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα και κα−
τασκευασμένα να αντέχουν υδραυλική πίεση δοκιμής 
όχι μικρότερη από 1.5 φορές την πίεση σχεδιασμού. Ει−
δικές απαιτήσεις υπάρχουν για ορισμένες ουσίες στη 
σχετική οδηγία φορητής δεξαμενής που υποδεικνύεται 
στη Στήλη (10) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και πε−
ριγράφεται στην 4.2.5.2.6 ή από μια ειδική διάταξη φο−
ρητής δεξαμενής που υποδεικνύεται στη Στήλη (11) του 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και περιγράφεται στην 
4.2.5.3. Προσοχή πρέπει να δίνεται στις  απαιτήσεις ελά−
χιστου πάχους περιβλήματος που περιγράφονται στις 
6.7.2.4.1 με 6.7.2.4.10.

6.7.2.3.3 Για μέταλλα με σαφώς ορισμένο όριο διαρ−
ροής ή χαρακτηριζόμενα από της εγγυημένη αντοχή 
(0.2% της εγγυημένης αντοχής, γενικά, ή 1% της εγγυ−
ημένης αντοχής για ωστενιτικούς χάλυβες) η  πρωτεύ−
ουσα τάση σ (σίγμα) του περιβλήματος  δεν θα υπερ−
βαίνει το 0.75 Re ή 0.50 Rm, όποιο είναι το μικρότερο, 
στην πίεση δοκιμής, όπου:

Re =  αντοχή διαρροής σε N/mm2, ή 0.2% της εγγυη−
μένης αντοχής ή, για ωστενιτικούς χάλυβες, 1% της εγ−
γυημένης αντοχής,

Rm  =  ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε N/mm2.
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6.7.2.3.3.1 Οι τιμές Re και Rm που χρησιμοποιούνται θα 
είναι οι προδιαγεγραμμένες ελάχιστες τιμές  σύμφωνα 
με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικών. Όταν χρησιμο−
ποιούνται ωστενιτικοί χάλυβες, οι προδιαγεγραμμένες 
ελάχιστες τιμές  για τα Re και Rm σύμφωνα με τα πρό−
τυπα υλικού μπορούν να αυξηθούν κατά μέγιστο κατά 
15% όταν υψηλότερες τιμές βεβαιώνονται στο πιστοποι−
ητικό επιθεώρησης υλικού. Όταν δεν υπάρχει πρότυπο 
υλικού για το εν λόγω μέταλλο, οι τιμές Re και Rm που 
χρησιμοποιούνται θα είναι εγκεκριμένες από την αρμό−
δια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. 

6.7.2.3.3.2 Χάλυβες με λόγο Re/Rm πάνω από 0.85 δεν 
επιτρέπονται για την κατασκευή συγκολλημένων περι−
βλημάτων. Οι τιμές Re και Rm που πρόκειται να χρησι−
μοποιηθούν στον καθορισμό του λόγου αυτού θα είναι 
οι τιμές που προδιαγράφονται στο πιστοποιητικό επι−
θεώρησης υλικού.

6.7.2.3.3.3 Χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην κατα−
σκευή περιβλημάτων θα έχουν επιμήκυνση σε θραύση, 
σε ποσοστό %, όχι μικρότερο από 10 000/Rm με από−
λυτο ελάχιστο 16% για λεπτόκοκκους χάλυβες και 20% 
για άλλους χάλυβες. Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου  
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή περιβλημάτων 
θα έχουν επιμήκυνση σε θραύση, σε ποσοστό %, όχι μι−
κρότερο από  10 000/6Rm με απόλυτο ελάχιστο 12%.

6.7.2.3.3.4 Για το σκοπό του καθορισμού των πραγμα−
τικών τιμών για τα υλικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
για φύλλο μετάλλου, ο άξονας του δείγματος εφελ−
κυστικής δοκιμής θα είναι σε ορθή γωνία (εγκαρσίως) 
με την κατεύθυνση κυλίσεως. Η μόνιμη επιμήκυνση σε 
θραύση θα μετράται σε δείγματα δοκιμής ορθογώνιων 
διατομών  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6892:1998 χρη−
σιμοποιώντας μήκος μέτρησης 50 mm.

6.7.2.4 Ελάχιστο πάχος περιβλήματος 
6.7.2.4.1 Το ελάχιστο πάχος περιβλήματος θα είναι το 

μεγαλύτερο πάχος από:
(a) Το ελάχιστο πάχος καθορισμένο σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των 6.7.2.4.2 με 6.7.2.4.10, 
(b) Το ελάχιστο πάχος καθορισμένο σύμφωνα με τον 

αναγνωρισμένο Κώδικα δοχείου πίεσης συμπεριλαμβα−
νομένων  των  απαιτήσεων στην 6.7.2.3, και

(c) Το ελάχιστο πάχος που προδιαγράφεται στη σχε−
τική οδηγία φορητής δεξαμενής της Στήλης (10) του Πί−
νακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και που περιγράφεται στην 
4.2.5.2.6 ή από μια ειδική διάταξη φορητής δεξαμενής 
που υποδεικνύεται στη Στήλη (11) του Πίνακα Α του Κε−
φαλαίου 3.2 και που περιγράφεται στην 4.2.5.3.

6.7.2.4.2 Τα κυλινδρικά τμήματα, άκρα (κορυφές) και 
καλύμματα ανθρωποθυρίδων στα περιβλήματα με διά−
μετρο όχι μεγαλύτερη από 1.80 m δεν θα είναι λιγότερο 
από 5 mm σε πάχος του χάλυβα αναφοράς ή σε ισοδύ−
ναμου πάχους του μετάλλου που είναι να χρησιμοποι−
ηθεί. Περιβλήματα με διάμετρο μεγαλύτερη από 1.80 m 
δεν θα είναι λιγότερο από 6 mm σε πάχος του χάλυβα 
αναφοράς ή σε ισοδύναμου πάχους του μετάλλου που 
είναι να χρησιμοποιηθεί, εκτός από αυτό για κονιώδεις 
ή κοκκώδεις στερεές ουσίες των ομάδων συσκευασίας 
II ή III η απαίτηση ελάχιστου πάχους μπορεί να μειωθεί 
σε πάχος όχι λιγότερο από 5 mm του χάλυβα αναφο−
ράς ή ισοδύναμου πάχους του μετάλλου που είναι να 
χρησιμοποιηθεί.

6.7.2.4.3 Όταν παρέχεται πρόσθετη προστασία έναντι 
ζημιάς στο περίβλημα, οι φορητές δεξαμενές με πίεση 
δοκιμών μικρότερη από 2.65 bar μπορούν να έχουν μει−
ωμένο ελάχιστο πάχος περιβλήματος, αναλογικά με την 
παρεχόμενη προστασία, ως εγκρίνει η αρμόδια αρχή. 
Πάραυτα, περιβλήματα με διάμετρο όχι μεγαλύτερη από 
1.80 m δεν θα είναι λιγότερο από 3 mm σε πάχος του 
χάλυβα αναφοράς ή σε ισοδύναμο πάχος του μετάλλου 
που είναι να χρησιμοποιηθεί. Περιβλήματα με διάμετρο 
μεγαλύτερη από 1.80 m δεν θα είναι λιγότερο από 4 mm 
σε πάχος του χάλυβα αναφοράς ή σε ισοδύναμο πάχος 
του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί.

6.7.2.4.4 Τα κυλινδρικά τμήματα, άκρα (κορυφές) και 
καλύμματα ανθρωποθυρίδων όλων των περιβλημάτων 
δεν θα έχουν πάχος λιγότερο από 3 mm ανεξάρτητα 
από το υλικό κατασκευής.

6.7.2.4.5 Η πρόσθετη προστασία που αναφέρεται 
στην 6.7.2.4.3 μπορεί να παρέχεται από συνολική εξω−
τερική δομική προστασία, όπως κατάλληλη κατασκευή 
“sandwich” με την εξωτερική επένδυση (κάλυμμα) στε−
ρεωμένη στο περίβλημα, κατασκευή με διπλά τοιχώμα−
τα ή εσωκλείοντας το περίβλημα σε πλήρες πλαίσιο με 
διαμήκη και εγκάρσια δομικά μέλη. 

6.7.2.4.6 Το ισοδύναμο πάχος ενός μετάλλου εκτός 
από το πάχος που αναφέρεται για το χάλυβα αναφοράς 
στην 6.7.2.4.2 θα καθορίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

e
Rm1

1 1
 =  

21,4e
 A

o
3 ×

 όπου:
e1 = απαιτούμενο ισοδύναμο πάχος (σε mm) του με−

τάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί, 
e0 = ελάχιστο πάχος (σε mm) του χάλυβα αναφοράς 

καθορισμένου στη σχετική οδηγία φορητής δεξαμενής 
που αναφέρεται στη Στήλη (10) του Πίνακα Α του Κε−
φαλαίου 3.2 και περιγράφεται στην 4.2.4.5.6 ή από μια 
ειδική διάταξη φορητής δεξαμενής που υποδεικνύεται 
στη Στήλη (11) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και πε−
ριγράφεται στην 4.2.5.3,

Rm1 = εγγυημένη ελάχιστη εφελκυστική αντοχή (σε N/
mm2) του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί (βλέ−
πε 6.7.2.3.3),

A1 = εγγυημένη ελάχιστη επιμήκυνση σε θραύση (σε 
%) του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί σύμφω−
να με εθνικά ή διεθνή πρότυπα.

6.7.2.4.7  Όταν στη σχετική οδηγία φορητής δεξαμε−
νής της 4.2.4.5.6, προδιαγράφεται ένα ελάχιστο πάχος 
8 mm, 10 mm ή 12 mm, θα σημειωθεί ότι αυτά τα πάχη 
βασίζονται σε ιδιότητες του  χάλυβα αναφοράς και με 
διάμετρο περιβλήματος 1.80 m. Όπου χρησιμοποιείται 
μέταλλο εκτός του μαλακού χάλυβα (βλέπε 6.7.2.1) ή το 
περίβλημα έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 1.80 m, το πά−
χος θα καθορίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

e
Rm1

1

1 11 8
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21,4e  d
  A

o
3, ×
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 όπου:
e1 = απαιτούμενο ελάχιστο πάχος (σε mm) του μετάλ−

λου που είναι να χρησιμοποιηθεί,
e0 = ελάχιστο πάχος (σε mm) του χάλυβα αναφοράς 

που αναφέρεται στη σχετική οδηγία φορητής δεξαμε−
νής που υποδεικνύεται στη Στήλη (10) του Πίνακα Α του 
Κεφαλαίου 3.2 και περιγράφεται στην 4.2.4.5.6 ή από μια 
ειδική διάταξη φορητής δεξαμενής που υποδεικνύεται 
στη Στήλη (11) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και πε−
ριγράφεται στην 4.2.5.3,

d1 = διάμετρο του περιβλήματος (σε m), αλλά όχι λι−
γότερο από 1.80 m,

Rm1 = εγγυημένη ελάχιστη εφελκυστική αντοχή (σε N/
mm2) του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί (βλέ−
πε 6.7.2.3.3),

A1 = εγγυημένη ελάχιστη επιμήκυνση σε θραύση (σε 
%) του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί σύμφω−
να με εθνικά ή διεθνή πρότυπα.

6.7.2.4.8 Σε καμία περίπτωση το πάχος τοιχώματος δεν 
θα είναι μικρότερο από αυτό στις 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 και 
6.7.2.4.4. Όλα τα μέρη του περιβλήματος θα έχουν ελάχι−
στο πάχος όπως ορίζεται στις 6.7.2.4.2 έως 6.7.2.4.4. Αυτό 
το πάχος δεν θα περιλαμβάνει ανοχή για διάβρωση.  

6.7.2.4.9 Όταν χρησιμοποιείται μαλακός χάλυβας (βλέ−
πε 6.7.2.1), ο υπολογισμός με τη χρήση του τύπου της 
6.7.2.4.6 δεν είναι απαραίτητος.

6.7.2.4.10 Δεν θα υπάρξει ξαφνική αλλαγή του πάχους 
πλάκας στη σύνδεση των άκρων (κορυφών) με το κυ−
λινδρικό τμήμα του περιβλήματος.  

6.7.2.5 Εξοπλισμός εξυπηρέτησης
6.7.2.5.1 Ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα έχει τέτοια 

διάταξη ώστε να είναι προστατευμένος έναντι  του κιν−
δύνου ξεβιδώματος ή της βλάβης στη διάρκεια της με−
ταφοράς ή του χειρισμού. Όταν η ένωση μεταξύ του 
πλαισίου και του περιβλήματος επιτρέπει σχετική κίνη−
ση μεταξύ των συναρμολογούμενων μερών, ο εξοπλι−
σμός θα είναι έτσι προσδεμένος ώστε να επιτρέπει τέ−
τοια κίνηση χωρίς κίνδυνο ζημιάς στα μέρη εργασίας. Τα 
εξωτερικά εξαρτήματα εκκένωσης (υποδοχές σωλήνων, 
συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική βαλβίδα διακοπής 
και η έδρασή της  θα προστατεύονται έναντι του κιν−
δύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών δυνάμεων (για 
παράδειγμα με χρήση τομών διάτμησης). Οι συσκευές 
πλήρωσης και εκκένωσης (περιλαμβανομένων των πα−
ρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτι−
κών πωμάτων θα μπορούν να ασφαλίζονται έναντι αιφ−
νιδίου ανοίγματος. 

6.7.2.5.2 Όλα τα ανοίγματα (στόμια) στο περίβλημα, 
που προορίζονται για την πλήρωση ή εκκένωση της φο−
ρητής δεξαμενής θα είναι εξοπλισμένα με χειροκίνητη 
βαλβίδα διακοπής τοποθετημένη όσο το δυνατό κοντύ−
τερα στο περίβλημα είναι πρακτικό. Άλλα ανοίγματα, 
εκτός από ανοίγματα εξαερισμού ή συσκευές εκτόνω−
σης πίεσης, θα είναι εξοπλισμένα είτε με μια βαλβίδα 
διακοπής ή με άλλο κατάλληλο μέσο κλεισίματος το−
ποθετημένο όσο το δυνατό κοντύτερα στο περίβλημα 
είναι πρακτικό.

6.7.2.5.3 Όλες οι φορητές δεξαμενές θα είναι εξοπλι−
σμένες με μια ανθρωποθυρίδα ή άλλα ανοίγματα επι−
θεώρησης κατάλληλου μεγέθους ώστε να επιτρέπουν 
εσωτερική επιθεώρηση και επαρκή πρόσβαση για συ−
ντήρηση και επισκευή του εσωτερικού. Οι φορητές δε−

ξαμενές με διαμερίσματα θα έχουν μια ανθρωποθυρίδα 
ή άλλα ανοίγματα επιθεώρησης για κάθε διαμέρισμα.

6.7.2.5.4 Όσο είναι πρακτικά δυνατό τα εξωτερικά 
εξαρτήματα θα είναι ομαδοποιημένα. Για  μονωμένες 
φορητές δεξαμενές, τα πάνω εξαρτήματα θα είναι κυ−
κλωμένα από μια δεξαμενή συλλογής των εκροών με 
κατάλληλους σωλήνες διοχέτευσης.

6.7.2.5.5 Κάθε σύνδεση σε μια φορητή δεξαμενή θα 
επισημαίνεται σαφώς ώστε να υποδεικνύει τη  λειτουρ−
γία της.

6.7.2.5.6 Κάθε βαλβίδα διακοπής ή άλλο μέσο κλεισί−
ματος θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για 
μια  βαθμολογημένη πίεση όχι μικρότερη από τη MAWP 
του περιβλήματος λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμε−
νες κατά τη μεταφορά θερμοκρασίες. Όλες οι βαλβί−
δες διακοπής με βιδωτούς άξονες θα κλείνουν με  δε−
ξιόστροφη κίνηση της χειροκίνητης στρόφιγγας. Για 
άλλες βαλβίδες διακοπής η ρύθμιση  (ανοιχτή και κλει−
στή) και φορά κλεισίματος θα επισημαίνονται σαφώς. 
Όλες οι βαλβίδες διακοπής θα είναι σχεδιασμένες να 
εμποδίζουν αιφνίδιο άνοιγμα. 

6.7.2.5.7 Κινητά μέρη όπως καλύμματα, συστατικά κλεί−
στρων κλπ., τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή τρι−
βής ή κρούσης με φορητές δεξαμενές αλουμινίου προ−
οριζόμενες για τη μεταφορά ουσιών που ικανοποιούν 
τα κριτήρια σημείου ανάφλεξης της Κλάσης 3 συμπε−
ριλαμβανομένης της αυξημένης θερμοκρασίας των με−
ταφερόμενων ουσιών στο σημείο ανάφλεξής τους ή πα−
ραπάνω, δεν επιτρέπεται να είναι κατασκευασμένα από 
απροστάτευτο οξειδούμενο χάλυβα.     

6.7.2.5.8 Οι σωληνώσεις θα είναι σχεδιασμένες, κατα−
σκευασμένες και εγκατεστημένες έτσι ώστε να απο−
φεύγεται ο κίνδυνος ζημιάς λόγω θερμικής διαστολής 
και συστολής, μηχανικών χτυπημάτων και κραδασμών. 
Όλες οι σωληνώσεις θα είναι από κατάλληλο μεταλλι−
κό υλικό. Όπου είναι δυνατό θα χρησιμοποιούνται  συ−
γκολλημένες ενώσεις σωλήνων.  

6.7.2.5.9 Οι ενώσεις χάλκινων σωλήνων θα είναι χαλ−
κοκολλημένες ή θα έχουν μια εξίσου ισχυρή μεταλλι−
κή ένωση. Το σημείο τήξης των υλικών χαλκοκόλλησης 
δεν θα είναι χαμηλότερο από 525 °C. Οι ενώσεις δεν 
θα μειώνουν την αντοχή των σωλήνων όπως μπορεί να 
συμβεί με την κοπή σπειρωμάτων. 

6.7.2.5.10 Η πίεση διαρρήξεως όλων των σωληνώσε−
ων και των εξαρτημάτων σωλήνων δεν θα είναι μι−
κρότερη από τη μεγαλύτερη από τέσσερις φορές την 
MAWP του περιβλήματος ή τέσσερις φορές την πίεση 
στην οποία θα υπόκειται σε χρήση λόγω της δράσης 
αντλίας ή άλλης συσκευής (εκτός από συσκευές εκτό−
νωσης πίεσης).

6.7.2.5.11 Ελατά μέταλλα θα χρησιμοποιούνται  στην 
κατασκευή βαλβίδων και προσαρτημάτων. 

6.7.2.6 Aνοίγματα πυθμένα
6.7.2.6.1 Ορισμένες ουσίες δεν θα μεταφέρονται σε φο−

ρητές δεξαμενές με ανοίγματα πυθμένα. Όταν η σχε−
τική οδηγία φορητής δεξαμενής της Στήλης (10) του 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 που περιγράφεται στην 
4.2.4.5.6 υποδεικνύει ότι απαγορεύονται  ανοίγματα πυθ−
μένα δεν θα υπάρχουν ανοίγματα κάτω από τη στάθ−
μη υγρού του περιβλήματος όταν είναι γεμισμένο στο 
μέγιστο επιτρεπτό σημείο πλήρωσης.  Όταν ένα υπάρ−
χον άνοιγμα είναι κλειστό αυτό θα γίνεται με εσωτερι−



κή και εξωτερική συγκόλλησης μιας πλάκας πάνω στο 
περίβλημα.

6.7.2.6.2 Οι διέξοδοι εκκένωσης πυθμένα για φορητές 
δεξαμενές που μεταφέρουν ορισμένες στερεές,  κρυ−
σταλλοποιήσιμες ή εξαιρετικά ιξώδεις ουσίες θα είναι 
εξοπλισμένες με τουλάχιστον δύο  συσκευές κλεισίμα−
τος σε σειρά και ανεξάρτητες μεταξύ τους. Ο σχεδια−
σμός του εξοπλισμού θα πρέπει να ικανοποιεί την  αρ−
μόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της και θα 
περιλαμβάνει:

(a) Μια εξωτερική βαλβίδα διακοπής τοποθετημένη 
όσο κοντύτερα είναι πρακτικά δυνατό στο περίβλη−
μα, και

(b) Ένα στεγανό κλείστρο υγρού στο άκρο του σωλή−
να εκκένωσης, που μπορεί να είναι μια βιδωμένη κενή 
φλάντζα ή ένα βιδωτό πώμα.

6.7.2.6.3 Κάθε διέξοδος εκκένωσης πυθμένα, εκτός από 
τις προβλέψεις της 6.7.2.6.2, θα είναι εξοπλισμένη με 
τρεις  συσκευές κλεισίματος σε σειρά και ανεξάρτητες 
μεταξύ τους. Ο σχεδιασμός του εξοπλισμού θα πρέπει 
να ικανοποιεί την  αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημέ−
νο φορέα της και θα περιλαμβάνει: 

(a) Μια εσωτερική βαλβίδα διακοπής αυτόματου κλει−
σίματος, δηλαδή μια βαλβίδα διακοπής μέσα στο περί−
βλημα ή μέσα σε συγκολλημένη φλάντζα ή στη βοηθη−
τική της φλάντζα, ούτως ώστε:

(i) Οι συσκευές ελέγχου για τη λειτουργία της βαλ−
βίδας είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται 
ακούσιο άνοιγμα λόγω κρούσης ή άλλης αιφνίδιας πρά−
ξης, 

(ii) Η βαλβίδα μπορεί να λειτουργήσει από πάνω ή 
κάτω, 

(iii) Εάν είναι δυνατό, η ρύθμιση − ανοικτή ή κλειστή − 
της βαλβίδας διακοπής θα μπορεί να επαληθευθεί από 
το έδαφος και στις δύο περιπτώσεις, 

(iv) Εκτός από φορητές δεξαμενές με χωρητικότητα 
όχι πάνω από 1 000 λίτρα, θα είναι δυνατό να κλειστεί 
η βαλβίδα από μια θέση πρόσβασης της φορητής δε−
ξαμενής που βρίσκεται σε απόσταση από την ίδια τη 
βαλβίδα, και

  (v) Η βαλβίδα θα συνεχίζει να είναι αποτελεσματική 
σε περίπτωση ζημιάς στην εξωτερική συσκευή για να 
ελέγχεται η λειτουργία της βαλβίδας,

(b) Μια εξωτερική βαλβίδα διακοπής τοποθετημένη 
όσο κοντύτερα είναι πρακτικά δυνατό στο περίβλη−
μα, και

(c) Ένα στεγανό κλείστρο υγρού στο άκρο του σωλή−
να εκκένωσης, που μπορεί να είναι μια βιδωμένη κενή 
φλάντζα ή ένα βιδωτό πώμα.

6.7.2.6.4 Για ένα επενδυμένο περίβλημα, η εσωτερική 
βαλβίδα διακοπής που απαιτείται από την 6.7.2.6.3 (a) 
μπορεί να αντικατασταθεί από μια επιπλέον εξωτερι−
κή βαλβίδα διακοπής. Ο κατασκευαστής θα ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής ή του εξουσιοδο−
τημένου φορέα της.

6.7.2.7 Συσκευές εκτόνωσης ασφαλείας 
6.7.2.7.1 Όλες οι φορητές δεξαμενές θα είναι εξοπλι−

σμένες με τουλάχιστον μία συσκευή εκτόνωσης πίεσης. 
Όλες οι συσκευές εκτόνωσης θα είναι σχεδιασμένες, 
κατασκευασμένες και θα φέρουν σήμανση σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής ή του εξουσιο−
δοτημένου φορέα της.

6.7.2.8 Συσκευές εκτόνωσης πίεσης
6.7.2.8.1 Κάθε φορητή δεξαμενή με χωρητικότητα όχι 

μικρότερη από 1 900 λίτρα και κάθε ανεξάρτητο δια−
μέρισμα μιας φορητής δεξαμενής με παρόμοια χωρητι−
κότητα, θα παρέχεται με μία ή περισσότερες συσκευές 
εκτόνωσης πίεσης με ελατήριο και μπορεί επιπλέον να 
έχει εύθραυστο δίσκο ή εύτηκτο στοιχείο παράλληλα 
με τις συσκευές με ελατήριο εκτός από την περίπτωση 
που απαγορεύονται σχετικά με την 6.7.2.8.3 στη σχετι−
κή οδηγία φορητής δεξαμενής της 4.2.4.5.6. Οι συσκευ−
ές εκτόνωσης στο κενό θα έχουν επαρκή χωρητικότητα 
ώστε να αποφεύγεται διάρρηξη του περιβλήματος λόγω 
υπερβολικής πίεσης ή κενού ως αποτελεσμάτων φόρτω−
σης, εκφόρτωσης ή θερμότητας των περιεχομένων. 

6.7.2.8.2 Συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα είναι σχεδι−
ασμένες να εμποδίζουν την είσοδο ξένων ουσιών, τη 
διαρροή υγρού και την επικίνδυνη ανάπτυξη υπερβο−
λικής πίεσης.

6.7.2.8.3 Όταν απαιτείται για ορισμένες ουσίες από 
τη σχετική οδηγία φορητής δεξαμενής που υποδεικνύ−
εται στη Στήλη (10) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 
και περιγράφεται στην 4.2.4.5.6, οι φορητές δεξαμενές 
θα έχουν συσκευή εκτόνωσης πίεσης εγκεκριμένη από 
την αρμόδια αρχή. Εκτός αν μια φορητή δεξαμενή σε 
υπηρεσία είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή εκτόνωσης 
κατασκευασμένη από υλικά συμβατά με τη μεταφερό−
μενη ουσία, η συσκευή εκτόνωσης θα αποτελείται από 
έναν εύθραυστο δίσκο που  προηγείται μιας συσκευής 
εκτόνωσης πίεσης με ελατήριο. Όταν ένας εύθραυστος 
δίσκος εισάγεται σε σειρά με την απαιτούμενη συσκευή 
εκτόνωσης πίεσης, ο χώρος μεταξύ του εύθραυστου δί−
σκου και της συσκευής εκτόνωσης πίεσης θα διαθέτει 
μετρητή πίεσης ή άλλη ένδειξη για την ανίχνευση ρήξης 
του δίσκου, μικρών οπών, ή διαρροής που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν δυσλειτουργία του συστήματος εκτό−
νωσης πίεσης. Ο εύθραυστος δίσκος θα διαρρηγνύεται 
σε ονομαστική πίεση 10% πάνω από την έναρξη της πί−
εσης εκτόνωσης της συσκευής εκτόνωσης.

6.7.2.8.4 Κάθε φορητή δεξαμενή με χωρητικότητα μι−
κρότερη από 1 900 λίτρα θα είναι εξοπλισμένη με μια 
συσκευή εκτόνωσης πίεσης που μπορεί να είναι ένας εύ−
θραυστος δίσκος όταν ο δίσκος αυτός συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις της 6.7.2.11.1. Όταν δεν χρησιμοποιεί−
ται συσκευή εκτόνωσης πίεσης με ελατήριο, ο εύθραυ−
στος δίσκος θα είναι ρυθμισμένος να διαρρηγνύεται σε 
ονομαστική πίεση ίση με την πίεση δοκιμής.

6.7.2.8.5 Όταν το περίβλημα είναι εξοπλισμένο για 
εκτόνωση πίεσης, η γραμμή εισροής θα διαθέτει κα−
τάλληλη συσκευή εκτόνωσης πίεσης ρυθμισμένη να λει−
τουργεί σε πίεση όχι υψηλότερη από την MAWP του 
περιβλήματος, και μια βαλβίδα διακοπής θα είναι το−
ποθετημένη όσο κοντύτερα στο περίβλημα είναι πρα−
κτικά δυνατό.

6.7.2.9 Ρύθμιση των συσκευών εκτόνωσης πίεσης
6.7.2.9.1 Θα σημειωθεί ότι οι συσκευές εκτόνωσης πί−

εσης θα λειτουργούν μόνο σε συνθήκες υπερβολικής 
αύξησης της θερμοκρασίας, αφού το περίβλημα δεν θα 
υπόκειται σε υπερβολικές διακυμάνσεις πίεσης υπό κα−
νονικές συνθήκες μεταφοράς (βλέπε 6.7.2.12.2).

6.7.2.9.2 Η απαιτούμενη συσκευή εκτόνωσης πίεσης θα 
είναι ρυθμισμένη να αρχίζει την εκτόνωση σε ονομαστι−
κή πίεση των πέντε−έκτων της πίεσης δοκιμής για πε−
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ριβλήματα με πίεση δοκιμής όχι πάνω από 4.5 bar και 
110% των δύο−τρίτων της πίεσης δοκιμής για περιβλή−
ματα με πίεση δοκιμής πάνω από 4.5 bar. Μετά την εκ−
κένωση η συσκευή θα κλείνει σε πίεση όχι πάνω από 
10% κάτω από την πίεση στην οποία αρχίζει η εκκένω−
ση. Η συσκευή θα παραμένει κλειστή σε όλες τις χαμη−
λότερες πιέσεις. Αυτή η απαίτηση δεν απαγορεύει τη 
χρήση της εκτόνωσης κενού ή συνδυασμού εκτόνωσης 
πίεσης και συσκευών εκτόνωσης στο κενό.

6.7.2.10 Εύτηκτα στοιχεία
6.7.2.10.1 Τα εύτηκτα στοιχεία θα λειτουργούν σε θερ−

μοκρασία μεταξύ 110 °C και 149 °C με την προϋπόθεση 
ότι η πίεση στο περίβλημα στη θερμοκρασία τήξης δεν 
θα είναι μεγαλύτερη από την πίεση δοκιμής. Θα είναι 
τοποθετημένα στην κορυφή του περιβλήματος με τα 
σημεία εισαγωγής τους στο χώρο ατμών και σε κα−
μία περίπτωση δεν θα προστατεύονται από την εξω−
τερική θερμότητα. Τα εύτηκτα στοιχεία δεν θα χρησι−
μοποιούνται  σε φορητές δεξαμενές με πίεση δοκιμής 
που υπερβαίνει τα 2.65 bar. Τα εύτηκτα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται  σε φορητές δεξαμενές προοριζόμε−
νες για τη μεταφορά ουσιών με αυξημένη θερμοκρα−
σία θα είναι σχεδιασμένα μα λειτουργούν σε θερμο−
κρασία υψηλότερη από τη μέγιστη θερμοκρασία που 
θα σημειωθεί κατά τη μεταφορά και θα είναι σύμφωνα  
με τις απαιτήσεις  της αρμόδιας αρχής ή του εξουσιο−
δοτημένου φορέα της.

6.7.2.11 Εύθραυστοί δίσκοι
6.7.2.11.1 Εκτός από την αναφορά στην 6.7.2.8.3, οι εύ−

θραυστοι δίσκοι θα είναι ρυθμισμένοι να διαρρηγνύονται 
σε ονομαστική πίεση ίση με την πίεση δοκιμής καθ'όλο 
το εύρος της θερμοκρασίας σχεδιασμού. Ιδιαίτερη προ−
σοχή θα δίνεται στις απαιτήσεις των 6.7.2.5.1 και 6.7.2.8.3 
αν χρησιμοποιούνται εύθραυστοι δίσκοι.

6.7.2.11.2 Οι εύθραυστοι δίσκοι θα είναι κατάλληλοι για 
τις πιέσεις κενού που μπορεί να παρατηρηθούν στη φο−
ρητή δεξαμενή.

6.7.2.12 Χωρητικότητα των συσκευών εκτόνωσης πί−
εσης

6.7.2.12.1 Η συσκευή εκτόνωσης πίεσης με ελατήριο 
που απαιτεί η 6.7.2.8.1 θα έχει ελάχιστο εμβαδόν δια−
τομής ροής ισοδύναμο με στόμιο διαμέτρου 31.75 mm. 
Όταν χρησιμοποιούνται  συσκευές εκτόνωσης στο κενό, 
θα έχουν εμβαδόν διατομής ροής όχι μικρότερο από 
284 mm2.

6.7.2.12.2 Η συνδυασμένη χωρητικότητα παροχής των 
συσκευών εκτόνωσης πίεσης (λαμβανομένης υπόψη της 
μείωσης της ροής όταν η φορητή δεξαμενή είναι εφο−
διασμένη με εύθραυστους δίσκους πριν από διατάξεις 
εκτόνωσης πίεσης με ελατήριο ή όταν οι διατάξεις εκτό−
νωσης πίεσης με ελατήριο είναι εξοπλισμένες με διά−
ταξη που εμποδίζει τη διέλευση της φλόγας) σε κατά−
σταση πλήρους περικύκλωσης από φωτιά της φορητής 
δεξαμενής θα είναι αρκετή να περιορίσει την πίεση στο 
περίβλημα στο 20% πάνω από την πίεση έναρξης της 
εκκένωσης της συσκευής περιορισμού πίεσης. Οι συ−
σκευές εκτόνωσης πίεσης αμέσου ανάγκης μπορούν 
να χρησιμοποιούνται  για να επιτευχθεί η πλήρης χω−
ρητικότητα εκτόνωσης που προδιαγράφεται. Αυτές οι 
συσκευές μπορεί να είναι εύτηκτες, με συστατικά ελα−
τηρίου ή εύθραυστου δίσκου, ή ένας συνδυασμός συ−
σκευών με ελατήριο και συσκευών με εύθραυστο δίσκο.  

Η ολική απαιτούμενη χωρητικότητα των συσκευών εκτό−
νωσης μπορεί να καθοριστεί με χρήση του τύπου στην 
6.7.2.12.2.1 ή τον Πίνακα στην 6.7.2.12.2.3. 

6.7.2.12.2.1  Για τον καθορισμό της ολικής απαιτούμε−
νης χωρητικότητας των συσκευών εκτόνωσης, που θα 
θεωρείται ως το άθροισμα των ατομικών χωρητικοτή−
των όλων των συσκευών που συνεισφέρουν, ο ακόλου−
θος τύπος θα χρησιμοποιείται:  

Q =  
FA
LC

ZT
M

.
12 4

0 82
.

 όπου:
Q = ελάχιστος απαιτούμενος ρυθμός εκτόνωσης σε 

κυβικά μέτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο (m3/s) υπό κανο−
νικές συνθήκες: 1 bar και 0 °C (273 K),

F  = είναι ένας συντελεστής με την ακόλουθη τιμή:  
για μη μονωμένα περιβλήματα:  F = 1,
για μονωμένα περιβλήματα: F = U(649 − t)/13.6 αλλά σε 

καμία περίπτωση  λιγότερο από 0.25 
όπου:
U = θερμική αγωγιμότητα της μόνωσης, σε kW.m−2. K−

1, στους 38 °C,
t = πραγματική θερμοκρασία της ουσίας κατά την πλή−

ρωση (σε °C), όταν η θερμοκρασία αυτή δεν είναι γνω−
στή, θεωρούμε t = 15 °C,

Η τιμή F που δίνεται παραπάνω για μονωμένα περι−
βλήματα μπορεί να ληφθεί εφόσον η  μόνωση είναι σύμ−
φωνη με την 6.7.2.12.2.4,

A  = ολικό εξωτερικό επιφανειακό εμβαδόν του περι−
βλήματος σε m2,

Z  = ο συντελεστής συμπιεστότητας αερίου στη συν−
θήκη συσσώρευσης (όταν ο συντελεστής είναι άγνω−
στος, θεωρούμε Z =1.0),

T  = απόλυτη θερμοκρασία σε Kelvin (°C + 273) πάνω 
στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης στη συνθήκη συσ−
σώρευσης,

L  = η άδηλη θερμότητα εξάτμισης του υγρού, σε kJ/
kg, στη συνθήκη συσσώρευσης,

M  =  μοριακό βάρος του αερίου που εκτονώθηκε,
C  = μια σταθερά που προέρχεται από έναν από τους 

ακόλουθους τύπους ως συνάρτηση του λόγου k των ει−
δικών θερμοτήτων:

k
c
c

p

v
=

όπου:
cp  η ειδική θερμότητα σε σταθερή πίεση, και 
cv  η ειδική θερμότητα σε σταθερό όγκο.
Όταν k>1: 

C k
k

k
k

=
+

⎛
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Όταν k = 1    ή    k είναι άγνωστο:

C
e

= =
1

 0.607

όπου  e  η μαθηματική σταθερά 2.7183
 το C μπορεί επίσης να ληφθεί από τον ακόλουθο Πίνακα:

k C k C k C

1.00
1.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
1.18
1.20
1.22
1.24

0.607
0.611
0.615
0.620
0.624
0.628
0.633
0.637
0.641
0.645
0.649
0.652
0.656

1.26
1.28
1.30
1.32
1.34
1.36
1.38
1.40
1.42
1.44
1.46
1.48
1.50

0.660
0.664
0.667
0.671
0.674
0.678
0.681
0.685
0.688
0.691
0.695
0.698
0.701

1.52
1.54
1.56
1.58
1.60
1.62
1.64
1.66
1.68
1.70
2.00
2.20

0.704
0.707
0.710
0.713
0.716
0.719
0.722
0.725
0.728
0.731
0.770
0.793

6.7.2.12.2.2  Ως εναλλακτική στον παραπάνω τύπο, τα περιβλήματα σχεδιασμένα για τη μεταφορά υγρών μπο−
ρούν να έχουν συσκευές εκτόνωσης με τέτοιο μέγεθος σύμφωνα με τον Πίνακα στην 6.7.2.12.2.3. Αυτός ο Πίνα−
κας προϋποθέτει τιμή μόνωσης F = 1 και θα προσαρμόζεται ανάλογα όταν το περίβλημα είναι μονωμένο. Άλλες 
τιμές που χρησιμοποιούνται  στον ορισμό αυτού του Πίνακα είναι:

 M   =  86.7  T  =   394 K
 L   =  334.94 kJ/kg   C  =  0.607
Z   =  1
6.7.2.12.2.3 Ελάχιστος απαιτούμενος ρυθμός εκτόνωσης, Q, σε κυβικά μέτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο σε  1 bar 

και 0 °C (273 K)

A
Εκτεθειμένη περιοχή 
(τετραγωνικά μέτρα)

Q
(Κυβικά μέτρα αέρα 
ανά δευτερόλεπτο)

A
Εκτεθειμένη περιοχή
(τετραγωνικά μέτρα)

Q
(Κυβικά μέτρα αέρα 
ανά δευτερόλεπτο)

2 0.230 37.5 2.539
3 0.320 40 2.677
4 0.405 42.5 2.814
5 0.487 45 2.949
6 0.565 47.5 3.082
7 0.641 50 3.215
8 0.715 52.5 3.346
9 0.788 55 3.476
10 0.859 57.5 3.605
12 0.998 60 3.733
14 1.132 62.5 3.860
16 1.263 65 3.987
18 1.391 67.5 4.112
20 1.517 70 4.236
22.5 1.670 75 4.483
25 1.821 80 4.726

27.5 1.969 85 4.967
30 2.115 90 5.206
32.5 2.258 95 5.442
35 2.400 100 5.676
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6.7.2.12.2.4 Τα μονωτικά συστήματα, που χρησιμοποιού−
νται  για τη μείωση της ικανότητας αερισμού θα είναι 
εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτη−
μένο φορέα της. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μονωτικά 
συστήματα εγκεκριμένα για το σκοπό αυτό: 

 (a) θα παραμένουν αποτελεσματικά σε όλες τις θερ−
μοκρασίες ως τους 649 °C, και 

 (b) θα σκεπάζονται με υλικό με σημείο τήξης 700 °C 
ή υψηλότερο.

6.7.2.13 Επισήμανση των συσκευών εκτόνωσης πίε−
σης

6.7.2.13.1 Κάθε συσκευή εκτόνωσης πίεσης θα φέρει 
μόνιμη και ευανάγνωστη επισήμανση με τα παρακά−
τω στοιχεία:

(a) Την πίεση (σε bar ή kPa) ή θερμοκρασία (σε °C) 
στην οποία είναι ρυθμισμένη να εκτονώνει,

(b) Το ανεκτό περιθώριο στην πίεση εκτόνωσης για 
συσκευές με ελατήριο, 

(c) Τη θερμοκρασία αναφοράς που αντιστοιχεί στη 
βαθμολογημένη πίεση για εύθραυστους δίσκους,

(d) Το ανεκτό περιθώριο θερμοκρασίας για εύτηκτα 
στοιχεία, και

(e) Την ικανότητα ρυθμού ροής των διατάξεων εκτό−
νωσης πίεσης με ελατήριο, των εύθραυστων δίσκων ή 
των εύτηκτων στοιχείων σε κανονικά κυβικά μέτρα αέρα 
ανά δευτερόλεπτο (m3/s),

Όταν είναι πρακτικά δυνατό, οι ακόλουθες πληροφο−
ρίες θα υποδεικνύονται επίσης:

(f) Το όνομα του κατασκευαστή και ο σχετικός αριθ−
μός καταλόγου της συσκευής.

6.7.2.13.2 Η ικανότητα ρυθμού ροής που φέρει επισή−
μανση πάνω στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης με ελα−
τήριο θα καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4126−
1:1991.

6.7.2.14 Συνδέσεις με συσκευές εκτόνωσης πίεσης
6.7.2.14.1 Οι συνδέσεις με τις συσκευές εκτόνωσης πί−

εσης θα είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να επιτρέπει 
στην ουσία υπό εκτόνωση να περνάει ανεμπόδιστη στη 
συσκευή ασφαλείας. Καμιά βαλβίδα διακοπής δεν θα 
είναι εγκατεστημένη μεταξύ του περιβλήματος  και των 
συσκευών εκτόνωσης πίεσης εκτός από όπου παρέ−
χονται εφεδρικές συσκευές για συντήρηση ή άλλους 
λόγους και οι βαλβίδες διακοπής που εξυπηρετούν τις 
συσκευές που χρησιμοποιούνται  πραγματικά είναι  κλει−
δωμένες στην ανοιχτή θέση ή οι βαλβίδες διακοπής 
είναι αλληλοσυνδεδεμένες έτσι ώστε τουλάχιστον μία 
από τις εφεδρικές τουλάχιστον είναι πάντα σε χρήση. 
Δεν θα υπάρχει εμπόδιο σε άνοιγμα που οδηγεί σε 
εξαέρωση ή συσκευή εκτόνωσης πίεσης που μπορεί 
να περιορίζει ή να κόβει τη ροή από το  περίβλημα 
προς τη συσκευή αυτή. Εξαεριστικά ή σωλήνες από 
τις διεξόδους της συσκευής εκτόνωσης πίεσης, όταν 
χρησιμοποιούνται, θα αποδίδουν τον ατμό ή υγρό υπό 
εκτόνωση στην ατμόσφαιρα σε συνθήκες ελάχιστης 
αντίθλιψης στις συσκευές εκτόνωσης.

6.7.2.15 Τοποθέτηση των συσκευών εκτόνωσης πίε−
σης

6.7.2.15.1 Κάθε στόμιο εισαγωγής συσκευής εκτόνωσης 
πίεσης θα είναι τοποθετημένο στην κορυφή του περι−
βλήματος σε μια θέση όσο κοντύτερα είναι πρακτικά 
δυνατό στο διάμηκες και εγκάρσιο κέντρο του περιβλή−
ματος. Όλα τα στόμια εισαγωγής συσκευών εκτόνωσης 

πίεσης θα είναι τοποθετημένα υπό συνθήκες μέγιστης 
πλήρωσης στο χώρο ατμών του περιβλήματος και οι 
συσκευές θα είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να δια−
σφαλίζεται η ανεμπόδιστη εκτόνωση του διαφεύγοντος 
ατμού. Για εύφλεκτες ουσίες, ο διαφεύγων ατμός θα 
κατευθύνεται μακριά από το περίβλημα με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην προσκρούει στο περίβλημα. Προστατευ−
τικές συσκευές που απομακρύνουν τη ροή του ατμού 
είναι επιτρεπτές εφόσον η απαιτούμενη χωρητικότητα 
της συσκευής εκτόνωσης δεν μειώνεται.

6.7.2.15.2 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή 
πρόσβασης στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα και για την προστασία των 
συσκευών από ζημιά λόγω ανατροπής της  φορητής 
δεξαμενής.

6.7.2.16 Συσκευές μετρήσεων
6.7.2.16.1 Γυάλινες συσκευές μέτρησης στάθμης και με−

τρητές από άλλο εύθραυστο υλικό, που είναι σε συνε−
χή επικοινωνία με τα περιεχόμενα της δεξαμενής δεν 
θα χρησιμοποιούνται.  

6.7.2.17 Υποστηρίγματα φορητών δεξαμενών, πλαίσια, 
προσαρτήματα ανύψωσης και καθήλωσης 

6.7.2.17.1 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμέ−
νες και κατασκευασμένες με υποστηρικτική κατασκευή 
που παρέχει μια ασφαλή βάση κατά τη μεταφορά. Οι 
δυνάμεις που περιγράφονται στην 6.7.2.2.12 και ο συ−
ντελεστής ασφαλείας που αναφέρεται στην 6.7.2.2.13 
θα λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το μέρος του σχεδια−
σμού. Δοκοί, πλαίσια, βάσεις ή άλλες παρόμοιες κατα−
σκευές είναι αποδεκτές. 

6.7.2.17.2 Οι συνδυασμένες καταπονήσεις που προκα−
λούνται από τα σημεία στήριξης της φορητής δεξαμε−
νής (π.χ. βάσεις, πλαίσιο, κλπ.) και τα προσαρτήματα 
ανύψωσης και καθήλωσης φορητής δεξαμενής δεν θα 
προκαλούν υπερβολική καταπόνηση σε κανένα τμήμα 
του περιβλήματος. Μόνιμα προσαρτήματα ανύψωσης και 
καθήλωσης θα είναι ενσωματωμένα σε όλες τις φορη−
τές δεξαμενές. Κατά προτίμηση θα είναι ενσωματωμένα 
στα υποστηρίγματα της φορητής δεξαμενής αλλά μπο−
ρούν και να στερεωθούν σε ενισχυτικές πλάκες πάνω 
στο περίβλημα στα σημεία στηρίξεως.

6.7.2.17.3 Για το σχεδιασμό των υποστηριγμάτων και 
πλαισίων θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις περι−
βαλλοντικής διάβρωσης.

6.7.2.17.4 Οι υποδοχές για το περονοφόρο ανυψωτι−
κό όχημα θα είναι δυνατό να κλείνονται. Τα μέσα κλει−
σίματος  των υποδοχών για το περονοφόρο ανυψωτι−
κό όχημα θα είναι μόνιμο μέρος του πλαισίου ή μόνιμα 
στερεωμένα στο πλαίσιο. Φορητές δεξαμενές με ένα 
διαμέρισμα με μήκος μικρότερο από 3.65 m δεν χρειά−
ζεται να έχουν κλεισμένες υποδοχές για το περονοφό−
ρο ανυψωτικό όχημα εφόσον:

 (a) Το περίβλημα συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εξαρτημάτων είναι καλά προστατευμένο από χτύπημα 
από τις λεπίδες του περονοφόρου, και 

(b) Η απόσταση μεταξύ των κέντρων των υποδοχών 
για το περονοφόρο είναι τουλάχιστον το μισό του μέ−
γιστου μήκους της φορητής δεξαμενής.

6.7.2.17.5 Όταν οι φορητές δεξαμενές δεν είναι προ−
στατευμένες κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με την 4.2.1.2, 
τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα εί−
ναι προστατευμένα έναντι ζημιάς στο περίβλημα και 
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στον εξοπλισμό εξυπηρέτησης που προκαλείται από 
πλευρική ή κατά μήκος κρούση ή ανατροπή. Τα εξω−
τερικά εξαρτήματα θα είναι προστατευμένα ώστε να 
αποκλείεται η διαφυγή των περιεχομένων του περιβλή−
ματος σε κρούση ή ανατροπή της φορητής δεξαμενής 
πάνω στα εξαρτήματά της. Παραδείγματα προστασί−
ας περιλαμβάνουν: 

 (a) προστασία έναντι πλευρικής πρόσκρουσης που 
μπορεί να αποτελείται από επιμήκεις ράβδους (μπάρες) 
που προστατεύουν το περίβλημα και στις δύο πλευρές 
στο επίπεδο της μέσης γραμμής,

(b) προστασία της φορητής δεξαμενής έναντι ανα−
τροπής που μπορεί να αποτελείται από ενισχυτικούς 
δακτυλίους ή ράβδους (μπάρες) στερεωμένες διαγώ−
νια στο πλαίσιο, 

(c) προστασία έναντι πρόσκρουσης από όπισθεν που 
μπορεί να αποτελείται  από προφυλακτήρα ή πλαίσιο,  

(d) προστασία του περιβλήματος έναντι ζημιάς λόγω 
κρούσης ή ανατροπής με χρήσης ενός πλαισίου ISO 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1496−3:1995.

6.7.2.18 Έγκριση σχεδιασμού  
6.7.2.18.1 Η αρμόδια αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος φορέ−

ας της θα εκδίδουν ένα πιστοποιητικό έγκρισης σχεδι−
ασμού για κάθε νέο σχέδιο φορητής δεξαμενής. Αυτό 
το πιστοποιητικό θα επιβεβαιώνει πως η  φορητή δε−
ξαμενή επιθεωρήθηκε από την αρχή αυτή, είναι κατάλ−
ληλη για τον προοριζόμενο σκοπό της και ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου και όπου αρμό−
ζει, τις διατάξεις για ουσίες που αναφέρονται στο Κε−
φάλαιο 4.2 και στον Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2. Όταν 
μια σειρά φορητών δεξαμενών κατασκευάζονται χω−
ρίς αλλαγές στο σχεδιασμό, το πιστοποιητικό θα ισχύ−
ει για όλη τη σειρά. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει την 
αναφορά ελέγχου του προτύπου, τις ουσίες ή ομάδες 
ουσιών προς μεταφορά, τα υλικά κατασκευής του πε−
ριβλήματος και επένδυσης (όπου υπάρχει) και ένα αριθ−
μό έγκρισης. Ο αριθμός έγκρισης θα αποτελείται από 
το διακριτικό σήμα του κράτους στην επικράτεια του 
οποίου δόθηκε η έγκριση, δηλ. το διακριτικό σήμα για 
χρήση στη διεθνή κυκλοφορία όπως ορίζει η Σύμβαση 
περί οδικής κυκλοφορίας, Βιέννη 1968, και ένας αριθ−
μός ταξινόμησης του οχήματος. Κάθε εναλλακτικός δι−
ακανονισμός σύμφωνα με την 6.7.1.2 θα υποδεικνύεται 
στο πιστοποιητικό. Μια έγκριση σχεδιασμού μπορεί να 
χρησιμεύσει για την έγκριση μικρότερων φορητών δε−
ξαμενών από υλικά ίδιου είδους και πάχους, με ίδιες τε−
χνικές κατασκευής και πανομοιότυπα υποστηρίγματα, 
ισοδύναμα κλείστρα και άλλα παρελκόμενα.  

6.7.2.18.2 Η αναφορά ελέγχου του προτύπου για την 
έγκριση σχεδιασμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω:

(a) Τα αποτελέσματα της σχετικής δοκιμής πλαισίου 
που περιγράφεται στο πρότυπο ISO 1496−3:1995,

(b) Τα αποτελέσματα της αρχικής επιθεώρησης και 
δοκιμής σύμφωνα με την 6.7.2.19.3, και

(c) Τα αποτελέσματα της δοκιμής κρούσης της 
6.7.2.19.1, όπου είναι σχετικό.

6.7.2.19 Επιθεώρηση και δοκιμές
6.7.2.19.1 Φορητές δεξαμενές που ικανοποιούν τον ορι−

σμό του εμπορευματοκιβωτίου της Διεθνούς Σύμβασης 
για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (CSC), 1972, ως διορ−
θώθηκε, δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός εάν 

είναι επιτυχώς αξιολογημένες υποβάλοντας αντιπροσω−
πευτικό πρωτότυπο κάθε σχεδιασμού σε Δοκιμή Δυνα−
μικής, Διαμήκους Κρούσης που περιγράφεται στο Εγχει−
ρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 4, Τμήμα 41.

6.7.2.19.2 Το περίβλημα και είδη εξοπλισμού κάθε φο−
ρητής δεξαμενής θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται 
πριν να τεθούν σε υπηρεσία για πρώτη φορά (αρχική 
επιθεώρηση και δοκιμή) και εφεξής σε διαστήματα όχι 
μεγαλύτερα από πέντε χρόνια (5−ετής περιοδική επιθε−
ώρηση και δοκιμή) με ενδιάμεση περιοδική επιθεώρηση 
και δοκιμή (2.5−ετής περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή) 
στα μισά του διαστήματος μεταξύ των 5−ετών περιο−
δικών επιθεωρήσεων και δοκιμών. Η 2.5−ετής επιθεώ−
ρηση και δοκιμή μπορεί να διενεργηθεί εντός  3 μη−
νών από τη δεδομένη ημερομηνία. Μια επιθεώρηση και 
δοκιμή κατ’εξαίρεση θα διενεργείται ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία της τελευταίας περιοδικής επιθεώρη−
σης και δοκιμής όταν αυτό είναι απαραίτητο σύμφω−
να με την 6.7.2.19.7.

6.7.2.19.3 Η αρχική επιθεώρηση και δοκιμή μιας φο−
ρητής δεξαμενής θα περιλαμβάνει έλεγχο των χαρα−
κτηριστικών, μια εσωτερική και εξωτερική εξέταση της 
φορητής δεξαμενής και των εξαρτημάτων της με κα−
τάλληλη προσοχή στις μεταφερόμενες ουσίες, και μια 
δοκιμή πίεσης. Πριν να τεθεί σε υπηρεσία η φορητή 
δεξαμενή, μια δοκιμή στεγανότητας και ένας έλεγχος 
ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού εξυ−
πηρέτησης θα διενεργούνται επίσης. Όταν το περίβλη−
μα και τα εξαρτήματά του έχουν δοκιμαστεί υπό πίεση 
χωριστά, θα υπόκεινται μαζί σε δοκιμή στεγανότητας 
μετά τη συναρμολόγηση.   

6.7.2.19.4 Η 5−ετής περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή 
θα περιλαμβάνει μια εσωτερική και εξωτερική εξέταση 
και, ως γενικό κανόνα, μια δοκιμής υδραυλικής πίεσης. 
Η επένδυση, θερμομόνωση και λοιπά θα αφαιρούνται 
μόνο στην έκταση που απαιτείται για αξιόπιστη απο−
τίμηση της κατάστασης της φορητής δεξαμενής. Όταν 
το περίβλημα και ο εξοπλισμός έχουν δοκιμαστεί υπό 
πίεση χωριστά, θα υπόκεινται μαζί σε δοκιμή στεγανό−
τητας μετά τη συναρμολόγηση.

6.7.2.19.5 Η ενδιάμεση 2.5−ετής περιοδική επιθεώρηση 
και δοκιμή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μια εσωτε−
ρική και εξωτερική εξέταση της φορητής δεξαμενής 
και των εξαρτημάτων της με κατάλληλη προσοχή στις 
μεταφερόμενες ουσίες, μια δοκιμή στεγανότητας και 
έναν έλεγχο ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του εξο−
πλισμού εξυπηρέτησης. Η επένδυση, θερμομόνωση και 
λοιπά θα αφαιρούνται μόνο στην έκταση που απαιτείται 
για αξιόπιστη αποτίμηση της κατάστασης της φορητής 
δεξαμενής. Για φορητές δεξαμενές προοριζόμενες για 
τη μεταφορά μιας μόνο ουσίας, η 2.5−ετής εσωτερική 
εξέταση μπορεί να παραλειφθεί ή να αντικατασταθεί 
από άλλες μεθόδους ελέγχου ή διαδικασίες επιθεώρη−
σης ορισμένες από την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιο−
δοτημένο φορέα της.

6.7.2.19.6 Μια φορητή δεξαμενή δεν μπορεί να πληρω−
θεί και να δοθεί για μεταφορά μετά την ημερομηνία 
λήξης της τελευταίας  5−ετούς ή 2.5−ετούς περιοδι−
κής επιθεώρησης και δοκιμής όπως απαιτεί η 6.7.2.19.2. 
Εντούτοις, μια φορητή δεξαμενή που πληρώθηκε πριν 
την ημερομηνία λήξης της τελευταίας περιοδικής επι−
θεώρησης και δοκιμής μπορεί να μεταφέρεται για μια 
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περίοδο όχι πάνω από τρεις μήνες μετά την ημερο−
μηνία λήξης της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης 
ή δοκιμής. Επιπλέον, μια φορητή δεξαμενή μπορεί να 
μεταφέρεται μετά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 
περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμής:

 (a) Μετά την εκκένωση αλλά πριν τον καθαρισμό, για 
το σκοπό της διενέργειας της επόμενης απαιτούμενης 
δοκιμής ή επιθεώρησης πριν την επαναπλήρωση, και

(b) Εκτός αν ορίζει διαφορετικά η αρμόδια αρχή, για 
μια περίοδο όχι πάνω από έξι μήνες μετά την ημερο−
μηνία λήξης της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης 
ή δοκιμής, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή των επικίν−
δυνων εμπορευμάτων για κατάλληλη διάθεση ή ανα−
κύκλωση. Αναφορά στην εξαίρεση αυτή θα γίνεται στο 
έγγραφο μεταφοράς.

6.7.2.19.7 Η επιθεώρηση και δοκιμή κατ’εξαίρεση είναι 
απαραίτητη όταν η φορητή δεξαμενή παρουσιάζει εν−
δείξεις περιοχών που έχουν υποστεί βλάβες ή διάβρω−
ση, ή διαρροή, ή άλλες συνθήκες που υποδεικνύουν μια 
ανεπάρκεια που θα μπορούσε να επηρεάσει την ακε−
ραιότητα της φορητής δεξαμενής. Η έκταση της επιθε−
ώρησης και δοκιμής κατ’εξαίρεση θα εξαρτάται από το 
μέγεθος της βλάβης ή τη φθορά της φορητής δεξαμε−
νής. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τη 2.5−ετή επιθεώ−
ρηση και δοκιμή σύμφωνα με την 6.7.2.19.5.

6.7.2.19.8 Οι εσωτερικές και εξωτερικές εξετάσεις θα 
διασφαλίζουν ότι:

 (a) Το περίβλημα επιθεωρείται για σκασίματα, δι−
άβρωση, ή γδαρσίματα, χτυπήματα, παραμορφώσεις, 
ελαττώματα στις συγκολλήσεις ή οποιεσδήποτε άλ−
λες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, 
που μπορούν να καταστήσουν τη φορητή δεξαμενή μη 
ασφαλή προς μεταφορά,

(b) Οι σωληνώσεις, οι βαλβίδες, τα σύστημα θέρμαν−
σης/ ψύξης και τα παρεμβύσματα επιθεωρούνται για δι−
αβρωμένες περιοχές, ελαττώματα και άλλες συνθήκες, 
συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, που μπορούν να 
καταστήσουν τη φορητή δεξαμενή μη ασφαλή για πλή−
ρωση, εκκένωση ή μεταφορά,

(c) Οι συσκευές για σφίξιμο των καλυμμάτων ανθρω−
ποθυρίδων λειτουργούν και δεν υπάρχει διαρροή στα 
καλύμματα ανθρωποθυρίδων ή τα παρεμβύσματα,

(d) μπουλόνια ή περικόχλια που λείπουν ή είναι χαλα−
ρωμένα σε οποιαδήποτε ένωση φλάντζας ή κενή φλά−
ντζα, αντικαθίστανται ή σφίγγονται, 

(e) όλες οι συσκευές άμεσου ανάγκης και βαλβίδες 
δεν έχουν διάβρωση, παραμόρφωση και καμιά βλάβη ή 
ελάττωμα που θα μπορούσε να εμποδίσει την κανονι−
κή λειτουργία τους. Οι συσκευές κλεισίματος εξ απο−
στάσεως και οι βαλβίδες αυτόματου κλεισίματος θα 
τίθενται σε λειτουργία για να αποδείξουν την κανονι−
κή λειτουργία τους,

(f) οι επενδύσεις, αν υπάρχουν, επιθεωρούνται σύμ−
φωνα με τα κριτήρια που υπαγορεύει ο κατασκευαστής 
των επενδύσεων, 

(g) οι απαιτούμενες επισημάνσεις πάνω στη φορητή 
δεξαμενή είναι ευανάγνωστες και σύμφωνα με τις αρ−
μόζουσες απαιτήσεις, και 

 (h) το πλαίσιο, υποστηρίγματα και διατάξεις για την 
ανύψωση της φορητής δεξαμενής είναι σε ικανοποιη−
τική κατάσταση  

6.7.2.19.9 Οι επιθεωρήσεις και δοκιμές στις 6.7.2.19.1, 
6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 και 6.7.2.19.7 θα διενεργούνται 
ή θα εποπτεύονται από έναν ειδικό εγκεκριμένο από την 
αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. Όταν 
η πίεση δοκιμής είναι μέρος της επιθεώρησης και δοκι−
μής, η πίεση δοκιμής θα είναι η ενδεδειγμένη στην πι−
νακίδα στοιχείων της φορητής δεξαμενής. Υπό πίεση, η 
φορητή δεξαμενή θα επιθεωρείται για τυχόν διαρροές 
στο περίβλημα, σωληνώσεις ή στον εξοπλισμό.

6.7.2.19.10  Σε κάθε περίπτωση διεξαγωγής λειτουρ−
γιών κοπής, καύσης ή συγκόλλησης στο περίβλημα, οι 
εργασίες αυτές θα είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια 
αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της λαμβάνοντας 
υπόψη τον Κώδικα δοχείου πίεσης που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή του περιβλήματος. Μια δοκιμή πίε−
σης στην αρχική πίεση δοκιμής θα διενεργείται μετά 
την περάτωση των εργασιών.  

6.7.2.19.11  Όταν αποκαλύπτεται ένδειξη οποιασδήποτε 
μη ασφαλούς κατάστασης, η φορητή δεξαμενή δεν θα 
επανατεθεί σε υπηρεσία έως να διορθωθεί, να επανα−
ληφθεί η δοκιμή και να περάσει τη δοκιμή.  

6.7.2.20 Επισήμανση
6.7.2.20.1 Κάθε φορητή δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη 

με μεταλλική πινακίδα ανθεκτική στη διάβρωση, μόνιμα 
στερεωμένη στη φορητή δεξαμενή σε εμφανές μέρος 
εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Όταν λόγω διά−
ταξης της φορητής δεξαμενής η πινακίδα δεν μπορεί να 
είναι μόνιμα στερεωμένη στο περίβλημα, το περίβλημα 
θα φέρει σήμανση τουλάχιστον με τις πληροφορίες που 
απαιτεί ο Κώδικας δοχείου πίεσης. Κατ'ελάχιστο οι πα−
ρακάτω πληροφορίες θα είναι σημασμένες πάνω στην 
πινακίδα με σφράγιση ή άλλη παρόμοια μέθοδο.

Χώρα κατασκευής
U Έγκριση Έγκριση   για εναλλακτική διευθέ−

τηση (βλέπε 6.7.1.2)
N Χώρα Αριθμός “AA”
Eπωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή
Αύξων αριθμός του κατασκευαστή
Εξουσιοδοτημένος φορέας για έγκριση σχεδιασμού 
Αριθμός ταξινόμησης του ιδιοκτήτη 
Έτος κατασκευής
Κώδικας δοχείου πίεσης με τον οποίο σχεδιάστηκε 

το περίβλημα
Πίεση δοκιμής _________bar/kPa (πίεση μετρητή)2

MAWP_________ bar/kPa (πίεση μετρητή)2

Εξωτερική πίεση σχεδιασμού3 _________ bar/kPa (πίεση 
μετρητή)2

Εύρος θερμοκρασίας σχεδιασμού ________ °C με________°C
Χωρητικότητα νερού στους 20 °C _________λίτρα
Χωρητικότητα νερού του κάθε διαμερίσματος στους 

20 °C ________ λίτρα
Αρχική ημερομηνία δοκιμής πίεσης και ταυτότητα 

επόπτη
MAWP για σύστημα θέρμανσης/ ψύξης __________ bar/kPa 

(πίεση μετρητή)2

2 Θα αναγράφεται η μονάδα που χρησιμοποιήθηκε.
3 Βλέπε 6.7.2.2.10.
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Υλικό (υλικά) περιβλήματος και αναφορά (−ες) πρό−
τυπου υλικού 

Ισοδύναμο πάχος σε χάλυβα αναφοράς __________mm
Υλικό επένδυσης (όπου αρμόζει)
Ημερομηνία και τύπος της πιο πρόσφατης περιοδικής 

δοκιμής (δοκιμών)
Μήνας_______ Έτος________ Πίεση δοκιμής_________bar/kPa (πί−

εση μετρητή)2
Σφραγίδα ειδικού που διενήργησε ή επόπτευσε την 

πιο πρόσφατη δοκιμή 
6.7.2.20.2 Τα παρακάτω στοιχεία θα υποδεικνύονται 

σε σήμανση πάνω στην ίδια τη φορητή δεξαμενή ή σε 
μια μεταλλική πινακίδα καλά στερεωμένη πάνω στη 
φορητή δεξαμενή:

Όνομα χειριστή 
Ονομασία της ουσίας (ουσιών) που μεταφέρεται και 

μέγιστη θερμοκρασία μάζας αν είναι μεγαλύτερη από 
50 °C

Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος (MPGM) ___________ kg
Απόβαρο ___________ kg
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την αναγνώριση των μεταφερόμενων 

ουσιών, βλέπε επίσης Μέρος 5.
6.7.2.20.3  Αν μια φορητή δεξαμενή είναι σχεδιασμένη 

και εγκεκριμένη για διακίνηση σε ανοιχτή θάλασσα, οι 
λέξεις «ΦΟΡΗΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΗΣ» θα 
υποδεικνύονται σε σήμανση πάνω στην πινακίδα ανα−
γνώρισης.

6.7.3  Απαιτήσεις για το σχεδιασμό, κατασκευή, επι−
θεώρηση και δοκιμή φορητών δεξαμενών προοριζόμε−
νων για τη μεταφορά μη κατεψυγμένων υγροποιημέ−
νων αερίων 

6.7.3.1  Ορισμοί
 Για τους σκοπούς αυτού του Τμήματος: 
 Εναλλακτική λύση σημαίνει μια έγκριση που δίνεται 

από την αρμόδια αρχή για μια φορητή δεξαμενή ή ένα 
MEGC που έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή έλεγχεί 
με τεχνικές απαιττήσεις ή μεθόδους ελέγχου άλλους 
από αυτούς του παρόντος Κεφαλαίου.

 Φορητή δεξαμενή είναι  μια πολυτροπική δεξαμενή με 
χωρητικότητα πάνω από 450 λίτρα που χρησιμοποιείται 
για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων της Κλάσης 2 
τα οποία δεν βρίσκονται υπό ψύξη. Η φορητή δεξαμε−
νή περιλαμβάνει ένα περίβλημα με εξοπλισμό εξυπηρέ−
τησης και δομικό εξοπλισμό απαραίτητους για τη με−
ταφορά αερίων. Η φορητή δεξαμενή θα είναι ικανή να 
γεμίζεται και να εκκενώνεται χωρίς την αφαίρεση του 
δομικού της εξοπλισμού. Θα διαθέτει σταθεροποιητικά 
μέλη εξωτερικά του περιβλήματος  και θα είναι ικανή 
να ανυψωθεί όταν είναι γεμάτη. Θα είναι σχεδιασμένη 
πρωταρχικά να φορτώνεται σε όχημα ή πλοίο μεταφο−
ράς και θα είναι εξοπλισμένη με δοκούς, βάσεις ή εξαρ−
τήματα που θα διευκολύνουν το μηχανικό χειρισμό. Οι 
δεξαμενές−οχήματα, δεξαμενές− βαγόνια, μη μεταλλι−
κές δεξαμενές και εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χω−
ρητικότητας για φορτία χύμα (IBCs), κύλινδροι αερίων 
και μεγάλα δοχεία δεν θεωρείται πως συμπίπτουν με 
τον ορισμό για φορητές δεξαμενές,

 Περίβλημα είναι το μέρος της φορητής δεξαμενής 
που συγκρατεί το υγροποιημένο αέριο το οποίο δε βρί−
σκεται υπό ψύξη, προς μεταφορά (κυρίως δεξαμενή), 
συμπεριλαμβανομένων των στομίων και των πωμάτων 
τους, αλλά δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό εξυπηρέτησης 
ή εξωτερικό δομικό εξοπλισμό,

 Εξοπλισμός εξυπηρέτησης είναι οι συσκευές πληρώ−
σεως, εκκενώσεως, εξαερισμού, ασφαλείας, και μονώ−
σεως και τα όργανα μετρήσεως,

 Δομικός εξοπλισμός είναι τα ενισχυτικά, συνδετικά, 
προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη στο εξωτερι−
κό του περιβλήματος,

 Μέγιστη επιτρεπτή πίεση εργασίας (MAWP) είναι μια 
πίεση που δεν θα είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη 
από τις παρακάτω πιέσεις μετρημένες στην κορυφή του 
περιβλήματος όταν αυτό είναι στη θέση λειτουργίας, 
αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερη από 7 bar:

  (a) Η μέγιστη πραγματική πίεση μετρητή που επι−
τρέπεται  μέσα στο περίβλημα κατά τη φόρτωση ή εκ−
φόρτωση, ή 

 (b) Η μέγιστη πραγματική πίεση μετρητή για την 
οποία έχει σχεδιαστεί το περίβλημα που θα είναι:

    (i) για ένα κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο, που 
αναφέρεται στην οδηγία φορητής δεξαμενής T50 
της 4.2.4.5.6, η MAWP (σε bar) που δίνεται στην T50 
οδηγία φορητής δεξαμενής για αυτό το αέριο,

 (ii)  για άλλα κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια, όχι 
μικρότερη από το άθροισμα των:

− απόλυτη τάση ατμών (σε bar) για το υγροποιημέ−
νο αέριο το στη θερμοκρασία αναφοράς σχεδιασμού 
μείον 1 bar, και

−  η μερική πίεση (σε bar) του αέρα ή άλλων αερίων 
στον ελεύθερο συμπληρωματικό χώρο που καθορίζε−
ται από τη θερμοκρασία αναφοράς σχεδιασμού και τη 
διαστολή υγρού λόγω αύξησης της θερμοκρασίας μά−
ζας tr − tf (tf =θερμοκρασία φόρτωσης, συνήθως 15 °C, tr = 
μέγιστη θερμοκρασία μάζας, 50 °C),  

 Πίεση σχεδιασμού  είναι η πίεση που θα χρησιμο−
ποιείται στους υπολογισμούς απαιτούμενους από έναν 
αναγνωρισμένο Κώδικα δοχείου πίεσης. Η πίεση σχεδι−
ασμού  δεν θα είναι μικρότερη από τη μεγαλύτερη από 
τις παρακάτω πιέσεις:  

 (a) μέγιστη πραγματική πίεση μετρητή που επιτρέ−
πεται  μέσα στο περίβλημα κατά τη φόρτωση ή εκ−
φόρτωση, ή

 (b)  Το άθροισμα των:
  (i)  μέγιστη πραγματική πίεση μετρητή για την οποία 

έχει σχεδιαστεί το περίβλημα όπως ορίζεται στο (b) του 
ορισμού MAWP (βλέπε παραπάνω), και

  (ii)  πίεση ύψους καθοριζόμενου με βάση τις στατι−
κές δυνάμεις που ορίζονται στην 6.7.3.2.9, αλλά όχι μι−
κρότερη από 0.35 bar,

 Πίεση δοκιμής είναι η μέγιστη πίεση μετρητή στην 
κορυφή του περιβλήματος κατά τη δοκιμή πίεσης,

 Δοκιμή στεγανότητας είναι μια δοκιμή που χρησιμο−
ποιεί αέριο που θέτει το περίβλημα και τον εξοπλισμό 
εξυπηρέτησής του σε μια πραγματική εσωτερική πίεση 
όχι μικρότερη από 25% της MAWP,

 Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος (MPGM) είναι το 
άθροισμα του βάρους του απόβαρου της φορητής δε−
ξαμενής και του βαρύτερου φορτίου του οποίου επι−
τρέπεται  η μεταφορά,

 Χάλυβας αναφοράς είναι ένας χάλυβας με εφελκυστι−
κή αντοχή 370 N/mm2 και επιμήκυνση σε θραύση 27%,

 Μαλακός χάλυβας είναι ένας χάλυβας με εγγυημένη 
ελάχιστη εφελκυστική αντοχή 360 N/mm2 έως 440 N/
mm2 και μια a εγγυημένη ελάχιστη επιμήκυνση σε θραύ−
ση που πληρεί τις προϋποθέσεις της 6.7.3.3.3.3,
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 Εύρος θερμοκρασίας σχεδιασμού για το περίβλη−
μα θα είναι −40 °C με 50 °C για  υγροποιημένα αέρια 
τα οποία δεν βρίσκονται υπό ψύξη μεταφερόμενα υπό 
συνθήκες περιβάλλοντος. Πιο αυστηρές θερμοκρασίες 
σχεδιασμού θα μελετώνται για φορητές δεξαμενές που 
υπόκεινται σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες,  

 Θερμοκρασία αναφοράς σχεδιασμού είναι η θερμο−
κρασία στην οποία η τάση ατμών των περιεχομένων κα−
θορίζεται με σκοπό να υπολογιστεί η MAWP. Η θερμο−
κρασία αναφοράς σχεδιασμού θα είναι μικρότερη από 
την κρίσιμη θερμοκρασία του υγροποιημένου αερίου το 
οποίο δεν βρίσκεται υπό ψύξη στην οποία προορίζεται 
να μεταφερθεί προκειμένου το αέριο να είναι διαρκώς 
υγροποιημένο.  Η τιμή αυτή για κάθε τύπο φορητής δε−
ξαμενής έχει ως εξής:

(a) Περίβλημα με διάμετρο 1.5 μέτρα ή λιγότερο: 
65 °C,

(b) Περίβλημα με διάμετρο πάνω από 1.5 μέτρα:
(i)  χωρίς μόνωση ή αλεξήλιο: 60 °C,
(ii) με αλεξήλιο (βλέπε 6.7.3.2.12): 55 °C, και
(iii)  με μόνωση (βλέπε 6.7.3.2.12) : 50 °C,
 Πυκνότητα πλήρωσης  είναι το μέσο βάρος για ένα 

υγροποιημένο αέριο το οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, 
ανά λίτρο χωρητικότητας περιβλήματος (kg/l). Η πυκνό−
τητα πλήρωσης δίνεται στην οδηγία φορητής δεξαμε−
νής T50 της 4.2.4.5.6.

6.7.3.2 Γενικές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές 
απαιτήσεις

6.7.3.2.1 Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα και κα−
τασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις κώδικα δο−
χείου πίεσης αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή. Τα 
περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα κα−
τάλληλου για μορφοποίηση. Τα υλικά θα συμμορφώνο−
νται κατ’αρχήν με εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικών.  Για 
συγκολλημένα περιβλήματα μόνο ένα υλικό του οποίου 
η συγκολλησιμότητα έχει αποδειχθεί πλήρως θα χρη−
σιμοποιείται. Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να είναι δεξι−
οτεχνικά πραγματοποιημένες και να παρέχουν πλήρη 
ασφάλεια. Όταν το απαιτούν η διαδικασία κατασκευής 
ή τα υλικά, τα περιβλήματα θα υφίστανται κατάλληλη 
θερμική κατεργασία ώστε να εγγυώνται την απαραί−
τητη  ανθεκτικότητα της συγκόλλησης και στις ζώνες 
προσβολής από θερμότητα.  Στην επιλογή του υλικού, 
το εύρος της θερμοκρασίας σχεδιασμού θα λαμβάνε−
ται υπόψη  σε σχέση με τον κίνδυνο ψαθυρής  θραύσης, 
ρωγμών από καταπονήσεις λόγω διάβρωσης και αντί−
στασης σε κρούση. Όπου χρησιμοποιείται λεπτόκοκκος 
χάλυβας, η εγγυημένη τιμή της αντοχής διαρροής δεν 
θα είναι μεγαλύτερη από 460 N/mm2 και η εγγυημένη 
τιμή του άνω ορίου της  εφελκυστικής αντοχής δεν θα 
είναι μεγαλύτερη από 725 N/mm2 σύμφωνα με τις προ−
διαγραφές του υλικού. Τα υλικά φορητής δεξαμενής 
θα είναι κατάλληλα για το εξωτερικό περιβάλλον στο 
οποίο πρόκειται να μεταφερθούν. 

6.7.3.2.2 Τα περιβλήματα φορητής δεξαμενής, εξαρ−
τήματα, και σωληνώσεις θα είναι κατασκευασμένα από 
υλικά που είναι:

(a) Πλήρως απρόσβλητα από το υγροποιημένο αέριο(−
α) το οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, προς μεταφορά, ή

(b) Κατάλληλα αδρανοποιημένα ή εξουδετερωμένα 
από χημική αντίδραση.

6.7.3.2.3 Τα παρεμβύσματα θα είναι κατασκευασμένα 

από υλικά συμβατά με το υγροποιημένο αέριο(−α) το 
οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, προς μεταφορά.

6.7.3.2.4 Επαφή με ανόμοια μέταλλα που θα μπορού−
σε να προκαλέσει ζημιά λόγω γαλβανικής δράσης θα 
αποφεύγεται.

6.7.3.2.5 Τα υλικά της φορητής δεξαμενής, συμπερι−
λαμβανομένων συσκευών, παρεμβυσμάτων, επενδύσε−
ων και προσαρτημάτων, δεν θα επηρεάζουν αρνητικά 
το υγροποιημένο αέριο(−α) το οποίο δε βρίσκεται υπό 
ψύξη, προς μεταφορά στη φορητή δεξαμενή. 

6.7.3.2.6 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμένες 
και κατασκευασμένες με υποστηρίγματα που θα παρέ−
χουν μιαν ασφαλή βάση κατά τη μεταφορά και με κα−
τάλληλα προσαρτήματα ανύψωσης και καθήλωσης.

6.7.3.2.7 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμένες 
να αντέχουν,  χωρίς απώλεια περιεχομένων, τουλάχι−
στον την εσωτερική πίεση λόγω των περιεχομένων, και 
τα στατικά, δυναμικά και θερμικά φορτία υπό κανονικές 
συνθήκες χειρισμού και μεταφοράς. Ο σχεδιασμός θα 
αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της κόπωσης λόγω επα−
ναλαμβανόμενης επιβολής αυτών των φορτίων κατά τη 
διάρκεια όλης της αναμενόμενης ζωής της φορητής δε−
ξαμενής, έχουν ληφθεί υπόψη.  

6.7.3.2.8 Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα να αντέ−
χουν μια εξωτερική πίεση τουλάχιστον  0.4 bar (πίεση 
μετρητή) πάνω από την εσωτερική πίεση χωρίς μόνιμη 
παραμόρφωση. Όταν το περίβλημα υπόκειται σε σημα−
ντικό κενό αέρος πριν την πλήρωση ή κατά την εκκένω−
ση  θα είναι σχεδιασμένο να αντέχουν μια εξωτερική πί−
εση τουλάχιστον 0.9 bar (πίεση μετρητή) πάνω από την 
εσωτερική πίεση και θα αντέχει αυτή την πίεση. 

6.7.3.2.9 Οι φορητές δεξαμενές και οι προσδέσεις τους 
θα είναι ικανές, υπό το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, να 
απορροφούν τις παρακάτω χωριστά εφαρμοζόμενες 
στατικές δυνάμεις:

(a) Κατά την κατεύθυνση κίνησης: δύο φορές την 
MPGM επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g)4 ,

(b) Οριζόντια σε ορθή γωνία με την κατεύθυνση κίνη−
σης: η MPGM (όταν η κατεύθυνση κίνησης δεν είναι σα−
φώς ορισμένη, οι δυνάμεις θα είναι ίσες με δύο φορές 
την MPGM) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g)4 ,

(c) Κατακόρυφα άνω: η MPGM επί την επιτάχυνση της 
βαρύτητας (g)4, και

(d) Κατακόρυφα κάτω: δύο φορές την MPGM (ολικό 
φορτίο συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης της βα−
ρύτητας) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) 4.

6.7.3.2.10 Υπό καθεμία από τις δυνάμεις στην 6.7.3.2.9, 
ο συντελεστής ασφαλείας που πρέπει να τηρηθεί θα 
έχει ως εξής:

(a) Για χάλυβες με σαφώς ορισμένο όριο διαρροής, 
συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την εγγυημέ−
νη  αντοχή διαρροής, ή 

(b) Για χάλυβες χωρίς σαφώς ορισμένο όριο διαρρο−
ής, συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την εγγυ−
ημένη  0.2% αντοχή και, για ωστενιτικούς χάλυβες, 1% 
εγγυημένη αντοχή.

4 Χάριν υπολογισμού g = 9.81 m/s2.
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6.7.3.2.11 Οι τιμές της αντοχής διαρροής ή εγγυημένης 
αντοχής θα είναι οι τιμές σύμφωνα με τα εθνικά ή δι−
εθνή πρότυπα υλικών. Όταν χρησιμοποιούνται ωστενι−
τικοί χάλυβες, οι προδιαγεγραμμένες ελάχιστες τιμές 
αντοχής διαρροής ή της εγγυημένης αντοχής σύμφωνα 
με τα πρότυπα υλικών μπορούν να αυξηθούν κατά μέ−
γιστο κατά 15% όταν αυτές οι υψηλότερες τιμές βεβαι−
ώνονται στο πιστοποιητικό επιθεώρησης υλικού. Όταν 
δεν υπάρχει πρότυπο υλικού για τον εν λόγω χάλυβα, 
η τιμή της αντοχής διαρροής ή της εγγυημένης αντο−
χής που χρησιμοποιείται θα είναι εγκεκριμένη από την 
αρμόδια αρχή.  

6.7.3.2.12 Όταν τα περιβλήματα που προορίζονται για 
τη μεταφορά μη κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων, 
είναι εξοπλισμένα με θερμομόνωση, τα συστήματα θερ−
μομόνωσης θα ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(a) Θα αποτελούνται από πέτασμα που θα καλύπτει 
όχι λιγότερο από το άνω εν τρίτο αλλά όχι πάνω από 
το άνω ήμισυ της επιφάνειας του περιβλήματος και 
που θα διαχωρίζεται από το περίβλημα με κενό αέρα 
περίπου 40 mm, 

(b) Θα αποτελούνται από πλήρη επένδυση, επαρκούς 
πάχους, από μονωτικά υλικά προστατευμένα έτσι ώστε 
να αποτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και τη βλάβη υπό 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς και ώστε να παρέχει 
θερμική αγωγιμότητα όχι πάνω από 0.67 (W.m−2.K−1),

(c) Όταν το προστατευτικό κάλυμμα είναι κλεισμένο 
έτσι ώστε να είναι αεροστεγές, θα παρέχεται μια συ−
σκευή που θα αποτρέπει την ανάπτυξη επικίνδυνης πί−
εσης στη μονωτική στρώση σε περίπτωση  ανεπαρκούς 
αεροστεγανότητας του περιβλήματος ή των ειδών εξο−
πλισμού του, και 

(d) Η θερμομόνωση δεν θα εμποδίζει την πρόσβαση 
στα εξαρτήματα και τις συσκευές εκτόνωσης.

6.7.3.2.13  Οι φορητές δεξαμενές που προορίζονται για 
τη μεταφορά εύφλεκτων υγροποιημένων αερίων  τα 
οποία δε βρίσκονται υπό ψύξη, θα έχουν τη δυνατότη−
τα ηλεκτρικής γείωσης. 

6.7.3.3 Κριτήρια σχεδιασμού 
6.7.3.3.1 Τα περιβλήματα θα είναι κυκλικής διατομής.
6.7.3.3.2 Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα και κα−

τασκευασμένα να αντέχουν πίεση δοκιμής όχι μικρότερη 
από 1.3 φορές την πίεση σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός του 
περιβλήματος θα λαμβάνει υπόψη τις ελάχιστες τιμές 
MAWP που αναφέρονται στην οδηγία φορητής δεξαμε−
νής T50 της 4.2.4.5.6 για κάθε μη κατεψυγμένο υγροποι−
ημένο αέριο που προορίζεται για μεταφορά. Προσοχή 
πρέπει να δίνεται στις  απαιτήσεις ελάχιστου πάχους 
περιβλήματος για αυτά τα περιβλήματα που περιγρά−
φονται στην 6.7.3.4. 

6.7.3.3.3 Για χάλυβες με σαφώς ορισμένο όριο διαρ−
ροής ή χαρακτηριζόμενα από εγγυημένη  αντοχή (0.2% 
της εγγυημένης αντοχής, γενικά, ή 1% της εγγυημέ−
νης αντοχής για ωστενιτικούς χάλυβες) η  πρωτεύου−
σα τάση σ (σίγμα) του περιβλήματος  δεν θα υπερβαί−
νει το 0.75 Re ή 0.50 Rm, όποιο είναι το μικρότερο, στην 
πίεση δοκιμής, όπου:

Re  = αντοχή διαρροής σε N/mm2, ή 0.2% της εγγυη−
μένης αντοχής ή, για ωστενιτικούς χάλυβες, 1% της εγ−
γυημένης αντοχής,

Rm  =  ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε N/mm2.

6.7.3.3.3.1 Οι τιμές Re και Rm που χρησιμοποιούνται θα 
είναι οι προδιαγεγραμμένες ελάχιστες τιμές  σύμφωνα 
με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικών. Όταν χρησιμο−
ποιούνται ωστενιτικοί χάλυβες, οι προδιαγεγραμμένες 
ελάχιστες τιμές  για τα Re και Rm σύμφωνα με τα πρό−
τυπα υλικού μπορούν να αυξηθούν κατά μέγιστο κατά 
15% όταν υψηλότερες τιμές βεβαιώνονται στο πιστοποι−
ητικό επιθεώρησης υλικού. Όταν δεν υπάρχει πρότυπο 
υλικού για το εν λόγω μέταλλο, οι τιμές Re και Rm που 
χρησιμοποιούνται θα είναι εγκεκριμένες από την αρμό−
δια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της.        

6.7.3.3.3.2 Χάλυβες με λόγο Re/Rm πάνω από 0.85 δεν 
επιτρέπονται για την κατασκευή συγκολλημένων περι−
βλημάτων. Οι τιμές Re και Rm που πρόκειται να χρησι−
μοποιηθούν στον καθορισμό του λόγου αυτού θα είναι 
οι τιμές που προδιαγράφονται στο πιστοποιητικό επι−
θεώρησης υλικού.    

6.7.3.3.3.3 Χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην κατα−
σκευή περιβλημάτων θα έχουν επιμήκυνση σε θραύση, 
σε ποσοστό %, όχι μικρότερο από 10 000/Rm με από−
λυτο ελάχιστο 16% για λεπτόκοκκους χάλυβες και 20% 
για άλλους χάλυβες. 

6.7.3.3.3.4 Για το σκοπό του καθορισμού των πραγμα−
τικών τιμών για τα υλικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
για φύλλο μετάλλου, ο άξονας του δείγματος εφελ−
κυστικής δοκιμής θα είναι σε ορθή γωνία (εγκαρσίως) 
με την κατεύθυνση κυλίσεως. Η μόνιμη επιμήκυνση σε 
θραύση θα μετράται σε δείγματα δοκιμής ορθογώνιων 
διατομών  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6892:1998 χρη−
σιμοποιώντας μήκος μέτρησης 50 mm.  

6.7.3.4 Ελάχιστο πάχος περιβλήματος
6.7.3.4.1 Το ελάχιστο πάχος περιβλήματος θα είναι το 

μεγαλύτερο πάχος από:
 (a) Το ελάχιστο πάχος καθορισμένο σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της 6.7.3.4,
 και
(b) Το ελάχιστο πάχος καθορισμένο σύμφωνα με τον 

αναγνωρισμένο Κώδικα δοχείου πίεσης συμπεριλαμβα−
νομένων των απαιτήσεων στην 6.7.3.3.

6.7.3.4.2 Τα κυλινδρικά τμήματα, άκρα (κορυφές) και 
καλύμματα ανθρωποθυρίδων στα περιβλήματα με δι−
άμετρο όχι μεγαλύτερη από 1.80 m δεν θα είναι λιγό−
τερο από 5 mm σε πάχος του χάλυβα αναφοράς ή σε 
ισοδύναμου πάχους του μετάλλου που είναι να χρησι−
μοποιηθεί. Περιβλήματα με διάμετρο μεγαλύτερη από 
1.80 m δεν θα είναι λιγότερο από 6 mm σε πάχος του 
χάλυβα αναφοράς ή σε ισοδύναμου πάχους του μετάλ−
λου που είναι να χρησιμοποιηθεί. 

6.7.3.4.3 Τα κυλινδρικά τμήματα, άκρα (κορυφές) και 
καλύμματα ανθρωποθυρίδων σε όλα τα περιβλήματα 
δεν θα είναι λιγότερο από 4 mm σε πάχος ανεξαρτή−
τως του υλικού κατασκευής. 

6.7.3.4.4 Το ισοδύναμο πάχος ενός μετάλλου εκτός 
από το πάχος που αναφέρεται για το χάλυβα αναφοράς 
στην 6.7.3.4.2 θα καθορίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

e
Rm1

1 1
 =  

21,4e
 A

o
3 ×  
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όπου:
e1 = απαιτούμενο ισοδύναμο πάχος (σε mm) του χά−

λυβα που είναι να χρησιμοποιηθεί,
e0 = ελάχιστο πάχος (σε mm) του χάλυβα αναφοράς 

που αναφέρεται στην 6.7.3.4.2,
Rm1 = εγγυημένη ελάχιστη εφελκυστική αντοχή (σε 

N/mm2) του χάλυβα που είναι να χρησιμοποιηθεί (βλέ−
πε 6.7.3.3.3),

A1 = εγγυημένη ελάχιστη επιμήκυνση σε θραύση (σε 
%) του χάλυβα που είναι να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα 
με εθνικά ή διεθνή πρότυπα.

6.7.3.4.5 Σε καμία περίπτωση το πάχος τοιχώματος δεν 
θα είναι μικρότερο από αυτό στις 6.7.3.4.1 έως 6.7.3.4.3. 
Όλα τα μέρη του περιβλήματος θα έχουν ελάχιστο πά−
χος όπως ορίζεται στις 6.7.3.4.1 έως 6.7.3.4.3. Αυτό το 
πάχος δεν θα περιλαμβάνει ανοχή για διάβρωση.

6.7.3.4.6 Όταν χρησιμοποιείται μαλακός χάλυβας (βλέ−
πε 6.7.3.1), ο υπολογισμός με τη χρήση του τύπου της 
6.7.3.4.4 δεν είναι απαραίτητος.

6.7.3.4.7 Δεν θα υπάρξει ξαφνική αλλαγή του πάχους 
πλάκας στη σύνδεση των άκρων (κορυφών) με το κυ−
λινδρικό τμήμα του περιβλήματος.

6.7.3.5 Εξοπλισμός εξυπηρέτησης
6.7.3.5.1 Ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα έχει τέτοια 

διάταξη ώστε να είναι προστατευμένος έναντι  του κιν−
δύνου ξεβιδώματος ή της βλάβης στη διάρκεια της με−
ταφοράς ή του χειρισμού. Όταν η ένωση μεταξύ του 
πλαισίου και του περιβλήματος επιτρέπει σχετική κίνη−
ση μεταξύ των συναρμολογούμενων μερών, ο εξοπλι−
σμός θα είναι έτσι προσδεμένος ώστε να επιτρέπει τέ−
τοια κίνηση χωρίς κίνδυνο ζημιάς στα μέρη εργασίας. Τα 
εξωτερικά εξαρτήματα εκκένωσης (υποδοχές σωλήνων, 
συσκευές κλεισίματος), η εσωτερική βαλβίδα διακοπής 
και η έδρασή της  θα προστατεύονται έναντι του κιν−
δύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών δυνάμεων (για 
παράδειγμα με χρήση τομών διάτμησης). Οι συσκευές 
πλήρωσης και εκκένωσης (περιλαμβανομένων των πα−
ρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτι−
κών πωμάτων θα μπορούν να ασφαλίζονται έναντι αιφ−
νίδιου ανοίγματος.       

6.7.3.5.2 Όλα τα ανοίγματα με διάμετρο πάνω από 
1.5mm σε περιβλήματα φορητών δεξαμενών, εκτός από 
ανοίγματα για συσκευές εκτόνωσης πίεσης, ανοίγμα−
τα επιθεώρησης και κλειστές οπές εξόδου, θα είναι 
εξοπλισμένα με τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες μετα−
ξύ τους κλεισίματος συσκευές κλεισίματος σε σειρά, 
βαλβίδα υπερχείλισης ή με άλλη κατάλληλη συσκευή, 
με τη δεύτερη να είναι μια εξωτερική  βαλβίδα διακο−
πής και με την τρίτη ένα κενό παρέμβυσμα ή ισοδύνα−
μη συσκευή.   

6.7.3.5.2.1 Όταν μια φορητή δεξαμενή είναι εξοπλισμέ−
νη με μια βαλβίδα υπερχείλισης, η βαλβίδα υπερχείλι−
σης θα είναι έτσι τοποθετημένη ώστε η έδρασή της 
να είναι μέσα στο περίβλημα ή σε μια συγκολλημένη 
φλάντζα ή, αν είναι τοποθετημένη εξωτερικά,  οι βάσεις 
της θα είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να διατηρείται η 
αποτελεσματικότητά της σε περίπτωση  κρούσης. Οι  
βαλβίδες υπερχείλισης θα είναι επιλεγμένες και τοπο−
θετημένες έτσι ώστε να κλείνουν αυτόματα όταν η μέ−
τρηση της ροής φτάσει αυτή που ορίζει ο κατασκευα−
στής. Οι συνδέσεις και προσαρτήματα που οδηγούν σε 
ή προέρχονται από μια τέτοια βαλβίδα θα έχουν  δυ−

νατότητα  για μεγαλύτερη ροή από τη βαθμολογημένη 
ροή της βαλβίδας υπερχείλισης.

6.7.3.5.3 Για ανοίγματα πλήρωσης και εκκένωσης, η 
πρώτη συσκευή κλεισίματος θα είναι μια εσωτερική 
βαλβίδα διακοπής και η δεύτερη θα είναι μια βαλβίδα 
διακοπής τοποθετημένη σε εύκολα προσπελάσιμο μέ−
ρος σε κάθε σωλήνα πλήρωσης και εκκένωσης.

6.7.3.5.4 Για ανοίγματα πυθμένα πλήρωσης και εκκέ−
νωσης σε φορητές δεξαμενές προοριζόμενες για τη 
μεταφορά εύφλεκτων και/ ή τοξικών υγροποιημένων 
αερίων τα οποία δε βρίσκονται υπό ψύξη, η εσωτερι−
κή βαλβίδα διακοπής θα είναι μια συσκευή ασφαλείας  
άμεσου κλεισίματος που κλείνει αυτόματα σε περίπτω−
ση ακούσιας μετακίνησης της φορητής δεξαμενής κατά 
την πλήρωση ή εκκένωση ή σε περικύκλωση από φω−
τιά.  Εκτός από φορητές δεξαμενές με χωρητικότητα 
όχι πάνω από 1 000 λίτρα, θα είναι δυνατό να λειτουρ−
γείται αυτή η συσκευή εξ αποστάσεως.

6.7.3.5.5 Επιπλέον των ανοιγμάτων για πλήρωση, εκκέ−
νωση και εξισορρόπηση πίεσης αερίων, τα περιβλήμα−
τα μπορούν να έχουν ανοίγματα στα οποία μετρητές, 
θερμόμετρα και μανόμετρα μπορούν να τοποθετηθούν.  
Οι ενώσεις για αυτά τα όργανα θα είναι από κατάλληλα 
συγκολλημένα ακροφύσια ή υποδοχές και δεν θα είναι 
βιδωτές ενώσεις που θα διαπερνούν το περίβλημα.

6.7.3.5.6 Όλες οι φορητές δεξαμενές θα είναι εξοπλι−
σμένες με ανθρωποθυρίδες ή άλλα ανοίγματα επιθε−
ώρησης κατάλληλου μεγέθους ώστε να επιτρέπουν 
εσωτερική επιθεώρηση και επαρκή πρόσβαση για συ−
ντήρηση και επισκευή του εσωτερικού.

6.7.3.5.7 Τα εξωτερικά εξαρτήματα θα είναι ομαδοποι−
ημένα όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατό.  

6.7.3.5.8 Κάθε σύνδεση σε μια φορητή δεξαμενή θα 
επισημαίνεται σαφώς ώστε να υποδεικνύει τη  λειτουρ−
γία της.

6.7.3.5.9 Κάθε βαλβίδα διακοπής ή άλλο μέσο κλεισί−
ματος θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για 
μια  βαθμολογημένη πίεση όχι μικρότερη από τη MAWP 
του περιβλήματος λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμε−
νες κατά τη μεταφορά θερμοκρασίες. Όλες οι βαλβίδες 
διακοπής με βιδωτούς άξονες θα κλείνουν με  δεξιό−
στροφη κίνηση της χειροκίνητης στρόφιγγας. Για άλ−
λες βαλβίδες διακοπής η ρύθμιση (ανοιχτή και κλειστή) 
και φορά κλεισίματος θα επισημαίνονται σαφώς. Όλες 
οι βαλβίδες διακοπής θα είναι σχεδιασμένες να εμπο−
δίζουν αιφνίδιο άνοιγμα.           

6.7.3.5.10 Οι σωληνώσεις θα είναι σχεδιασμένες, κα−
τασκευασμένες και εγκατεστημένες έτσι ώστε να απο−
φεύγεται ο κίνδυνος ζημιάς λόγω θερμικής διαστολής 
και συστολής, μηχανικών χτυπημάτων και κραδασμών. 
Όλες οι σωληνώσεις θα είναι από κατάλληλο μεταλλι−
κό υλικό. Όπου είναι δυνατό θα χρησιμοποιούνται  συ−
γκολλημένες ενώσεις σωλήνων.           

6.7.3.5.11 Οι ενώσεις χάλκινων σωλήνων θα είναι χαλ−
κοκολλημένες ή θα έχουν μια εξίσου ισχυρή μεταλλι−
κή ένωση. Το σημείο τήξης των υλικών χαλκοκόλλησης 
δεν θα είναι χαμηλότερο από 525 °C. Οι ενώσεις δεν 
θα μειώνουν την αντοχή των σωλήνων όπως μπορεί να 
συμβεί με την κοπή σπειρωμάτων.  

6.7.3.5.12 Η πίεση διαρρήξεως όλων των σωληνώσε−
ων και των εξαρτημάτων σωλήνων δεν θα είναι μι−
κρότερη από τη μεγαλύτερη από τέσσερις φορές την 
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MAWP του περιβλήματος ή τέσσερις φορές την πίεση 
στην οποία θα υπόκειται σε χρήση λόγω της δράσης 
αντλίας ή άλλης συσκευής (εκτός από συσκευές εκτό−
νωσης πίεσης).   

6.7.3.5.13 Ελατά μέταλλα θα χρησιμοποιούνται  στην 
κατασκευή βαλβίδων και προσαρτημάτων. 

6.7.3.6 Aνοίγματα πυθμένα
6.7.3.6.1 Ορισμένα μη κατεψυγμένα υγροποιημένα αέ−

ρια δεν θα μεταφέρονται σε φορητές δεξαμενές με 
ανοίγματα πυθμένα όταν η οδηγία φορητής δεξαμε−
νής T50 στην  4.2.4.5.6 υποδεικνύει ότι απαγορεύονται  
ανοίγματα πυθμένα. Δεν θα υπάρχουν ανοίγματα κάτω 
από τη στάθμη υγρού του περιβλήματος όταν είναι γε−
μισμένο στο μέγιστο επιτρεπτό σημείο πλήρωσης.  

6.7.3.7 Συσκευές εκτόνωσης πίεσης
6.7.3.7.1 Οι φορητές δεξαμενές θα διαθέτουν μία ή πε−

ρισσότερες  συσκευές εκτόνωσης πίεσης με ελατήριο. 
Οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα ανοίγουν αυτόματα 
σε πίεση όχι μικρότερη από τη  MAWP και θα είναι εντε−
λώς ανοιχτές σε πίεση ίση με 110% της MAWP. Αυτές οι 
συσκευές θα κλείνουν, μετά την εκτόνωση, σε πίεση όχι 
μικρότερη από 10% κάτω από την πίεση στην οποία αρ−
χίζει η εκκένωση και θα παραμένουν κλειστές σε όλες 
τις μικρότερες πιέσεις. Οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης 
θα είναι τύπου που θα αντέχει σε δυναμικές δυνάμεις 
συμπεριλαμβανομένου του πλήγματος (μηχ. ρευστών). 
Εύθραυστοι δίσκοι όχι σε σειρά με μια συσκευή εκτό−
νωσης πίεσης με ελατήριο δεν επιτρέπονται.  

6.7.3.7.2 Οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα είναι σχε−
διασμένες να εμποδίζουν την είσοδο ξένων ουσιών, τη 
διαρροή υγρού και την επικίνδυνη ανάπτυξη υπερβο−
λικής πίεσης.

6.7.3.7.3 Οι φορητές δεξαμενές που προορίζονται για 
τη μεταφορά ορισμένων μη κατεψυγμένων υγροποιημέ−
νων αερίων, που ορίζονται στην οδηγία φορητής δεξα−
μενής T50 της 4.2.4.5.6 θα διαθέτουν μια συσκευή εκτό−
νωσης πίεσης εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή. Εκτός 
αν μια φορητή δεξαμενή σε υπηρεσία είναι εξοπλισμένη 
με μια συσκευή εκτόνωσης κατασκευασμένη από υλικά 
συμβατά με τη μεταφερόμενη ουσία, η συσκευή εκτό−
νωσης θα αποτελείται από έναν εύθραυστο δίσκο που  
προηγείται μιας συσκευής εκτόνωσης πίεσης με ελα−
τήριο. Ο χώρος μεταξύ του εύθραυστου δίσκου και της 
συσκευής θα διαθέτει μετρητή πίεσης ή άλλη ένδειξη. 
Αυτή η διάταξη επιτρέπει την ανίχνευση ρήξης του δί−
σκου, μικρών οπών, ή διαρροής που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν δυσλειτουργία του συστήματος εκτόνω−
σης πίεσης. Οι εύθραυστοι δίσκοι θα διαρρηγνύονται 
σε ονομαστική πίεση 10% πάνω από την έναρξη της πί−
εσης εκτόνωσης της συσκευής εκτόνωσης.  

6.7.3.7.4 Στην περίπτωση φορητών δεξαμενών πολ−
λαπλών χρήσεων, οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα 
ανοίγουν στην πίεση που υποδεικνύεται στη 6.7.3.7.1 για 
το αέριο με την υψηλότερη  μέγιστη επιτρεπτή πίεση 
από τα αέρια που επιτρέπεται να μεταφέρονται στη 
φορητή δεξαμενή.

6.7.3.8 Χωρητικότητα των συσκευών εκτόνωσης
6.7.3.8.1 Η συνδυασμένη χωρητικότητα παροχής των 

συσκευών εκτόνωσης σε κατάσταση πλήρους περι−
κύκλωσης από φωτιά της φορητής δεξαμενής θα εί−
ναι τέτοια ώστε η πίεση (συμπεριλαμβανομένης της 
συνθήκης συσσώρευσης) μέσα στο περίβλημα να μην 

υπερβεί το 120% της MAWP. Οι συσκευές εκτόνωσης 
με ελατήριο μπορούν να χρησιμοποιούνται  για να 
επιτευχθεί η πλήρης χωρητικότητα εκτόνωσης που 
προδιαγράφεται. Στην περίπτωση δεξαμενών πολλα−
πλών χρήσεων, η συνδυασμένη χωρητικότητα παροχής 
των συσκευών εκτόνωσης πίεσης θα λαμβάνεται για το 
αέριο που απαιτεί την υψηλότερη χωρητικότητα παρο−
χής  από τα αέρια που επιτρέπεται να μεταφέρονται 
στις φορητές δεξαμενές.

6.7.3.8.1.1 Για τον καθορισμό της ολικής απαιτούμενης 
χωρητικότητας των συσκευών εκτόνωσης, που θα θε−
ωρείται ως το άθροισμα των ατομικών χωρητικοτήτων 
όλων των συσκευών που συνεισφέρουν, οι ακόλουθοι 
τύποι5 θα χρησιμοποιούνται:

Q =  
FA

LC
ZT
M

12 4
0 82

.
.

όπου:
Q = ελάχιστος απαιτούμενος ρυθμός εκτόνωσης σε 

κυβικά μέτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο (m3/s) υπό κανο−
νικές συνθήκες: 1 bar και 0 °C (273 K),

F = είναι ένας συντελεστής με την ακόλουθη τιμή:
για μη μονωμένα περιβλήματα: F =1,
για μονωμένα περιβλήματα:   F =U(649−t)/13.6 αλλά σε 

καμία περίπτωση  λιγότερο από 0.25 
όπου:
U = θερμική αγωγιμότητα της μόνωσης, σε
Kw.m−2.K−1, στους 38 °C,
t  = πραγματική θερμοκρασία του υγροποιημένου αε−

ρίου το οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, κατά την πλή−
ρωση (°C), όταν η θερμοκρασία αυτή δεν είναι γνωστή, 
θεωρούμε t=15 °C,

Η τιμή F που δίνεται παραπάνω για μονωμένα περι−
βλήματα μπορεί να ληφθεί εφόσον η  μόνωση είναι σύμ−
φωνη με την 6.7.3.8.1.2,

όπου:
A = ολικό εξωτερικό επιφανειακό εμβαδόν του περι−

βλήματος σε,
Z = ο συντελεστής συμπιεστότητας αερίου στη συν−

θήκη συσσώρευσης (όταν ο συντελεστής είναι άγνω−
στος, θεωρούμε Z =1.0),

T = απόλυτη θερμοκρασία σε Kelvin (°C + 273) πάνω 
στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης στη συνθήκη συσ−
σώρευσης,

L = η άδηλη θερμότητα εξάτμισης του υγρού, σε kJ/
kg, στη συνθήκη συσσώρευσης, 

M = μοριακό βάρος του αερίου που εκτονώθηκε,
C = μια σταθερά που προέρχεται από έναν από τους 

ακόλουθους τύπους ως συνάρτηση του λόγου k των ει−
δικών θερμοτήτων

k
c
c

p

v
=

5 Αυτός ο τύπος ισχύει μόνο για μη−κατεψυγμένα υγροποι−
ημένα αέρια που έχουν κρίσιμες θερμοκρασίες αρκετά με−
γαλύτερες από τη θερμοκρασία σε συνθήκες συσσώρευσης. 
Για αέρια με κρίσιμες θερμοκρασίες κοντά ή κάτω  από τη 
θερμοκρασία σε συνθήκες συσσώρευσης, ο υπολογισμός της 
χωρητικότητας παροχής της συσκευής εκτόνωσης θα λαμβά−
νει υπόψη περαιτέρω θερμοδυναμικές ιδιότητες του αερίου 
(βλέπε για παράδειγμα CGA S−1.2−2003).
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Όπου
cp  η ειδική θερμότητα σε σταθερή πίεση, και
cv  η ειδική θερμότητα σε σταθερό όγκο.
όταν k > 1:

όταν k = 1  ή  K είναι άγνωστο:

C
e

= =
1

 0.607

όπου e η μαθηματική σταθερά 2.7183
το C μπορεί επίσης να ληφθεί από τον ακόλουθο Πίνακα:   
 

k  C k  C k  C

1.00  0.607
1.02  0.611
1.04  0.615
1.06  0.620
1.08  0.624
1.10  0.628
1.12  0.633
1.14  0.637
1.16  0.641
1.18  0.645
1.20  0.649
1.22  0.652
1.24  0.656

1.26  0.660
1.28  0.664
1.30  0.667
1.32  0.671
1.34  0.674
1.36  0.678
1.38  0.681
1.40  0.685
1.42  0.688
1.44  0.691
1.46  0.695
1.48  0.698
1.50  0.701

1.52  0.704
1.54  0.707
1.56  0.710
1.58  0.713
1.60  0.716
1.62  0.719
1.64  0.722
1.66  0.725
1.68  0.728
1.70  0.731
2.00  0.770
2.20  0.793

C k
k

k
k

=
+

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

+
−2

1

1
1

6.7.3.8.1.2 Τα μονωτικά συστήματα, που χρησιμοποιού−
νται για τη μείωση της ικανότητας αερισμού θα είναι 
εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτη−
μένο φορέα της. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μονωτικά 
συστήματα εγκεκριμένα για το σκοπό αυτό: 

(a)  θα παραμένουν αποτελεσματικά σε όλες τις θερ−
μοκρασίες ως τους 649 °C, και 

(b)  θα σκεπάζονται με υλικό με σημείο τήξης 700 °C 
ή υψηλότερο.

6.7.3.9 Σήμανση των συσκευών συσκευές εκτόνωσης 
πίεσης

6.7.3.9.1 Κάθε συσκευή εκτόνωσης πίεσης θα φέρει ευ−
ανάγνωστη και μόνιμη σήμανση με τα παρακάτω στοι−
χεία:

(a) Την πίεση (σε bar ή kPa) ή θερμοκρασία (σε °C) 
στην οποία είναι ρυθμισμένη να εκτονώνει, 

(b) Το ανεκτό περιθώριο στην πίεση εκτόνωσης για 
συσκευές με ελατήριο,

(c) Τη θερμοκρασία αναφοράς που αντιστοιχεί στη 
βαθμολογημένη πίεση για εύθραυστους δίσκους, και

(d) Την ικανότητα ρυθμού ροής της συσκευής σε κα−
νονικά κυβικά μέτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο (m3/s).

 Όταν είναι πρακτικά δυνατό, οι ακόλουθες πληροφο−
ρίες θα υποδεικνύονται επίσης:

(e) Το όνομα του κατασκευαστή και ο σχετικός αριθ−
μός καταλόγου της συσκευής.

6.7.3.9.2 Η ικανότητα ρυθμού ροής που υποδεικνύεται 
σε σήμανση πάνω στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα 
καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4126−1:1991.

6.7.3.10 Συνδέσεις με συσκευές εκτόνωσης πίεσης
6.7.3.10.1 Οι συνδέσεις με τις συσκευές εκτόνωσης πί−

εσης θα είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να επιτρέπει 
στην ουσία υπό εκτόνωση να περνάει ανεμπόδιστη στη 
συσκευή ασφαλείας. Καμιά βαλβίδα διακοπής δεν θα εί−
ναι εγκατεστημένη μεταξύ του περιβλήματος  και των 
συσκευών εκτόνωσης πίεσης εκτός από όπου παρέχο−
νται εφεδρικές συσκευές για συντήρηση ή άλλους λό−
γους και οι βαλβίδες διακοπής που εξυπηρετούν τις 
συσκευές που χρησιμοποιούνται  πραγματικά είναι  κλει−
δωμένες στην ανοιχτή θέση ή οι βαλβίδες διακοπής εί−
ναι αλληλοσυνδεδεμένες έτσι ώστε τουλάχιστον μία 
από τις εφεδρικές τουλάχιστον είναι πάντα σε χρήση 
και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 6.7.3.8. Δεν θα υπάρ−
χει εμπόδιο σε άνοιγμα που οδηγεί σε εξαέρωση ή συ−
σκευή εκτόνωσης πίεσης που μπορεί να περιορίζει ή να 
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κόβει τη ροή από το περίβλημα προς τη συσκευή αυτή. 
Εξαεριστικά ή σωλήνες από τις διεξόδους της συσκευ−
ής εκτόνωσης πίεσης, όταν χρησιμοποιούνται, θα απο−
δίδουν τον ατμό ή υγρό υπό εκτόνωση στην ατμόσφαι−
ρα σε συνθήκες ελάχιστης αντίθλιψης στις συσκευές 
εκτόνωσης.   

6.7.3.11 Τοποθέτηση των συσκευών εκτόνωσης πίε−
σης

6.7.3.11.1 Κάθε στόμιο εισαγωγής συσκευής εκτόνωσης 
πίεσης θα είναι τοποθετημένο στην κορυφή του περι−
βλήματος σε μια θέση όσο κοντύτερα είναι πρακτικά 
δυνατό στο διάμηκες και εγκάρσιο κέντρο του περι−
βλήματος. Όλα τα στόμια εισαγωγής συσκευών εκτό−
νωσης πίεσης θα είναι τοποθετημένα υπό συνθήκες μέ−
γιστης πλήρωσης στο χώρο ατμών του περιβλήματος 
και οι συσκευές θα είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη εκτόνωση του διαφεύγο−
ντος ατμού. Για εύφλεκτα μη κατεψυγμένα υγροποιημέ−
να αέρια, ο διαφεύγων ατμός θα κατευθύνεται μακριά 
από το περίβλημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προ−
σκρούει στο περίβλημα. Προστατευτικές συσκευές που 
απομακρύνουν τη ροή του ατμού είναι επιτρεπτές εφό−
σον η απαιτούμενη χωρητικότητα της συσκευής εκτό−
νωσης δεν μειώνεται.  

6.7.3.11.2 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή 
πρόσβασης στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα και για την προστασία των 
συσκευών από ζημιά λόγω ανατροπής της  φορητής 
δεξαμενής.   

6.7.3.12 Συσκευές μετρήσεων
6.7.3.12.1 Εκτός αν μια φορητή δεξαμενή πρόκειται  να 

πληρώνεται κατά βάρος  θα είναι εξοπλισμένη με μια ή 
περισσότερες συσκευές μετρήσεων. Γυάλινες συσκευές 
μέτρησης στάθμης και μετρητές από άλλο εύθραυστο 
υλικό, που είναι σε συνεχή επικοινωνία με τα περιεχό−
μενα της δεξαμενής δεν θα χρησιμοποιούνται.  

6.7.3.13 Υποστηρίγματα φορητών δεξαμενών, πλαίσια, 
προσαρτήματα ανύψωσης και καθήλωσης

6.7.3.13.1 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμέ−
νες και κατασκευασμένες με υποστηρικτική κατασκευή 
που παρέχει μια ασφαλή βάση κατά τη μεταφορά. Οι 
δυνάμεις που περιγράφονται στην 6.7.3.2.9 και ο συντε−
λεστής ασφαλείας που αναφέρεται στην 6.7.3.2.10 θα 
λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το μέρος του σχεδιασμού. 
Δοκοί, πλαίσια, βάσεις ή άλλες παρόμοιες κατασκευές 
είναι αποδεκτές.   

6.7.3.13.2 Οι συνδυασμένες καταπονήσεις που προκα−
λούνται από τα σημεία στήριξης της φορητής δεξαμε−
νής (π.χ. βάσεις, πλαίσια, κλπ.) και τα προσαρτήματα 
ανύψωσης και καθήλωσης φορητής δεξαμενής δεν θα 
προκαλούν υπερβολική καταπόνηση σε κανένα τμήμα 
του περιβλήματος. Μόνιμα προσαρτήματα ανύψωσης και 
καθήλωσης θα είναι ενσωματωμένα σε όλες τις φορη−
τές δεξαμενές. Κατά προτίμηση θα είναι ενσωματωμένα 
στα υποστηρίγματα της φορητής δεξαμενής αλλά μπο−
ρούν και να στερεωθούν σε ενισχυτικές πλάκες πάνω 
στο περίβλημα στα σημεία στηρίξεως.  

6.7.3.13.3 Για το σχεδιασμό των υποστηριγμάτων και 
πλαισίων θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις περι−
βαλλοντικής διάβρωσης.

6.7.3.13.4 Οι υποδοχές για το περονοφόρο ανυψωτι−
κό όχημα θα είναι δυνατό να κλείνονται. Τα μέσα κλει−

σίματος των υποδοχών για το περονοφόρο ανυψωτι−
κό όχημα θα είναι μόνιμο μέρος του πλαισίου ή μόνιμα 
στερεωμένα στο πλαίσιο. Φορητές δεξαμενές με ένα 
διαμέρισμα με μήκος μικρότερο από 3.65 m δεν χρειά−
ζεται να έχουν κλεισμένες υποδοχές για το περονοφό−
ρο ανυψωτικό όχημα εφόσον:   

 (a) Το περίβλημα συμπεριλαμβανομένων  όλων των 
εξαρτημάτων είναι καλά  προστατευμένα από χτύπη−
μα από τις λεπίδες του περονοφόρου, και

(b) Η απόσταση μεταξύ των κέντρων των υποδοχών 
για το περονοφόρο είναι τουλάχιστον το μισό του μέ−
γιστου μήκους της φορητής δεξαμενής.

6.7.3.13.5 Όταν οι φορητές δεξαμενές δεν είναι προ−
στατευμένες κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με την 4.2.2.3, 
τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα εί−
ναι προστατευμένα έναντι ζημιάς στο περίβλημα και 
στον εξοπλισμό εξυπηρέτησης που προκαλείται από 
πλευρική ή κατά μήκος κρούση ή ανατροπή. Τα εξω−
τερικά εξαρτήματα θα είναι προστατευμένα ώστε να 
αποκλείεται η διαφυγή των περιεχομένων του περιβλή−
ματος σε κρούση ή ανατροπή της φορητής δεξαμενής 
πάνω στα εξαρτήματά της. Παραδείγματα προστασί−
ας περιλαμβάνουν:    

(a) προστασία έναντι πλευρικής πρόσκρουσης που 
μπορεί να αποτελείται από επιμήκεις ράβδους (μπάρες) 
που προστατεύουν το περίβλημα και στις δύο πλευρές 
στο επίπεδο της μέσης γραμμής,

(b) προστασία της φορητής δεξαμενής έναντι ανα−
τροπής που μπορεί να αποτελείται από ενισχυτικούς 
δακτυλίους ή ράβδους (μπάρες) στερεωμένες διαγώ−
νια στο πλαίσιο,

(c) προστασία έναντι πρόσκρουσης από όπισθεν που 
μπορεί να αποτελείται  από προφυλακτήρα ή πλαίσιο,

(d) προστασία του περιβλήματος έναντι ζημιάς λόγω 
κρούσης ή ανατροπής με χρήσης ενός πλαισίου ISO 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1496−3:1995.

6.7.3.14 Έγκριση σχεδιασμού 
6.7.3.14.1 Η αρμόδια αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος φορέ−

ας της θα εκδίδουν ένα πιστοποιητικό έγκρισης σχεδια−
σμού  για κάθε νέο σχέδιο φορητής δεξαμενής. Αυτό το 
πιστοποιητικό θα επιβεβαιώνει πως η  φορητή δεξαμενή 
επιθεωρήθηκε από την αρχή αυτή, είναι κατάλληλη για 
τον προοριζόμενο σκοπό της και ικανοποιεί τις απαιτή−
σεις αυτού του Κεφαλαίου και όπου αρμόζει, τις διατά−
ξεις για αέρια που αναφέρονται στην οδηγία φορητής 
δεξαμενής T50 της 4.2.4.5.6. Όταν μια σειρά φορητών 
δεξαμενών κατασκευάζονται χωρίς αλλαγές στο σχεδι−
ασμό, το πιστοποιητικό θα ισχύει για όλη τη σειρά. Το 
πιστοποιητικό θα αναφέρει την αναφορά ελέγχου του 
προτύπου, τα αέρια προς μεταφορά, τα υλικά κατασκευ−
ής του περιβλήματος και επένδυσης (όπου υπάρχει) και 
έναν αριθμό έγκρισης. Ο αριθμός έγκρισης θα αποτελεί−
ται από το διακριτικό σήμα του κράτους στην επικρά−
τεια του οποίου δόθηκε η έγκριση, δηλ. το διακριτικό 
σήμα για χρήση στη διεθνή κυκλοφορία όπως ορίζει η 
Σύμβαση περί οδικής κυκλοφορίας, Βιέννη 1968, και ένας 
αριθμός ταξινόμησης του οχήματος. Κάθε εναλλακτικός 
διακανονισμός σύμφωνα με την 6.7.1.2 θα υποδεικνύεται 
στο πιστοποιητικό. Μια έγκριση σχεδιασμού μπορεί να 
χρησιμεύσει για την έγκριση μικρότερων φορητών δε−
ξαμενών από υλικά ίδιου είδους και πάχους, με ίδιες τε−
χνικές κατασκευής και πανομοιότυπα υποστηρίγματα, 
ισοδύναμα κλείστρα και άλλα παρελκόμενα.
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6.7.3.14.2 Η αναφορά ελέγχου του προτύπου για την 
έγκριση σχεδιασμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω:

(a) Τα αποτελέσματα της σχετικής δοκιμής πλαισίου 
που περιγράφεται στο πρότυπο ISO 1496−3:1995,

(b) Τα αποτελέσματα της αρχικής επιθεώρησης και 
δοκιμής σύμφωνα με την 6.7.3.15.3, και

(c) Τα αποτελέσματα της δοκιμής κρούσης της 
6.7.3.15.1, όπου είναι σχετικό.

6.7.3.15 Επιθεώρηση και δοκιμές
6.7.3.15.1 Φορητές δεξαμενές που ικανοποιούν τον ορι−

σμό του εμπορευματοκιβωτίου της Διεθνούς Σύμβασης 
για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (CSC), 1972, ως διορ−
θώθηκε, δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός εάν 
είναι επιτυχώς αξιολογημένες υποβάλοντας αντιπροσω−
πευτικό πρωτότυπο κάθε σχεδιασμού σε Δοκιμή Δυνα−
μικής, Διαμήκους Κρούσης που περιγράφεται στο Εγχει−
ρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 4, Τμήμα 41.

6.7.3.15.2 Το περίβλημα και είδη εξοπλισμού κάθε φο−
ρητής δεξαμενής θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται 
πριν να τεθούν σε υπηρεσία για πρώτη φορά (αρχική 
επιθεώρηση και δοκιμή) και εφεξής σε διαστήματα όχι 
μεγαλύτερα από πέντε χρόνια (5−ετής περιοδική επιθε−
ώρηση και δοκιμή) με ενδιάμεση περιοδική επιθεώρηση 
και δοκιμή (2.5−ετής περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή) 
στα μισά του διαστήματος μεταξύ των 5−ετών περιοδι−
κών επιθεωρήσεων και δοκιμών. Η 2.5−ετής επιθεώρηση 
και δοκιμή μπορεί να διενεργηθεί εντός  3 μηνών από 
τη δεδομένη ημερομηνία. Μια επιθεώρηση και δοκιμή 
κατ’εξαίρεση θα διενεργείται ανεξάρτητα από την τε−
λευταία περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή όταν αυτό 
είναι απαραίτητο σύμφωνα με την 6.7.3.15.7. 

6.7.3.15.3 Η αρχική επιθεώρηση και δοκιμή μιας φο−
ρητής δεξαμενής θα περιλαμβάνει έλεγχο των χαρα−
κτηριστικών, μια εσωτερική και εξωτερική εξέταση της 
φορητής δεξαμενής και των εξαρτημάτων της με κα−
τάλληλη προσοχή στα μεταφερόμενα μη κατεψυγμένα 
υγροποιημένα αέρια, και μια δοκιμή πίεσης αναφορικά 
με τις δοκιμές πίεσης σύμφωνα με την 6.7.3.3.2. Η πίε−
ση δοκιμής μπορεί να διεξαχθεί ως υδραυλική δοκιμή 
ή με χρήση άλλου υγρού ή αερίου σύμφωνα με την αρ−
μόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. Πριν να 
τεθεί σε υπηρεσία η φορητή δεξαμενή, μια δοκιμή στε−
γανότητας και ένας έλεγχος ικανοποιητικής λειτουρ−
γίας όλου του εξοπλισμού εξυπηρέτησης θα διενερ−
γούνται επίσης. Όταν το περίβλημα και τα εξαρτήματά 
του έχουν δοκιμαστεί υπό πίεση χωριστά, θα υπόκεινται 
μαζί σε δοκιμή στεγανότητας μετά τη συναρμολόγηση. 
Όλες οι συγκολλήσεις υποκείμενες στο επίπεδο πλή−
ρους καταπόνησης στο  περίβλημα θα επιθεωρούνται 
κατά την αρχική δοκιμή με ραδιογραφική, υπερηχητική 
ή άλλη κατάλληλη μη καταστρεπτική μέθοδο δοκιμής. 
Αυτό δεν ισχύει για το κάλυμμα.

6.7.3.15.4 Η 5−ετής περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή 
θα περιλαμβάνει μια εσωτερική και εξωτερική εξέτα−
ση και, γενικά, μια δοκιμής υδραυλικής πίεσης. Η επέν−
δυση, θερμομόνωση και λοιπά θα αφαιρούνται μόνο 
στην έκταση που απαιτείται για αξιόπιστη αποτίμηση 
της κατάστασης της φορητής δεξαμενής. Όταν το πε−
ρίβλημα και ο εξοπλισμός έχουν δοκιμαστεί υπό πίεση 
χωριστά, θα υπόκεινται μαζί σε δοκιμή στεγανότητας 
μετά τη συναρμολόγηση.   

6.7.3.15.5 Η ενδιάμεση 2.5−ετής περιοδική επιθεώρη−
ση και δοκιμή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον μια εσω−
τερική και εξωτερική εξέταση της φορητής δεξαμενής 
και των εξαρτημάτων της με κατάλληλη προσοχή στα 
μεταφερόμενα μη κατεψυγμένα υγροποιημένα αέρια, 
μια δοκιμή στεγανότητας και έναν έλεγχο ικανοποιητι−
κής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού εξυπηρέτησης. Η 
επένδυση, θερμομόνωση και λοιπά θα αφαιρούνται μόνο 
στην έκταση που απαιτείται για αξιόπιστη αποτίμηση 
της κατάστασης της φορητής δεξαμενής. Για φορητές 
δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά ενός μόνο 
υγροποιημένου αερίου το οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, 
η 2.5−ετής εσωτερική εξέταση μπορεί να παραλειφθεί 
ή να αντικατασταθεί από άλλες μεθόδους ελέγχου ή 
διαδικασίες επιθεώρησης ορισμένες από την αρμόδια 
αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της.

6.7.3.15.6 Μια φορητή δεξαμενή δεν μπορεί να πλη−
ρωθεί και να δοθεί για μεταφορά μετά την ημερομη−
νία λήξης της τελευταίας  5−ετούς ή 2.5−ετούς περιοδι−
κής επιθεώρησης και δοκιμής όπως απαιτεί η 6.7.3.15.2. 
Εντούτοις, μια φορητή δεξαμενή που πληρώθηκε πριν 
την ημερομηνία λήξης της τελευταίας περιοδικής επι−
θεώρησης και δοκιμής μπορεί να μεταφέρεται για μια 
περίοδο όχι πάνω από τρεις μήνες μετά την ημερομη−
νία λήξης της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης ή 
δοκιμής. Επιπλέον, μια φορητή δεξαμενή μπορεί να με−
ταφέρεται μετά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 
περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμής:   

(a) Μετά την εκκένωση αλλά πριν τον καθαρισμό, για 
το σκοπό της διενέργειας της επόμενης απαιτούμενης 
δοκιμής ή επιθεώρησης πριν την επαναπλήρωση, και

(b) Εκτός αν ορίζει διαφορετικά η αρμόδια αρχή, για 
μια περίοδο όχι πάνω από έξι μήνες μετά την ημερο−
μηνία λήξης της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης 
ή δοκιμής, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή των επικίν−
δυνων εμπορευμάτων για κατάλληλη διάθεση ή ανα−
κύκλωση. Αναφορά στην εξαίρεση αυτή θα γίνεται στο 
έγγραφο μεταφοράς.  

6.7.3.15.7 Η επιθεώρηση και δοκιμή κατ’εξαίρεση είναι 
απαραίτητη όταν η φορητή δεξαμενή παρουσιάζει εν−
δείξεις περιοχών που έχουν υποστεί βλάβες ή διάβρω−
ση, ή διαρροή, ή άλλες συνθήκες που υποδεικνύουν μια 
ανεπάρκεια που θα μπορούσε να επηρεάσει την ακε−
ραιότητα της φορητής δεξαμενής. Η έκταση της επιθε−
ώρησης και δοκιμής κατ’εξαίρεση θα εξαρτάται από το 
μέγεθος της βλάβης ή τη φθορά της φορητής δεξαμε−
νής. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τη 2.5−ετή επιθεώ−
ρηση και δοκιμή σύμφωνα με την 6.7.3.15.5.

6.7.3.15.8 Οι εσωτερικές και εξωτερικές εξετάσεις θα 
διασφαλίζουν ότι:

 (a) Το περίβλημα επιθεωρείται για σκασίματα, δι−
άβρωση, ή γδαρσίματα, χτυπήματα, παραμορφώσεις, 
ελαττώματα στις συγκολλήσεις ή οποιεσδήποτε άλ−
λες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, 
που μπορούν να καταστήσουν τη φορητή δεξαμενή μη 
ασφαλή προς μεταφορά,

(b) Οι σωληνώσεις, βαλβίδες, και φλάντζες επιθεω−
ρούνται για διαβρωμένες περιοχές, ελαττώματα και 
άλλες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, 
που μπορούν να καταστήσουν τη φορητή δεξαμενή μη 
ασφαλή για πλήρωση, εκκένωση ή μεταφορά,
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(c) Οι συσκευές για σφίξιμο των καλυμμάτων ανθρω−
ποθυρίδων λειτουργούν και δεν υπάρχει διαρροή στα 
καλύμματα ανθρωποθυρίδων ή τα παρεμβύσματα,

(d) μπουλόνια ή περικόχλια που λείπουν ή είναι χαλα−
ρωμένα σε οποιαδήποτε ένωση φλάντζας ή κενή φλά−
ντζα, αντικαθίστανται ή σφίγγονται,

(e) όλες οι συσκευές άμεσου ανάγκης και βαλβίδες 
δεν έχουν διάβρωση, παραμόρφωση και καμιά βλάβη ή 
ελάττωμα που θα μπορούσε να εμποδίσει την κανονι−
κή λειτουργία τους. Οι συσκευές κλεισίματος εξ απο−
στάσεως και οι βαλβίδες αυτόματου κλεισίματος θα 
τίθενται σε λειτουργία για να αποδείξουν την κανονι−
κή λειτουργία τους, 

(f) οι απαιτούμενες επισημάνσεις πάνω στη φορητή 
δεξαμενή είναι ευανάγνωστες και σύμφωνα με τις αρ−
μόζουσες απαιτήσεις, και

(g) το πλαίσιο, υποστηρίγματα και διατάξεις για την 
ανύψωση της φορητής δεξαμενής είναι σε ικανοποιη−
τική κατάσταση.

6.7.3.15.9 Οι επιθεωρήσεις και δοκιμές στις 6.7.3.15.1, 
6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 και 6.7.3.15.7 θα διενεργούνται 
ή θα εποπτεύονται από έναν ειδικό εγκεκριμένο από την 
αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. Όταν 
η πίεση δοκιμής είναι μέρος της επιθεώρησης και δοκι−
μής, η πίεση δοκιμής θα είναι η ενδεδειγμένη στην πι−
νακίδα στοιχείων της φορητής δεξαμενής. Υπό πίεση, η 
φορητή δεξαμενή θα επιθεωρείται για τυχόν διαρροές 
στο περίβλημα, σωληνώσεις ή στον εξοπλισμό.   

6.7.3.15.10  Σε κάθε περίπτωση διεξαγωγής λειτουρ−
γιών κοπής, καύσης ή συγκόλλησης στο περίβλημα, οι 
εργασίες αυτές θα είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια 
αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της λαμβάνοντας 
υπόψη τον Κώδικα δοχείου πίεσης που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή του περιβλήματος. Μια δοκιμή πίε−
σης στην αρχική πίεση δοκιμής θα διενεργείται μετά 
την περάτωση των εργασιών.  

6.7.3.15.11  Όταν αποκαλύπτεται ένδειξη οποιασδήποτε 
μη ασφαλούς κατάστασης, η φορητή δεξαμενή δεν θα 
επανατεθεί σε υπηρεσία έως να διορθωθεί, να επανα−
ληφθεί η δοκιμή και να περάσει τη δοκιμή. 

6.7.3.16 Επισήμανση
6.7.3.16.1 Κάθε φορητή δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη 

με μεταλλική πινακίδα ανθεκτική στη διάβρωση, μόνιμα 
στερεωμένη στη φορητή δεξαμενή σε εμφανές μέρος 
εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Όταν λόγω δι−
άταξης της φορητής δεξαμενής η πινακίδα δεν μπορεί 
να είναι μόνιμα στερεωμένη στο περίβλημα, το περίβλη−
μα θα φέρει σήμανση τουλάχιστον με τις πληροφορίες 
που απαιτεί ο Κώδικας δοχείου πίεσης. Κατ'ελάχιστο 
οι παρακάτω πληροφορίες θα υποδεικνύονται σε σή−
μανση πάνω στην πινακίδα με σφράγιση ή άλλη παρό−
μοια μέθοδο:  

Χώρα κατασκευής
U Έγκριση   Έγκριση        για εναλλακτική διευθέτηση 

(βλέπε 6.7.1.2)
N Χώρα      Αριθμός  “AA”
Eπωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή
Αύξων αριθμός του κατασκευαστή
Εξουσιοδοτημένος φορέας για έγκριση σχεδιασμού
Αριθμός ταξινόμησης ιδιοκτήτη
Έτος κατασκευής
Κώδικας δοχείου πίεσης με τον οποίο σχεδιάστηκε 

το περίβλημα

Πίεση δοκιμής _________bar/kPa (πίεση μετρητή)6

MAWP_________ bar/kPa (πίεση μετρητή)6

Εξωτερική πίεση σχεδιασμού7 _________ bar/kPa (πίεση 
μετρητή)6 

Εύρος θερμοκρασίας σχεδιασμού ω________ °C με_______
_°C

Θερμοκρασία αναφοράς σχεδιασμού________ °C
Χωρητικότητα νερού στους 20°C _________λίτρα
Αρχική ημερομηνία δοκιμής πίεσης και ταυτότητα 

επόπτη
Υλικό (υλικά) περιβλήματος και αναφορά (−ες) πρό−

τυπου υλικού
Ισοδύναμο πάχος σε χάλυβα αναφοράς __________mm
Ημερομηνία και τύπος της πιο πρόσφατης περιοδικής 

δοκιμής (δοκιμών)
Μήνας _______ Έτος ________ Πίεση δοκιμής_________bar/kPa (πί−

εση μετρητή)6

Σφραγίδα ειδικού που διενήργησε ή επόπτευσε την 
πιο πρόσφατη δοκιμή

6.7.3.16.2 Τα παρακάτω στοιχεία θα υποδεικνύονται σε 
σήμανση πάνω στην ίδια τη φορητή δεξαμενή ή σε μια 
μεταλλική πινακίδα καλά στερεωμένη πάνω στη φορη−
τή δεξαμενή:

Όνομα χειριστή
Ονομασία του υγροποιημένου αερίου (αερίων) το 

οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, επιτρεπτών για μετα−
φορά

Μέγιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου για κάθε υγροποι−
ημένο αέριο το οποίο δε βρίσκεται υπό ψύξη, που επι−
τρέπεται  ________kg

Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος (MPGM)__________kg
Απόβαρο _________kg
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την αναγνώριση των μεταφερόμενων  

μη κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων, βλέπε επί−
σης Μέρος 5.

6.7.3.16.3 Αν μια φορητή δεξαμενή είναι σχεδιασμένη 
και εγκεκριμένη για διακίνηση σε ανοιχτή θάλασσα, οι 
λέξεις «ΦΟΡΗΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» θα 
υποδεικνύονται σε σήμανση πάνω στην πινακίδα ανα−
γνώρισης.

6.7.4 Απαιτήσεις για το σχεδιασμό, κατασκευή, επιθεώ−
ρηση και δοκιμή φορητών δεξαμενών προοριζόμενων για 
τη μεταφορά κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων 

6.7.4.1 Ορισμοί
 Για τους σκοπούς αυτού του Τμήματος: 
 Εναλλακτική λύση σημαίνει μια έγκριση που δίνεται 

από την αρμόδια αρχή για μια φορητή δεξαμενή ή ένα 
MEGC που έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή έλεγχεί 
με τεχνικές απαιττήσεις ή μεθόδους ελέγχου άλλους 
από αυτούς του παρόντος Κεφαλαίου.

6 Θα αναγράφεται η μονάδα που χρησιμοποιήθηκε.
7 Βλέπε 6.7.3.2.8.
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 Φορητή δεξαμενή είναι  μια θερμικά μονωμένη πολυ−
τροπική δεξαμενή με χωρητικότητα πάνω από 450 λίτρα 
που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά κατεψυγμένων 
υγροποιημένων αερίων. Η φορητή δεξαμενή περιλαμ−
βάνει ένα περίβλημα με εξοπλισμό εξυπηρέτησης και 
δομικό εξοπλισμό απαραίτητους για τη μεταφορά αερί−
ων. Η φορητή δεξαμενή θα είναι ικανή να γεμίζεται και 
να εκκενώνεται χωρίς την αφαίρεση του δομικού της 
εξοπλισμού. Θα διαθέτει σταθεροποιητικά μέλη εξω−
τερικά του περιβλήματος και θα είναι ικανή να ανυψω−
θεί όταν είναι γεμάτη. Θα είναι σχεδιασμένη πρωταρ−
χικά να φορτώνεται σε όχημα ή πλοίο μεταφοράς και 
θα είναι εξοπλισμένη με δοκούς, βάσεις ή εξαρτήματα 
που θα διευκολύνουν το μηχανικό χειρισμό. Οι δεξαμε−
νές−οχήματα, δεξαμενές− βαγόνια, μη μεταλλικές δεξα−
μενές και εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας 
για φορτία χύμα (IBCs), κύλινδροι αερίων και μεγάλα 
δοχεία δεν θεωρείται πως συμπίπτουν με τον ορισμό 
για φορητές δεξαμενές,

 Δεξαμενή σημαίνει μια κατασκευή που κανονικά απο−
τελείται  είτε από:

(a) Ένα κάλυμμα και ένα ή περισσότερα εσωτερικά 
περιβλήματα όπου ο χώρος ανάμεσα στο περίβλημα(−
τα) και το κάλυμμα έχει εκκενωθεί από αέρα (μόνωση 
κενού) και μπορεί να ενσωματώνει ένα σύστημα  θερ−
μομόνωσης, ή

(b) Ένα κάλυμμα και ένα εσωτερικό περίβλημα με μια 
ενδιάμεση στρώση στερεού θερμομονωτικού υλικού (π.χ. 
στερεός αφρός),

 Περίβλημα είναι το μέρος της φορητής δεξαμενής 
που συγκρατεί το κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο 
προς μεταφορά, συμπεριλαμβανομένων των στομίων 
και των πωμάτων της, αλλά δεν περιλαμβάνει εξοπλι−
σμό εξυπηρέτησης ή εξωτερικό δομικό εξοπλισμό,

 Κάλυμμα σημαίνει το εξωτερικό μονωτικό κάλυμμα 
ή επένδυση που μπορεί να είναι μέρος του μονωτικού 
συστήματος, 

 Εξοπλισμός εξυπηρέτησης είναι οι συσκευές πληρώ−
σεως, εκκενώσεως, εξαερισμού, ασφαλείας, συμπίεσης, 
ψύξης και θερμομόνωσης και τα όργανα μετρήσεως,

 Δομικός εξοπλισμός είναι τα ενισχυτικά, συνδετικά, 
προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη στο εξωτερι−
κό του περιβλήματος,

 Μέγιστη επιτρεπτή πίεση εργασίας (MAWP) είναι η 
μέγιστη πραγματική πίεση μετρητή που επιτρέπεται 
στην κορυφή του περιβλήματος μιας φορτωμένης φο−
ρητής δεξαμενής όταν αυτό είναι στη θέση λειτουργί−
ας, συμπεριλαμβανομένης της υψηλότερης πραγματικής 
πίεσης κατά την πλήρωση και την εκκένωση, 

 Πίεση δοκιμής είναι η μέγιστη πίεση μετρητή στην 
κορυφή του περιβλήματος κατά τη δοκιμή πίεσης,

 Δοκιμή στεγανότητας είναι μια δοκιμή που χρησιμο−
ποιεί αέριο που θέτει το περίβλημα και τον εξοπλισμό 
εξυπηρέτησής του σε μια πραγματική εσωτερική πίεση 
όχι μικρότερη από 90% της MAWP,

 Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος (MPGM) είναι το 
άθροισμα του βάρους του απόβαρου της φορητής δε−
ξαμενής και του βαρύτερου φορτίου του οποίου επι−
τρέπεται  η μεταφορά,

 Χρόνος συγκράτησης σημαίνει το χρόνο που περ−
νάει από την κατάσταση έναρξης πλήρωσης έως ότου 
η πίεση αυξηθεί λόγω εισροής θερμότητας στη χαμη−

λότερη δεδομένη πίεση της συσκευής (συσκευών) πε−
ριορισμού πίεσης, 

 Χάλυβας αναφοράς είναι ένας χάλυβας με εφελκυστι−
κή αντοχή 370 N/mm2 και επιμήκυνση σε θραύση 27%,

 Ελάχιστη θερμοκρασία σχεδιασμού σημαίνει τη θερ−
μοκρασία που χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και 
κατασκευή του περιβλήματος όχι υψηλότερη από τη 
χαμηλότερη (πιο κρύα) θερμοκρασία (θερμοκρασία υπη−
ρεσίας) των περιεχομένων υπό κανονικές συνθήκες πλή−
ρωσης, εκκένωσης και μεταφοράς.

6.7.4.2 Γενικές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές 
απαιτήσεις

6.7.4.2.1 Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα και κα−
τασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις κώδικα δο−
χείου πίεσης αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή. Τα 
περιβλήματα και καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα 
από μεταλλικά υλικά κατάλληλα για μορφοποίηση. Τα 
καλύμματα θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα. Μη−
μεταλλικά υλικά  μπορούν να χρησιμοποιούνται  για τις 
προσδέσεις και τα υποστηρίγματα ανάμεσα στο περί−
βλημα και το κάλυμμα, εφόσον οι ιδιότητες του υλικού 
τους στην ελάχιστη θερμοκρασία σχεδιασμού κρίνο−
νται επαρκείς. Τα υλικά θα συμμορφώνονται κατ’αρχήν 
με εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικών.  Για συγκολλη−
μένα περιβλήματα και καλύμματα μόνο ένα υλικό του 
οποίου η συγκολλησιμότητα έχει αποδειχθεί πλήρως 
θα χρησιμοποιείται. Οι συγκολλήσεις θα πρέπει να εί−
ναι δεξιοτεχνικά πραγματοποιημένες και να παρέχουν 
πλήρη ασφάλεια. Όταν το απαιτούν η διαδικασία κατα−
σκευής ή τα υλικά, τα περιβλήματα θα υφίστανται κα−
τάλληλη θερμική κατεργασία ώστε να εγγυώνται την 
απαραίτητη  ανθεκτικότητα της συγκόλλησης και στις 
ζώνες προσβολής από θερμότητα.  Στην επιλογή του 
υλικού, η ελάχιστη θερμοκρασία σχεδιασμού θα λαμβά−
νεται υπόψη  σε σχέση με τον κίνδυνο ψαθυρής  θραύ−
σης, ευθραυστότητας υδρογόνου, ρωγμών από κατα−
πονήσεις λόγω διάβρωσης και αντίστασης σε κρούση. 
Όπου χρησιμοποιείται λεπτόκοκκος χάλυβας, η εγγυ−
ημένη τιμή της αντοχής διαρροής δεν θα είναι μεγα−
λύτερη από 460 N/mm2 και η εγγυημένη τιμή του άνω 
ορίου της  εφελκυστικής αντοχής δεν θα είναι μεγα−
λύτερη από 725 N/mm2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του υλικού. Τα υλικά φορητής δεξαμενής θα είναι κα−
τάλληλα για το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο πρό−
κειται να μεταφερθούν. 

6.7.4.2.2 Κάθε μέρος μιας φορητή δεξαμενή, συμπερι−
λαμβανομένων εξαρτημάτων, παρεμβυσμάτων και σω−
ληνώσεων, που θεωρείται πιθανό κανονικά να έρθουν 
σε επαφή με το μεταφερόμενο κατεψυγμένο υγροποι−
ημένο αέριο θα είναι συμβατά με αυτό το  κατεψυγμέ−
νο υγροποιημένο αέριο.

6.7.4.2.3 Επαφή με ανόμοια μέταλλα που θα μπορού−
σε να προκαλέσει ζημιά λόγω γαλβανικής δράσης θα 
αποφεύγεται. 

6.7.4.2.4 Το σύστημα θερμομόνωσης θα περιλαμβά−
νει μια πλήρη κάλυψη του περιβλήματος (−ων) με απο−
τελεσματικά μονωτικά υλικά. Η εξωτερική μόνωση θα 
προστατεύεται με κάλυμμα ώστε να εμποδίζεται η εί−
σοδος υγρασίας και άλλη βλάβη υπό κανονικές συνθή−
κες μεταφοράς.  

6.7.4.2.5 Όταν ένα κάλυμμα είναι έτσι κλειστό ώστε να 
είναι αεροστεγές, θα παρέχεται μια συσκευή που θα 



εμποδίζει την ανάπτυξη επικίνδυνης πίεσης στο μονω−
τικό χώρο. 

6.7.4.2.6 Οι φορητές δεξαμενές προοριζόμενες για τη 
μεταφορά κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων με ση−
μείου βρασμού κάτω από τους (−) 182 °C σε ατμοσφαι−
ρική πίεση δεν θα περιλαμβάνουν υλικά που μπορεί να 
αντιδράσουν με οξυγόνο ή με ατμόσφαιρες πλούσιες σε 
οξυγόνο με επικίνδυνο τρόπο, όταν είναι τοποθετημένα 
σε μέρη της θερμομόνωσης όπου υπάρχει κίνδυνος επα−
φής με οξυγόνο ή υγρό εμπλουτισμένο με οξυγόνο.  

6.7.4.2.7 Τα μονωτικά υλικά δεν θα φθείρονται υπερ−
βολικά όταν είναι σε υπηρεσία.

6.7.4.2.8 Ένας χρόνος συγκράτησης αναφοράς θα κα−
θορίζεται για κάθε κατεψυγμένο υγροποιημένο αέριο 
προοριζόμενο για μεταφορά σε φορητή δεξαμενή.

6.7.4.2.8.1 Ο χρόνος συγκράτησης αναφοράς θα καθο−
ρίζεται από μια μέθοδο αναγνωρισμένη από την αρμό−
δια αρχή με βάση τα παρακάτω:

(a) την αποτελεσματικότητα του συστήματος μόνω−
σης, καθορισμένη σύμφωνα με την 6.7.4.2.8.2,

(b) τη χαμηλότερη δεδομένη πίεση της συσκευής (συ−
σκευών) περιορισμού πίεσης,

(c) τις αρχικές συνθήκες πλήρωσης,  
(d) παραδοχή για θερμοκρασία περιβάλλοντος 

30 °C, 
 (e) τις φυσικές ιδιότητες του κάθε υγροποιημένου αε−

ρίου υπό ψύξη που πρόκειται να μεταφερθεί.   
6.7.4.2.8.2 Η αποτελεσματικότητα του συστήματος μό−

νωσης (εισροή θερμότητας σε watts) θα καθορίζεται 
από τον έλεγχο τύπου της φορητής δεξαμενής σύμφω−
να με μια διαδικασία αναγνωρισμένη από την αρμόδια 
αρχή. Αυτή η δοκιμή θα αποτελείται είτε από:

 (a) μια δοκιμή σταθερή πίεσης (για παράδειγμα σε 
ατμοσφαιρική πίεση) όπου η απώλεια του υγροποιημέ−
νου αερίου υπό ψύξη μετράται κατά τη διάρκεια μιας 
χρονικής περιόδου, ή 

(b) μια δοκιμή κλειστού συστήματος όπου η αύξηση 
στην πίεση στο περίβλημα μετράται κατά τη διάρκεια 
μιας χρονικής περιόδου.

 Όταν διενεργείται η δοκιμή σταθερή πίεσης, διακυ−
μάνσεις στην ατμοσφαιρική πίεση θα λαμβάνονται υπό−
ψη. Όταν διενεργείται οποιαδήποτε από τις δοκιμές θα 
γίνονται διορθώσεις για κάθε διακύμανση της θερμο−
κρασίας περιβάλλοντος από την τιμή παραδοχής για 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος των 30 °C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για τον καθορισμό του πραγματικού χρό−
νου συγκράτησης πριν από κάθε μεταφορά, βλέπε 
4.2.3.7.

6.7.4.2.9 Το κάλυμμα της δεξαμενής διπλών τοιχωμά−
των με μόνωση κενού θα έχει είτε μια εξωτερική πίεση 
σχεδιασμού όχι μικρότερη από 100 kPa (1 bar) (πίεση με−
τρητή) υπολογισμένη σύμφωνα με έναν αναγνωρισμένο 
τεχνικό κώδικα ή μια υπολογισμένη κρίσιμη πίεση αστο−
χίας όχι μικρότερη από 200 kPa (2 bar) (πίεση μετρη−
τή). Εσωτερικές και εξωτερικές ενισχύσεις μπορούν να 
συμπεριληφθούν στον υπολογισμό της ικανότητας του 
καλύμματος να αντέξει την εξωτερική πίεση.  

6.7.4.2.10 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμένες 
και κατασκευασμένες με υποστηρίγματα που θα παρέ−
χουν μιαν ασφαλή βάση κατά τη μεταφορά και με κα−
τάλληλα προσαρτήματα ανύψωσης και καθήλωσης. 

6.7.4.2.11 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμέ−
νες να αντέχουν,  χωρίς απώλεια περιεχομένων, τουλά−

χιστον την εσωτερική πίεση λόγω των περιεχομένων, 
και τα στατικά, δυναμικά και θερμικά φορτία υπό κα−
νονικές συνθήκες χειρισμού και μεταφοράς. Ο σχεδι−
ασμός θα αποδεικνύει ότι οι επιπτώσεις της κόπωσης 
λόγω επαναλαμβανόμενης επιβολής αυτών των φορτί−
ων κατά τη διάρκεια όλης της αναμενόμενης ζωής της 
φορητής δεξαμενής, έχουν ληφθεί υπόψη.

6.7.4.2.12 Οι φορητές δεξαμενές και οι προσδέσεις τους 
θα είναι ικανές, υπό το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, να 
απορροφούν τις παρακάτω χωριστά εφαρμοζόμενες 
στατικές δυνάμεις: 

(a) Κατά την κατεύθυνση κίνησης: δύο φορές την 
MPGM επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g)8,

(b) Οριζόντια σε ορθή γωνία με την κατεύθυνση κίνη−
σης: η MPGM (όταν η κατεύθυνση κίνησης δεν είναι σα−
φώς ορισμένη, οι δυνάμεις θα είναι ίσες με δύο φορές 
την MPGM) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g)8,

(c) Κατακόρυφα άνω: η MPGM επί την επιτάχυνση της 
βαρύτητας (g)8, και

(d) Κατακόρυφα κάτω: δύο φορές την MPGM (ολικό 
φορτίο συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης της βα−
ρύτητας) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) 8. 

6.7.4.2.13 Υπό καθεμία από τις δυνάμεις στην 6.7.4.2.12, 
ο συντελεστής ασφαλείας που πρέπει να τηρηθεί θα 
έχει ως εξής:

 (a) Για υλικά με σαφώς ορισμένο όριο διαρροής, συ−
ντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την εγγυημένη  
αντοχή διαρροής, ή

(b) Για υλικά χωρίς σαφώς ορισμένο όριο διαρροής, 
συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την εγγυημέ−
νη  0.2% αντοχή και, για ωστενιτικούς χάλυβες, 1% εγ−
γυημένη αντοχή. 

6.7.4.2.14 Οι τιμές της αντοχής διαρροής ή εγγυημέ−
νης αντοχής θα είναι οι τιμές σύμφωνα με τα εθνικά ή 
διεθνή πρότυπα υλικών. Όταν χρησιμοποιούνται ωστε−
νιτικοί χάλυβες, οι προδιαγεγραμμένες ελάχιστες τιμές 
αντοχής διαρροής ή εγγυημένης αντοχής σύμφωνα με 
τα πρότυπα υλικών μπορούν να αυξηθούν κατά μέγιστο 
κατά 15% όταν αυτές οι υψηλότερες τιμές βεβαιώνονται 
στο πιστοποιητικό επιθεώρησης υλικού. Όταν δεν υπάρ−
χει πρότυπο υλικού για το εν λόγω μέταλλο, ή χρησι−
μοποιούνται  μη μεταλλικά υλικά, οι τιμές της αντοχής 
διαρροής ή εγγυημένης αντοχής που χρησιμοποιούνται  
θα είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια αρχή.  

6.7.4.2.15 Οι φορητές δεξαμενές προοριζόμενες για τη 
μεταφορά εύφλεκτων κατεψυγμένων υγροποιημένων 
αερίων θα είναι ικανές να γειωθούν ηλεκτρικά.  

6.7.4.3  Κριτήρια σχεδιασμού
6.7.4.3.1 Τα περιβλήματα θα είναι κυκλικής διατομής.
6.7.4.3.2 Τα περιβλήματα θα είναι σχεδιασμένα και κα−

τασκευασμένα να αντέχουν πίεση δοκιμής όχι μικρότερη 
από 1.3 φορές την MAWP. Για περιβλήματα με μόνωση 
κενού η πίεση δοκιμής δεν θα είναι μικρότερη από 1.3 
φορές το άθροισμα της MAWP και 100 kPa (1 bar). Σε κα−
μία περίπτωση  δεν θα είναι η πίεση δοκιμής μικρότερη 
από 300 kPa (3 bar) (πίεση μετρητή). Προσοχή πρέπει να 
δίνεται στις  απαιτήσεις ελάχιστου πάχους περιβλήμα−
τος που περιγράφονται στις 6.7.4.4.2 με 6.7.4.4.7.

8 Χάριν υπολογισμού g = 9.81 m/s2.
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6.7.4.3.3 Για μέταλλα με σαφώς ορισμένο όριο διαρ−
ροής ή χαρακτηριζόμενα από εγγυημένη αντοχή (0.2% 
εγγυημένη αντοχή, γενικά, ή 1% εγγυημένη αντοχή για 
ωστενιτικούς χάλυβες) η κύρια τάση μεμβράνης σ (σίγ−
μα) στο περίβλημα δεν θα υπερβεί το 0.75 Re ή 0.50 Rm, 
όποιο είναι το χαμηλότερο, στην πίεση δοκιμής, όπου:

 Re =  αντοχή διαρροής σε N/mm2, ή 0.2% εγγυημέ−
νη αντοχή ή, για ωστενιτικούς χάλυβες, 1% εγγυημέ−
νη αντοχή,

 Rm  =  ελάχιστη εφελκυστική αντοχή σε N/mm2.
6.7.4.3.3.1 Οι τιμές Re και Rm που χρησιμοποιούνται θα 

είναι οι προδιαγεγραμμένες ελάχιστες τιμές  σύμφωνα 
με τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικών. Όταν χρησιμο−
ποιούνται ωστενιτικοί χάλυβες, οι προδιαγεγραμμένες 
ελάχιστες τιμές  για τα Re και Rm σύμφωνα με τα πρό−
τυπα υλικού μπορούν να αυξηθούν κατά μέγιστο κατά 
15% όταν υψηλότερες τιμές βεβαιώνονται στο πιστοποι−
ητικό επιθεώρησης υλικού. Όταν δεν υπάρχει πρότυπο 
υλικού για το εν λόγω μέταλλο, οι τιμές Re και Rm που 
χρησιμοποιούνται θα είναι εγκεκριμένες από την αρμό−
δια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της.            

6.7.4.3.3.2 Χάλυβες με λόγο Re/Rm πάνω από 0.85 δεν 
επιτρέπονται για την κατασκευή συγκολλημένων περι−
βλημάτων. Οι τιμές Re και Rm που πρόκειται να χρησι−
μοποιηθούν στον καθορισμό του λόγου αυτού θα είναι 
οι τιμές που προδιαγράφονται στο πιστοποιητικό επι−
θεώρησης υλικού.      

6.7.4.3.3.3 Χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην κατα−
σκευή περιβλημάτων θα έχουν επιμήκυνση σε θραύση, 
σε ποσοστό %, όχι μικρότερο από 10 000/Rm με από−
λυτο ελάχιστο 16% για λεπτόκοκκους χάλυβες και 20% 
για άλλους χάλυβες. Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου  
που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή περιβλημάτων 
θα έχουν επιμήκυνση σε θραύση, σε ποσοστό %, όχι μι−
κρότερο από  10 000/6Rm με απόλυτο ελάχιστο 12%.

6.7.4.3.3.4 Για το σκοπό του καθορισμού των πραγμα−
τικών τιμών για τα υλικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
για φύλλο μετάλλου, ο άξονας του δείγματος εφελ−
κυστικής δοκιμής θα είναι σε ορθή γωνία (εγκαρσίως) 
με την κατεύθυνση κυλίσεως. Η μόνιμη επιμήκυνση σε 
θραύση θα μετράται σε δείγματα δοκιμής ορθογώνιων 
διατομών  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 6892:1998 χρη−
σιμοποιώντας μήκος μέτρησης 50 mm.

6.7.4.4 Ελάχιστο πάχος περιβλήματος
6.7.4.4.1 Το ελάχιστο πάχος περιβλήματος θα είναι το 

μεγαλύτερο πάχος με βάση:
 (a) Το ελάχιστο πάχος καθορισμένο σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των 6.7.4.4.2 με 6.7.4.4.7, ή
(b) Το ελάχιστο πάχος καθορισμένο σύμφωνα με τον 

αναγνωρισμένο Κώδικα δοχείου πίεσης συμπεριλαμβα−
νομένων  των απαιτήσεων στην 6.7.4.3.

6.7.4.4.2 Τα περιβλήματα με διάμετρο όχι μεγαλύτε−
ρη από 1.80 m δεν θα είναι λιγότερο από 5 mm σε πά−
χος του χάλυβα αναφοράς ή σε ισοδύναμου πάχους 
του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί. Περιβλή−
ματα με διάμετρο μεγαλύτερη από 1.80 m δεν θα εί−
ναι λιγότερο από 6 mm σε πάχος του χάλυβα αναφο−
ράς ή σε ισοδύναμου πάχους του μετάλλου που είναι 
να χρησιμοποιηθεί.   

6.7.4.4.3 Τα περιβλήματα δεξαμενών με μόνωση κενού 
και διάμετρο μεγαλύτερη από 1.80 m δεν θα είναι λιγό−
τερο από 3 mm σε πάχος του χάλυβα αναφοράς ή σε 

ισοδύναμου πάχους του μετάλλου που είναι να χρησι−
μοποιηθεί. Τέτοια περιβλήματα με διάμετρο μεγαλύτε−
ρη από 1.80 m δεν θα είναι λιγότερο από 4 mm σε πά−
χος του χάλυβα αναφοράς ή σε ισοδύναμου πάχους 
του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί. 

6.7.4.4.4 Για δεξαμενές  με μόνωση κενού, το συνολι−
κό πάχος του καλύμματος και του περιβλήματος  θα 
αντιστοιχεί στο ελάχιστο πάχος που περιγράφεται στην 
6.7.4.4.2, με το πάχος του ίδιου του περιβλήματος να 
μην είναι λιγότερο από το ελάχιστο πάχος που περι−
γράφεται στην 6.7.4.4.3.

6.7.4.4.5 Τα περιβλήματα δεν θα είναι λιγότερο από 3 
mm σε πάχος ανεξάρτητα από το υλικό  κατασκευής.

6.7.4.4.6 Το ισοδύναμο πάχος ενός μετάλλου εκτός 
από το πάχος που αναφέρεται για το χάλυβα αναφο−
ράς στις  6.7.4.4.2 και 6.7.4.4.3 θα καθορίζεται με τον 
ακόλουθο τύπο:

e
Rm1

1 1
 =  

21.4e
 A

o
3 ×

όπου:
e1  =  απαιτούμενο ισοδύναμο πάχος (σε mm) του με−

τάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί,
e0 =  ελάχιστο πάχος (σε mm) του χάλυβα αναφοράς 

που αναφέρεται στις 6.7.4.4.2 και 6.7.4.4.3,
Rm1 = εγγυημένη ελάχιστη εφελκυστική αντοχή (σε N/

mm2) του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί (βλέ−
πε 6.7.4.3.3),

A1 = εγγυημένη ελάχιστη επιμήκυνση σε θραύση (σε 
%) του μετάλλου που είναι να χρησιμοποιηθεί σύμφω−
να με εθνικά ή διεθνή πρότυπα.

6.7.4.4.7 Σε καμία περίπτωση το πάχος τοιχώματος δεν 
θα είναι μικρότερο από αυτό στις 6.7.4.4.1 έως 6.7.4.4.5. 
Όλα τα μέρη του περιβλήματος θα έχουν ελάχιστο πά−
χος όπως ορίζεται στις 6.7.4.4.1 έως  6.7.4.4.6. Αυτό το 
πάχος δεν θα περιλαμβάνει ανοχή για διάβρωση.

6.7.4.4.8 Δεν θα υπάρξει ξαφνική αλλαγή του πάχους 
πλάκας στη σύνδεση των άκρων (κορυφών) με το κυ−
λινδρικό τμήμα του περιβλήματος.

6.7.4.5 Εξοπλισμός εξυπηρέτησης
6.7.4.5.1 Ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα έχει τέτοια 

διάταξη ώστε να είναι προστατευμένος έναντι  του 
κινδύνου ξεβιδώματος ή της βλάβης στη διάρκεια της 
μεταφοράς ή του χειρισμού. Όταν η ένωση μεταξύ του 
πλαισίου και της δεξαμενής ή του καλύμματος και του 
περιβλήματος επιτρέπει σχετική κίνηση μεταξύ των συ−
ναρμολογούμενων μερών, ο εξοπλισμός θα είναι έτσι 
προσδεμένος ώστε να επιτρέπει τέτοια κίνηση χωρίς 
κίνδυνο ζημιάς στα μέρη εργασίας. Τα εξωτερικά εξαρ−
τήματα εκκένωσης (υποδοχές σωλήνων, συσκευές κλει−
σίματος), η εσωτερική βαλβίδα διακοπής και η έδρασή 
της θα προστατεύονται έναντι του κινδύνου να ξεβιδω−
θούν λόγω εξωτερικών δυνάμεων (για παράδειγμα με 
χρήση τομών διάτμησης). Οι συσκευές πλήρωσης και 
εκκένωσης (περιλαμβανομένων των παρεμβυσμάτων 
ή βιδωτών βυσμάτων) και προστατευτικών πωμάτων 
θα μπορούν να ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγ−
ματος.            

6.7.4.5.2 Κάθε άνοιγμα πλήρωσης και εκκένωσης σε 
φορητές δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά 
εύφλεκτων κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων θα 
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είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητες 
μεταξύ τους συσκευές κλεισίματος σε σειρά, η πρώτη 
μια βαλβίδα διακοπής τοποθετημένη όσο κοντύτερα 
δυνατό στο κάλυμμα, η δεύτερη να είναι μια βαλβίδα 
διακοπής και η τρίτη ένα κενό παρέμβυσμα ή ισοδύ−
ναμη συσκευή. Η συσκευή κλεισίματος κοντύτερα στο 
κάλυμμα θα είναι συσκευή που κλείνει αυτόματα σε 
περίπτωση ακούσιας κίνησης της φορητής δεξαμενής 
κατά την πλήρωση, εκκένωση ή περικύκλωση από φωτιά.  
Αυτή η συσκευή θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και 
εξ αποστάσεως. 

6.7.4.5.3 Κάθε άνοιγμα πλήρωσης και εκκένωσης σε 
φορητές δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά 
μη εύφλεκτων κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων 
θα είναι εξοπλισμένο με τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες 
μεταξύ τους συσκευές κλεισίματος σε σειρά, η πρώτη 
μια βαλβίδα διακοπής τοποθετημένη όσο κοντύτερα 
δυνατό στο κάλυμμα, η δεύτερη ένα κενό παρέμβυσμα 
ή ισοδύναμη συσκευή. 

6.7.4.5.4 Για μέρη των σωλήνων που μπορεί να κλεί−
σουν και από τα δύο άκρα και όπου μπορεί να παγι−
δευθεί υγρό προϊόν, μια μέθοδος αυτόματης εκτόνω−
σης πίεσης θα υπάρχει για να αποτρέπει την ανάπτυξη 
υπερβολικής πίεση μέσα στις σωληνώσεις.   

6.7.4.5.5 Δεξαμενές με μόνωση κενού δεν χρειάζεται 
να έχουν άνοιγμα για επιθεώρηση.

6.7.4.5.6 Όσο είναι πρακτικά δυνατό τα εξωτερικά 
εξαρτήματα θα είναι ομαδοποιημένα. 

6.7.4.5.7 Κάθε σύνδεση σε μια φορητή δεξαμενή θα 
επισημαίνεται σαφώς ώστε να υποδεικνύει τη  λειτουρ−
γία της.

6.7.4.5.8 Κάθε βαλβίδα διακοπής ή άλλο μέσο κλεισί−
ματος θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για 
μια βαθμολογημένη πίεση όχι μικρότερη από τη MAWP 
του περιβλήματος λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμε−
νες κατά τη μεταφορά θερμοκρασίες. Όλες οι βαλβίδες 
διακοπής με βιδωτούς άξονες θα κλείνουν με  δεξιό−
στροφη κίνηση της χειροκίνητης στρόφιγγας. Για άλ−
λες βαλβίδες διακοπής η ρύθμιση (ανοιχτή και κλειστή) 
και φορά κλεισίματος θα επισημαίνονται σαφώς. Όλες 
οι βαλβίδες διακοπής θα είναι σχεδιασμένες να εμπο−
δίζουν αιφνίδιο άνοιγμα.          

6.7.4.5.9 Όταν χρησιμοποιούνται  μονάδες ανάπτυξης 
πίεσης, οι συνδέσεις υγρού και ατμού στη μονάδα θα 
είναι εξοπλισμένες με μια βαλβίδα όσο κοντύτερα δυ−
νατό στο κάλυμμα για να αποτραπεί η απώλεια περιε−
χομένων σε περίπτωση  βλάβης της μονάδας ανάπτυ−
ξης πίεσης. 

6.7.4.5.10 Οι σωληνώσεις θα είναι σχεδιασμένες, κα−
τασκευασμένες και εγκατεστημένες έτσι ώστε να απο−
φεύγεται ο κίνδυνος ζημιάς λόγω θερμικής διαστολής 
και συστολής, μηχανικών χτυπημάτων και κραδασμών. 
Για την αποφυγή διαρροής λόγω φωτιάς, μόνο χαλύ−
βδινοι σωλήνες και συγκολλημένες ενώσεις θα χρησι−
μοποιούνται  ανάμεσα στο κάλυμμα και την ένωση με 
το πρώτο κλείστρο κάθε διεξόδου.  Η μέθοδος προσάρ−
τησης του κλείστρου στην ένωση θα πρέπει να ικανο−
ποιεί την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα 
της.  Όλες οι σωληνώσεις θα είναι από κατάλληλο με−
ταλλικό υλικό. Όπου είναι δυνατό θα χρησιμοποιούνται  
συγκολλημένες ενώσεις σωλήνων.       

6.7.4.5.11 Οι ενώσεις χάλκινων σωλήνων θα είναι χαλ−
κοκολλημένες ή θα έχουν μια εξίσου ισχυρή μεταλλι−
κή ένωση. Το σημείο τήξης των υλικών χαλκοκόλλησης 
δεν θα είναι χαμηλότερο από 525 °C. Οι ενώσεις δεν 
θα μειώνουν την αντοχή των σωλήνων όπως μπορεί να 
συμβεί με την κοπή σπειρωμάτων.

6.7.4.5.12 Τα υλικά κατασκευής των βαλβίδων και προ−
σαρτημάτων θα έχουν ικανοποιητικές ιδιότητες στη χα−
μηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας της φορητής δε−
ξαμενής. 

6.7.4.5.13 Η πίεση διαρρήξεως όλων των σωληνώσε−
ων και των εξαρτημάτων σωλήνων δεν θα είναι μι−
κρότερη από τη μεγαλύτερη από τέσσερις φορές την 
MAWP του περιβλήματος ή τέσσερις φορές την πίεση 
στην οποία θα υπόκειται σε χρήση λόγω της δράσης 
αντλίας ή άλλης συσκευής (εκτός από συσκευές εκτό−
νωσης πίεσης).  

6.7.4.6 Συσκευές εκτόνωσης πίεσης 
6.7.4.6.1 Κάθε περίβλημα θα είναι εξοπλισμένο με δύο 

τουλάχιστον ανεξάρτητες συσκευές εκτόνωσης πίεσης 
με ελατήριο. Οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα ανοί−
γουν αυτόματα σε πίεση όχι μικρότερη από την MAWP 
και θα είναι πλήρως ανοιχτές σε πίεση ίση με 110% της 
MAWP. Αυτές οι συσκευές μετά την εκκένωση, θα κλεί−
νουν σε πίεση όχι μικρότερη από 10% κάτω από την 
πίεση στην οποία αρχίζει η εκκένωση και θα παραμέ−
νουν κλειστές σε όλες τις χαμηλότερες πιέσεις. Οι συ−
σκευές εκτόνωσης πίεσης θα είναι του τύπου που αντι−
στέκεται σε δυναμικές δυνάμεις συμπεριλαμβανομένης 
της διόγκωσης.  

6.7.4.6.2 Τα περιβλήματα για μη εύφλεκτα κατεψυγμέ−
να υγροποιημένα αέρια και υδρογόνο μπορούν να έχουν 
επιπλέον εύθραυστους δίσκους παράλληλα με τις συ−
σκευές με ελατήριο όπως αναφέρεται στην 6.7.4.7.2 και 
6.7.4.7.3.

6.7.4.6.3 Οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα είναι σχε−
διασμένες να εμποδίζουν την είσοδο ξένων ουσιών, τη 
διαρροή υγρού και την επικίνδυνη ανάπτυξη υπερβο−
λικής πίεσης. 

6.7.4.6.4 Οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα είναι εγκε−
κριμένες από την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημέ−
νο φορέα της.

6.7.4.7 Χωρητικότητα και ρυθμίσεις των  συσκευών 
εκτόνωσης πίεσης

6.7.4.7.1 Στην περίπτωση  απώλειας κενού σε δεξαμε−
νή με μόνωση κενού ή απώλεια του 20% της μόνωσης 
δεξαμενής μονωμένης με στερεά υλικά, η συνδυασμέ−
νη χωρητικότητα όλων των εγκατεστημένων συσκευών 
εκτόνωσης πίεσης θα είναι αρκετή ώστε η πίεση (συ−
μπεριλαμβανομένης συσσώρευσης) μέσα στο περίβλη−
μα να μην υπερβεί το 120% της MAWP. 

6.7.4.7.2 Για μη εύφλεκτα κατεψυγμένα υγροποιημέ−
να αέρια (εκτός οξυγόνου) και υδρογόνο, αυτή η χω−
ρητικότητα μπορεί να επιτευχθεί με χρήση εύθραυ−
στων δίσκων παράλληλα με τις απαιτούμενες συσκευές 
εκτόνωσης ασφαλείας. Οι εύθραυστοι δίσκοι θα διαρ−
ρηγνύονται σε ονομαστική πίεση ίση με την πίεση δο−
κιμής του περιβλήματος.

6.7.4.7.3 Υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στις 
6.7.4.7.1 και 6.7.4.7.2 μαζί με την πλήρη περικύκλωση από 
φωτιά η συνδυασμένη χωρητικότητα όλων των εγκατε−
στημένων συσκευών εκτόνωσης πίεσης θα είναι αρκε−
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τή ώστε να περιορίζει την πίεση στο περίβλημα στην 
πίεση δοκιμής.

6.7.4.7.4 Η απαιτούμενη χωρητικότητα των συσκευών 
εκτόνωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με ένα γνωστό τε−
χνικό κώδικα αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή9.

6.7.4.8 Επισήμανση των συσκευών εκτόνωσης πίεσης
6.7.4.8.1 Κάθε συσκευή εκτόνωσης πίεσης θα φέρει 

ευανάγνωστη και μόνιμη επισήμανση με τα παρακά−
τω στοιχεία:

(a) Την πίεση (σε bar ή kPa) στην οποία είναι ρυθμι−
σμένη να εκτονώνει,

(b) Το ανεκτό περιθώριο στην πίεση εκτόνωσης για 
συσκευές με ελατήριο,

 (c) Τη θερμοκρασία αναφοράς που αντιστοιχεί στη 
βαθμολογημένη πίεση για εύθραυστους δίσκους, και

(d) Την ικανότητα ρυθμού ροής της συσκευής σε κα−
νονικά κυβικά μέτρα αέρα ανά δευτερόλεπτο (m3/s).

Όταν είναι πρακτικά δυνατό, οι ακόλουθες πληροφο−
ρίες θα υποδεικνύονται επίσης:

(e) Το όνομα του κατασκευαστή και ο σχετικός αριθ−
μός καταλόγου της συσκευής.

6.7.4.8.2 Η ικανότητα ρυθμού ροής που υποδεικνύεται 
σε σήμανση πάνω στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα 
καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4126−1:1991.

6.7.4.9 Συνδέσεις με συσκευές εκτόνωσης πίεσης
6.7.4.9.1 Οι συνδέσεις με τις συσκευές εκτόνωσης πί−

εσης θα είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να επιτρέπει 
στην ουσία υπό εκτόνωση να περνάει ανεμπόδιστη στη 
συσκευή ασφαλείας. Καμιά βαλβίδα διακοπής δεν θα εί−
ναι εγκατεστημένη μεταξύ του περιβλήματος  και των 
συσκευών εκτόνωσης πίεσης εκτός από όπου παρέχο−
νται εφεδρικές συσκευές για συντήρηση ή άλλους λό−
γους και οι βαλβίδες διακοπής που εξυπηρετούν τις 
συσκευές που χρησιμοποιούνται  πραγματικά είναι  κλει−
δωμένες στην ανοιχτή θέση ή οι βαλβίδες διακοπής εί−
ναι αλληλοσυνδεδεμένες έτσι ώστε οι απαιτήσεις  της 
6.7.4.7 να ικανοποιούνται πάντα. Δεν θα υπάρχει εμπόδιο 
σε άνοιγμα που οδηγεί σε εξαέρωση ή συσκευή εκτό−
νωσης πίεσης που μπορεί να περιορίζει ή να κόβει τη 
ροή από το περίβλημα προς τη συσκευή αυτή. Οι εξα−
εριστήρες ή σωλήνες από τις διεξόδους της συσκευής 
εκτόνωσης πίεσης, όταν χρησιμοποιούνται, θα αποδί−
δουν τον ατμό ή υγρό υπό εκτόνωση στην ατμόσφαι−
ρα σε συνθήκες ελάχιστης αντίθλιψης στις συσκευές 
εκτόνωσης.  

6.7.4.10 Τοποθέτηση των συσκευών εκτόνωσης πίε−
σης

6.7.4.10.1 Κάθε στόμιο εισαγωγής συσκευής εκτόνω−
σης πίεσης θα είναι τοποθετημένο στην κορυφή του 
περιβλήματος σε μια θέση όσο κοντύτερα είναι πρα−
κτικά δυνατό στο διάμηκες και εγκάρσιο κέντρο του 
περιβλήματος. Όλα τα στόμια εισαγωγής συσκευών 
εκτόνωσης πίεσης θα είναι τοποθετημένα υπό συνθή−
κες μέγιστης πλήρωσης στο χώρο ατμών του περιβλή−
ματος και οι συσκευές θα είναι τοποθετημένες έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη εκτόνωση του 
διαφεύγοντος ατμού. Για κατεψυγμένα υγροποιημένα 

9 Βλέπε για παράδειγμα το CGA Φυλλάδιο S−1.2−1995.

αέρια, ο διαφεύγων ατμός θα κατευθύνεται μακριά από 
τη δεξαμενή με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσκρούει 
στη δεξαμενή. Προστατευτικές συσκευές που απομα−
κρύνουν τη ροή του ατμού είναι επιτρεπτές εφόσον η 
απαιτούμενη χωρητικότητα της συσκευής εκτόνωσης 
δεν μειώνεται.                 

6.7.4.10.2 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή 
πρόσβασης στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα και για την προστασία των 
συσκευών από ζημιά λόγω ανατροπής της  φορητής 
δεξαμενής. 

6.7.4.11 Συσκευές μετρήσεων
6.7.4.11.1 Εκτός αν μια φορητή δεξαμενή πρόκειται  να 

πληρώνεται κατά βάρος  θα είναι εξοπλισμένη με μια ή 
περισσότερες συσκευές μετρήσεων. Γυάλινες συσκευές 
μέτρησης στάθμης και μετρητές από άλλο εύθραυστο 
υλικό, που είναι σε συνεχή επικοινωνία με τα περιεχό−
μενα της δεξαμενής δεν θα χρησιμοποιούνται.   

6.7.4.11.2 Θα παρέχεται σύνδεση για μετρητή κενού στο 
κάλυμμα μιας φορητής δεξαμενής με μόνωση κενού. 

6.7.4.12 Υποστηρίγματα φορητών δεξαμενών, πλαίσια, 
προσαρτήματα ανύψωσης και καθήλωσης

6.7.4.12.1 Οι φορητές δεξαμενές θα είναι σχεδιασμέ−
νες και κατασκευασμένες με υποστηρικτική κατασκευή 
που παρέχει μια ασφαλή βάση κατά τη μεταφορά. Οι 
δυνάμεις που περιγράφονται στην 6.7.4.2.12 και ο συ−
ντελεστής ασφαλείας που αναφέρεται στην 6.7.4.2.13 
θα λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το μέρος του σχεδια−
σμού. Δοκοί, πλαίσια, βάσεις ή άλλες παρόμοιες κατα−
σκευές είναι αποδεκτές.      

6.7.4.12.2 Οι συνδυασμένες καταπονήσεις που προκα−
λούνται από τα σημεία στήριξης της φορητής δεξαμε−
νής (π.χ. βάσεις, πλαίσια, κλπ.) και τα προσαρτήματα 
ανύψωσης και καθήλωσης φορητής δεξαμενής δεν θα 
προκαλούν υπερβολική καταπόνηση σε κανένα τμήμα 
της δεξαμενής. Μόνιμα προσαρτήματα ανύψωσης και 
καθήλωσης θα είναι ενσωματωμένα σε όλες τις φορη−
τές δεξαμενές. Κατά προτίμηση θα είναι ενσωματωμένα 
στα υποστηρίγματα της φορητής δεξαμενής αλλά μπο−
ρούν και να στερεωθούν σε ενισχυτικές πλάκες πάνω 
στη δεξαμενή στα σημεία στηρίξεως.           

6.7.4.12.3 Για το σχεδιασμό των υποστηριγμάτων και 
πλαισίων θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις περι−
βαλλοντικής διάβρωσης.

6.7.4.12.4 Οι υποδοχές για το περονοφόρο ανυψωτι−
κό όχημα θα είναι δυνατό να κλείνονται. Τα μέσα κλει−
σίματος  των υποδοχών για το περονοφόρο ανυψωτι−
κό όχημα θα είναι μόνιμο μέρος του πλαισίου ή μόνιμα 
στερεωμένα στο πλαίσιο. Φορητές δεξαμενές με ένα 
διαμέρισμα με μήκος μικρότερο από 3.65 m δεν χρειά−
ζεται να έχουν κλεισμένες υποδοχές για το περονοφό−
ρο ανυψωτικό όχημα εφόσον:

 (a)  Η δεξαμενή συμπεριλαμβανομένων όλων των 
εξαρτημάτων είναι καλά προστατευμένη από χτύπημα 
από τις λεπίδες του περονοφόρου, και

(b) Η απόσταση μεταξύ των κέντρων των υποδοχών 
για το περονοφόρο είναι τουλάχιστον το μισό του μέ−
γιστου μήκους της φορητής δεξαμενής.

6.7.4.12.5 Όταν οι φορητές δεξαμενές δεν είναι προ−
στατευμένες κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με την 4.2.2.3, 
τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα εί−
ναι προστατευμένα έναντι ζημιάς στο περίβλημα και 
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στον εξοπλισμό εξυπηρέτησης που προκαλείται από 
πλευρική ή κατά μήκος κρούση ή ανατροπή. Τα εξω−
τερικά εξαρτήματα θα είναι προστατευμένα ώστε να 
αποκλείεται η διαφυγή των περιεχομένων του περιβλή−
ματος σε κρούση ή ανατροπή της φορητής δεξαμενής 
πάνω στα εξαρτήματά της. Παραδείγματα προστασί−
ας περιλαμβάνουν:       

(a) προστασία έναντι πλευρικής πρόσκρουσης που 
μπορεί να αποτελείται από επιμήκεις ράβδους (μπάρες) 
που προστατεύουν το περίβλημα και στις δύο πλευρές 
στο επίπεδο της μέσης γραμμής,

(b) προστασία της φορητής δεξαμενής έναντι ανα−
τροπής που μπορεί να αποτελείται από ενισχυτικούς 
δακτυλίους ή ράβδους (μπάρες) στερεωμένες εγκάρ−
σια στο πλαίσιο,

(c) προστασία έναντι πρόσκρουσης από όπισθεν που 
μπορεί να αποτελείται  από προφυλακτήρα ή πλαίσιο,

(d) προστασία του περιβλήματος έναντι ζημιάς λόγω 
κρούσης ή ανατροπής με χρήσης ενός πλαισίου ISO 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1496−3:1995,

(e) προστασία της φορητής δεξαμενής έναντι κρού−
σης ή ανατροπής με κάλυμμα μόνωσης κενού. 

6.7.4.13 Έγκριση σχεδιασμού 
6.7.4.13.1 Η αρμόδια αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος φορέ−

ας της θα εκδίδουν ένα πιστοποιητικό έγκρισης σχεδι−
ασμού για κάθε νέο σχέδιο φορητής δεξαμενής. Αυτό 
το πιστοποιητικό θα επιβεβαιώνει πως η  φορητή δε−
ξαμενή επιθεωρήθηκε από την αρχή αυτή, είναι κατάλ−
ληλη για τον προοριζόμενο σκοπό της και ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου.  Όταν μια σει−
ρά φορητών δεξαμενών κατασκευάζονται χωρίς αλλα−
γές στο σχεδιασμό, το πιστοποιητικό θα ισχύει για όλη 
τη σειρά. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει την αναφορά 
ελέγχου του προτύπου, τα κατεψυγμένα υγροποιημέ−
να αέρια προς μεταφορά, τα υλικά κατασκευής του πε−
ριβλήματος και καλύμματος και έναν αριθμό έγκρισης. 
Ο αριθμός έγκρισης θα αποτελείται από το διακριτικό 
σήμα του κράτους στην επικράτεια του οποίου δόθηκε 
η έγκριση, δηλ. το διακριτικό σήμα για χρήση στη δι−
εθνή κυκλοφορία όπως ορίζει η Σύμβαση περί οδικής 
κυκλοφορίας, Βιέννη 1968, και ένας αριθμός ταξινόμη−
σης του οχήματος. Κάθε εναλλακτικός διακανονισμός 
σύμφωνα με την 6.7.1.2 θα υποδεικνύεται στο πιστοποι−
ητικό. Μια έγκριση σχεδιασμού μπορεί να χρησιμεύσει 
για την έγκριση μικρότερων φορητών δεξαμενών από 
υλικά ίδιου είδους και πάχους, με ίδιες τεχνικές κατα−
σκευής και πανομοιότυπα υποστηρίγματα, ισοδύναμα 
κλείστρα και άλλα παρελκόμενα.

6.7.4.13.2 Η αναφορά ελέγχου του προτύπου για την 
έγκριση σχεδιασμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω:

(a) Τα αποτελέσματα της σχετικής δοκιμής πλαισίου 
που περιγράφεται στο πρότυπο ISO 1496−3:1995,

(b)  Τα αποτελέσματα της αρχικής επιθεώρησης και 
δοκιμής σύμφωνα με την 6.7.4.14.3, και

(c) Τα αποτελέσματα της δοκιμής κρούσης της 
6.7.4.14.1, όπου είναι σχετικό.

6.7.4.14  Επιθεώρηση και δοκιμές
6.7.4.14.1 Φορητές δεξαμενές που ικανοποιούν τον ορι−

σμό του εμπορευματοκιβωτίου της Διεθνούς Σύμβασης 
για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (CSC), 1972, ως διορ−
θώθηκε, δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός εάν 

είναι επιτυχώς αξιολογημένες υποβάλοντας αντιπροσω−
πευτικό πρωτότυπο κάθε σχεδιασμού σε Δοκιμή Δυνα−
μικής, Διαμήκους Κρούσης που περιγράφεται στο Εγχει−
ρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων, Μέρος 4, Τμήμα 41.

6.7.4.14.2 H δεξαμενή και είδη εξοπλισμού κάθε φο−
ρητής δεξαμενής θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται 
πριν να τεθούν σε υπηρεσία για πρώτη φορά (αρχική 
επιθεώρηση και δοκιμή) και εφεξής σε διαστήματα όχι 
μεγαλύτερα από πέντε χρόνια (5−ετής περιοδική επιθε−
ώρηση και δοκιμή) με ενδιάμεση περιοδική επιθεώρηση 
και δοκιμή (2.5−ετής περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή) 
στα μισά του διαστήματος μεταξύ των 5−ετών περιοδι−
κών επιθεωρήσεων και δοκιμών. Η 2.5−ετής επιθεώρηση 
και δοκιμή μπορεί να διενεργηθεί εντός  3 μηνών από 
τη δεδομένη ημερομηνία. Μια επιθεώρηση και δοκιμή 
κατ’εξαίρεση θα διενεργείται ανεξάρτητα από την τε−
λευταία περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή όταν αυτό εί−
ναι απαραίτητο σύμφωνα με την 6.7.4.14.7. 

6.7.4.14.3 Η αρχική επιθεώρηση και δοκιμή μιας φορη−
τής δεξαμενής θα περιλαμβάνει έλεγχο των χαρακτηρι−
στικών, μια εσωτερική και εξωτερική εξέταση της φορη−
τής δεξαμενής και των εξαρτημάτων της με κατάλληλη 
προσοχή στα μεταφερόμενα κατεψυγμένα υγροποιημέ−
να αέρια, και μια δοκιμή πίεσης αναφορικά με τις δοκι−
μές πίεσης σύμφωνα με την 6.7.4.3.2.  Η δοκιμή πίεσης 
μπορεί να διεξαχθεί ως υδραυλική δοκιμή ή με χρήση 
άλλου υγρού ή αερίου σύμφωνα με την αρμόδια αρχή ή 
τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. Πριν να τεθεί σε υπη−
ρεσία η φορητή δεξαμενή, μια δοκιμή στεγανότητας και 
ένας έλεγχος ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του εξο−
πλισμού εξυπηρέτησης θα διενεργούνται επίσης. Όταν 
το περίβλημα και τα εξαρτήματά του έχουν δοκιμαστεί 
υπό πίεση χωριστά, θα υπόκεινται μαζί σε δοκιμή στε−
γανότητας μετά τη συναρμολόγηση. Όλες οι συγκολ−
λήσεις υποκείμενες στο επίπεδο πλήρους καταπόνη−
σης στο  περίβλημα θα επιθεωρούνται κατά την αρχική 
δοκιμή με ραδιογραφική, υπερηχητική ή άλλη κατάλλη−
λη μη καταστρεπτική μέθοδο δοκιμής. Αυτό δεν ισχύ−
ει για το κάλυμμα.   

6.7.4.14.4 Η 5−ετής και 2.5−ετής περιοδική επιθεώρη−
ση και δοκιμή θα περιλαμβάνει μια εξωτερική εξέταση 
της φορητής δεξαμενής και των εξαρτημάτων της με 
κατάλληλη προσοχή στα μεταφερόμενα κατεψυγμένα 
υγροποιημένα αέρια, μια δοκιμή στεγανότητας και έλεγ−
χος ικανοποιητικής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού 
εξυπηρέτησης και μια μέτρηση του κενού, όταν αρμό−
ζει.  Στην περίπτωση δεξαμενών χωρίς μόνωση κενού 
το κάλυμμα και η μόνωση θα αφαιρούνται κατά μια 2.5−
ετή και μια 5−ετή  περιοδική επιθεώρηση αλλά μόνο σε 
έκταση απαραίτητη για σωστή αξιολόγηση. 

6.7.4.14.5 Επιπλέον, στην 5−ετή περιοδική επιθεώρηση 
και δοκιμή δεξαμενών χωρίς μόνωση κενού το κάλυμ−
μα και η μόνωση θα αφαιρούνται, αλλά μόνο σε έκτα−
ση απαραίτητη για σωστή αξιολόγηση. 

6.7.4.14.6 Μια φορητή δεξαμενή δεν μπορεί να πλη−
ρωθεί και να δοθεί για μεταφορά μετά την ημερομη−
νία λήξης της τελευταίας  5−ετούς ή 2.5−ετούς περιοδι−
κής επιθεώρησης και δοκιμής όπως απαιτεί η 6.7.4.14.2. 
Εντούτοις, μια φορητή δεξαμενή που πληρώθηκε πριν 
την ημερομηνία λήξης της τελευταίας περιοδικής επι−
θεώρησης και δοκιμής μπορεί να μεταφέρεται για μια 
περίοδο όχι πάνω από τρεις μήνες μετά την ημερομη−
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νία λήξης της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης ή 
δοκιμής. Επιπλέον, μια φορητή δεξαμενή μπορεί να με−
ταφέρεται μετά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 
περιοδικής επιθεώρησης και δοκιμής:                  

(a) Μετά την εκκένωση αλλά πριν τον καθαρισμό, για 
το σκοπό της διενέργειας της επόμενης απαιτούμενης 
δοκιμής ή επιθεώρησης πριν την επαναπλήρωση, και

(b) Εκτός αν ορίζει διαφορετικά η αρμόδια αρχή, για 
μια περίοδο όχι πάνω από έξι μήνες μετά την ημερο−
μηνία λήξης της τελευταίας περιοδικής επιθεώρησης 
ή δοκιμής, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή των επικίν−
δυνων εμπορευμάτων για κατάλληλη διάθεση ή ανα−
κύκλωση. Αναφορά στην εξαίρεση αυτή θα γίνεται στο 
έγγραφο μεταφοράς.

6.7.4.14.7 Η επιθεώρηση και δοκιμή κατ’εξαίρεση είναι 
απαραίτητη όταν η φορητή δεξαμενή παρουσιάζει εν−
δείξεις περιοχών που έχουν υποστεί βλάβες ή διάβρω−
ση, ή διαρροή, ή άλλες συνθήκες που υποδεικνύουν μια 
ανεπάρκεια που θα μπορούσε να επηρεάσει την ακε−
ραιότητα της φορητής δεξαμενής. Η έκταση της επιθε−
ώρησης και δοκιμής κατ’εξαίρεση θα εξαρτάται από το 
μέγεθος της βλάβης ή τη φθορά της φορητής δεξαμε−
νής. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τη 2.5−ετή επιθεώ−
ρηση και δοκιμή σύμφωνα με την 6.7.4.14.4.

6.7.4.14.8 Η εσωτερική εξέταση κατά την αρχική επι−
θεώρηση και δοκιμή θα διασφαλίζει ότι το περίβλημα 
επιθεωρείται για σκασίματα, διάβρωση, ή γδαρσίμα−
τα, χτυπήματα, παραμορφώσεις, ελαττώματα στις συ−
γκολλήσεις ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, που μπο−
ρούν να καταστήσουν τη φορητή δεξαμενή μη ασφαλή 
προς μεταφορά.

6.7.4.14.9 Η εξωτερική εξέταση θα διασφαλίζει ότι:
 (a) Οι εξωτερικές σωληνώσεις, βαλβίδες, συστήμα−

τα συμπίεσης/ ψύξης όπου αρμόζει και φλάντζες επιθε−
ωρούνται για διαβρωμένες περιοχές, ελαττώματα και 
άλλες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, 
που μπορούν να καταστήσουν τη φορητή δεξαμενή μη 
ασφαλή για πλήρωση, εκκένωση ή μεταφορά,    

(b) δεν υπάρχει διαρροή στα καλύμματα ανθρωποθυ−
ρίδων ή τα παρεμβύσματα,

(c) μπουλόνια ή περικόχλια που λείπουν ή είναι χαλα−
ρωμένα σε οποιαδήποτε ένωση φλάντζας ή κενή φλά−
ντζα, αντικαθίστανται ή σφίγγονται,

(d) όλες οι συσκευές άμεσου ανάγκης και βαλβίδες 
δεν έχουν διάβρωση, παραμόρφωση και καμιά βλάβη ή 
ελάττωμα που θα μπορούσε να εμποδίσει την κανονι−
κή λειτουργία τους. Οι συσκευές κλεισίματος εξ απο−
στάσεως και οι βαλβίδες αυτόματου κλεισίματος θα 
τίθενται σε λειτουργία για να αποδείξουν την κανονι−
κή λειτουργία τους, 

(e) οι απαιτούμενες επισημάνσεις πάνω στη φορητή 
δεξαμενή είναι ευανάγνωστες και σύμφωνα με τις αρ−
μόζουσες απαιτήσεις, και

(f) το πλαίσιο, υποστηρίγματα και διατάξεις για την 
ανύψωση της φορητής δεξαμενής είναι σε ικανοποιη−
τική κατάσταση.

6.7.4.14.10  Οι επιθεωρήσεις και δοκιμές στις 6.7.4.14.1, 
6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 και 6.7.4.14.7 θα διενεργού−
νται ή θα εποπτεύονται από έναν ειδικό εγκεκριμένο 
από την αρμόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα 
της. Όταν η πίεση δοκιμής είναι μέρος της επιθεώρη−
σης και δοκιμής, η πίεση δοκιμής θα είναι η ενδεδειγ−

μένη στην πινακίδα στοιχείων της φορητής δεξαμενής. 
Υπό πίεση, η φορητή δεξαμενή θα επιθεωρείται για τυ−
χόν διαρροές στο περίβλημα, σωληνώσεις ή στον εξο−
πλισμό.

6.7.4.14.11 Σε κάθε περίπτωση διεξαγωγής λειτουργιών 
κοπής, καύσης ή συγκόλλησης στο περίβλημα, οι ερ−
γασίες αυτές θα είναι εγκεκριμένες από την αρμόδια 
αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της λαμβάνοντας 
υπόψη τον Κώδικα δοχείου πίεσης που χρησιμοποιείται 
για την κατασκευή του περιβλήματος. Μια δοκιμή πίε−
σης στην αρχική πίεση δοκιμής θα διενεργείται μετά 
την περάτωση των εργασιών.     

6.7.4.14.12  Όταν αποκαλύπτεται ένδειξη οποιασδήπο−
τε μη ασφαλούς κατάστασης, η φορητή δεξαμενή δεν 
θα επανατεθεί σε υπηρεσία έως να διορθωθεί, να επα−
ναληφθεί η δοκιμή και να περάσει τη δοκιμή.

6.7.4.15 Επισήμανση
6.7.4.15.1 Κάθε φορητή δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη 

με μεταλλική πινακίδα ανθεκτική στη διάβρωση, μόνιμα 
στερεωμένη στη φορητή δεξαμενή σε εμφανές μέρος 
εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Όταν λόγω δι−
άταξης της φορητής δεξαμενής η πινακίδα δεν μπορεί 
να είναι μόνιμα στερεωμένη στο περίβλημα, το περίβλη−
μα θα φέρει σήμανση τουλάχιστον με τις πληροφορίες 
που απαιτεί ο Κώδικας δοχείου πίεσης. Κατ'ελάχιστο 
οι παρακάτω πληροφορίες θα υποδεικνύονται σε σή−
μανση πάνω στην πινακίδα με σφράγιση ή άλλη παρό−
μοια μέθοδο:

 Χώρα κατασκευής 
U Έγκριση Έγκριση  για εναλλακτική διευ−

θέτηση (βλέπε 6.7.1.2)
N Χώρα Αριθμός   “AA”
Eπωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή
Αύξων αριθμός του κατασκευαστή
Εξουσιοδοτημένος φορέας για έγκριση σχεδιασμού
Αριθμός ταξινόμησης του ιδιοκτήτη
Έτος κατασκευής
Κώδικας δοχείου πίεσης με τον οποίο σχεδιάστηκε 

η δεξαμενή
Πίεση δοκιμής _________bar/kPa (πίεση μετρητή)10

MAWP_________ bar/kPa (πίεση μετρητή)10

Ελάχιστη θερμοκρασία σχεδιασμού ________°C
Χωρητικότητα νερού στους 20 °C _________λίτρα
Αρχική ημερομηνία δοκιμής πίεσης και ταυτότητα 

επόπτη
Υλικό (υλικά) περιβλήματος και αναφορά (−ες) πρό−

τυπου υλικού
Ισοδύναμο πάχος σε χάλυβα αναφοράς __________mm
Ημερομηνία και τύπος της πιο πρόσφατης περιοδικής 

δοκιμής (δοκιμών)
Μήνας _______ Έτος _______ Πίεση δοκιμής________bar/kPa (πί−

εση μετρητή)10

Σφραγίδα ειδικού που διενήργησε ή επόπτευσε την 
πιο πρόσφατη δοκιμή

Η πλήρης ονομασία του αερίου (−ων) για του οποίου 
τη μεταφορά έχει εγκριθεί η φορητή δεξαμενή 

Είτε «θερμικά μονωμένα» ή «μονωμένα με κενό»______
____

10 Θα αναγράφεται η μονάδα που χρησιμοποιήθηκε.
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Αποτελεσματικότητα του συστήματος μόνωσης (εισ−
ροή θερμότητας)_________Watts (W)

Χρόνος συγκράτησης αναφοράς___________________ημέρες 
(ή ώρες) και αρχική 

πίεση______________bar/kPa (πίεση μετρητή)10 και βαθμός 
πλήρωσης_______ σε kg για κάθε κατεψυγμένο υγροποιη−
μένο αέριο που επιτρέπεται  να μεταφερθεί.

6.7.4.15.2 Τα παρακάτω στοιχεία θα υποδεικνύονται σε 
σήμανση πάνω στην ίδια τη φορητή δεξαμενή ή σε μια 
μεταλλική πινακίδα καλά στερεωμένη πάνω στη φορη−
τή δεξαμενή.

Όνομα ιδιοκτήτη και χειριστή
Ονομασία του υγροποιημένου αερίου υπό ψύξη που 

μεταφέρεται (και ελάχιστη θερμοκρασία μάζας)
Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος (MPGM)________kg
Απόβαρο ________kg
Πραγματικός χρόνος συγκράτησης για το μεταφερό−

μενο αέριο ______ημέρες (ή ώρες) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για την αναγνώριση των μεταφερόμενων 

κατεψυγμένων υγροποιημένων αερίων, βλέπε επίσης 
Μέρος 5.

6.7.4.15.3 Αν μια φορητή δεξαμενή είναι σχεδιασμέ−
νη και εγκεκριμένη για διακίνηση σε ανοιχτή θάλασ−
σα, οι λέξεις «ΦΟΡΗΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣ−
ΣΑΣ» θα υποδεικνύεται σε σήμανση πάνω στην πινακίδα 
αναγνώρισης.

6.7.5  Απαιτήσεις για το σχεδιασμό, κατασκευή, επι−
θεώρηση και δοκιμή φορητών δεξαμενών προοριζόμε−
νων για τη μεταφορά μη κατεψυγμένων υγροποιημέ−
νων αερίων 

6.7.5.1  Ορισμοί
 Για τους σκοπούς αυτού του Τμήματος: 
 Εναλλακτική λύση σημαίνει μια έγκριση που δίνεται 

από την αρμόδια αρχή για μια φορητή δεξαμενή ή ένα 
MEGC που έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί ή έλεγχεί 
με τεχνικές απαιττήσεις ή μεθόδους ελέγχου άλλους 
από αυτούς του παρόντος Κεφαλαίου,

 Στοιχεία είναι κύλινδροι, σωλήνες ή δέσμες κυλίν−
δρων,

 Δοκιμή στεγανότητας είναι μια δοκιμή που χρησιμο−
ποιεί αέριο που θέτει τα στοιχεία και τον εξοπλισμό 
εξυπηρέτησής του MEGC σε μια πραγματική εσωτερική 
πίεση όχι μικρότερη από 20% της πίεσης δοκιμής,

 Δίκτυο σωληνώσεων έιναι μια συναρμολόγηση σω−
ληνώσεων και βαλβίδων που συνδέουν τα ανοίγματα 
πλήρωσης και/ή εκκένωσης των στοιχείων,

 Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος (MPGM) είναι το 
άθροισμα του βάρους του απόβαρου του MEGC και 
του βαρύτερου φορτίου του οποίου επιτρέπεται  η με−
ταφορά,

 UN Πολλαπλών στοιχείων εμπορευμοτοκιβώτια αερί−
ων (MEGCs) είναι πολυτροπικές συναρμολογήσεις κυ−
λίνδρων, σωλήνων και δεσμών σωλήνων, οι οποίες είναι 
διασυνδεδεμένες με ένα δίκτυο σωληνώσεων και συ−
ναρμολογημένες πάνω σε ένα πλαίσιο. Το MEGCs πε−
ριλαμβάνει εξοπλισμό εξυπηρέτησης και δομικό εξοπλι−
σμό απαραίτητο για τη μεταφορά των αερίων, 

 Εξοπλισμός εξυπηρέτησης είναι οι συσκευές πληρώ−
σεως, εκκενώσεως, εξαερισμού, ασφαλείας, και μονώ−
σεως και τα όργανα μετρήσεως,

 Δομικός εξοπλισμός είναι τα ενισχυτικά, συνδετικά, 
προστατευτικά ή σταθεροποιητικά μέλη στο εξωτερι−
κό του περιβλήματος.

6.7.5.2 Γενικές σχεδιαστικές και κατασκευαστικές 
απαιτήσεις

6.7.5.2.1 Το MEGC θα είναι ικανό να υπόκειται σε πλή−
ρωση και εκκένωση δίχως την αφαίρεση του δομικού 
του εξοπλισμού. Θα πρέπει να φέρει σταθεροποιητικά 
μέλη εξωτερικά των στοιχείων ώστε να παρέχει δομι−
κή ακεραιότητα για χειρισμό και μεταφορά. Τα MEGCs 
θα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με στηρί−
ξεις που θα παρέχουν μια ασφαλή βάση κατά τη μετα−
φορά και με κατάλληλα προσαρτήματα ανύψωσης και 
καθήλωσης  ικανά να ανυψώσουν το MEGC ακόμα και 
όταν είναι γεμάτο στο μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό του 
βάρος.  Το MEGC είναι σχεδιασμένο να φορτώνεται σε 
όχημα ή πλοίο μεταφοράς και θα είναι εξοπλισμένο με 
δοκούς, βάσεις ή εξαρτήματα που θα διευκολύνουν το 
μηχανικό χειρισμό.

6.7.5.2.2 Τα MEGCs θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευα−
σμένα και εξοπλισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέ−
χουν σε όλες τις συνθήκες στις οποίες πρόκειται να 
υποβληθούν κατά τη διάρκεια κανονικών συνθηκών χει−
ρισμού και μεταφοράς. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις δυναμικών φορτίσεων 
και κόπωσης.

6.7.5.2.3 Στοιχεία των MEGCs θα πρέπει να κατασκευ−
άζονται από χάλυβα δίχως ραφές και να κατασκευάζο−
νται και να ελέγχονται σύμφωνα με την 6.2.5. Όλα τα 
στοιχεία σε ένα MEGC θα πρέπει να είναι του ιδίου τύ−
που σχεδιασμού.

6.7.5.2.4 Στοιχεία των MEGCs, εξαρτήματα, και σωλη−
νώσεις θα πρέπει να είναι: 

(a) συμβατά με τις ουσίες που πρόκειται να μεταφερ−
θούν (βλέπε ISO 11114−1:1997 και ISO 11114−2:2000), ή

(b) κατάλληλα αδρανοποιημένα ή εξουδετερωμένα 
από χημική αντίδραση

6.7.5.2.5 Επαφή με ανόμοια μέταλλα που θα μπορού−
σε να προκαλέσει ζημιά λόγω γαλβανικής δράσης θα 
αποφεύγεται. 

6.7.5.2.6 Τα υλικά του MEGC, συμπεριλαμβανομένων 
συσκευών, παρεμβυσμάτων, επενδύσεων και προσαρ−
τημάτων, δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την ουσία (ου−
σίες) προς μεταφορά στο MEGC.

6.7.5.2.7 Τα MEGCs θα είναι σχεδιασμένα να αντέχουν,  
χωρίς απώλεια περιεχομένων, τουλάχιστον την εσω−
τερική πίεση λόγω των περιεχομένων, και τα στατικά, 
δυναμικά και θερμικά φορτία υπό κανονικές συνθήκες 
χειρισμού και μεταφοράς. Ο σχεδιασμός θα αποδει−
κνύει ότι οι επιπτώσεις της κόπωσης λόγω επαναλαμ−
βανόμενης επιβολής αυτών των φορτίων κατά τη δι−
άρκεια όλης της αναμενόμενης ζωής του MEGC, έχουν 
ληφθεί υπόψη.  

6.7.5.2.8 Τα MEGCs και οι προσδέσεις τους θα είναι 
ικανές, υπό το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο, να απορρο−
φούν τις παρακάτω χωριστά εφαρμοζόμενες στατικές 
δυνάμεις:

(a) Κατά την κατεύθυνση κίνησης: δύο φορές την 
MPGM επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g)4,

(b) Οριζόντια σε ορθή γωνία με την κατεύθυνση κίνη−
σης: η MPGM (όταν η κατεύθυνση κίνησης δεν είναι σα−
φώς ορισμένη, οι δυνάμεις θα είναι ίσες με δύο φορές 
την MPGM) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) 4 ,

(c) Κατακόρυφα άνω: η MPGM επί την επιτάχυνση της 
βαρύτητας (g)4, και

(d) Κατακόρυφα κάτω: δύο φορές την MPGM (ολικό 
φορτίο συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης της βα−
ρύτητας) επί την επιτάχυνση της βαρύτητας (g) 4.

4 Χάριν υπολογισμού g = 9.81 m/s2.
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6.7.5.2.9 Υπό τις δυνάμεις που ορίστηκαν στην 6.7.5.2.8, 
η τάση στο πιο έντονα καταπονούμενο σημείο των στοι−
χείων δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που δίνονται 
είτε στα σχετικά πρότυπα της 6.2.5.2 ή, εάν τα στοιχεία 
δεν είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και ελεγμένα 
σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, στον τεχνικό κώδικα που 
αίναι αναγνωρισμένος ή εγκεκριμένος από την αρμόδια 
αρχή της χώρας χρήσης (βλέπε 6.2.3). 

6.7.5.2.10 Υπό καθεμία από τις δυνάμεις στην 6.7.5.2.8, 
ο συντελεστής ασφαλείας που πρέπει να τηρηθεί θα 
έχει ως εξής:

(a) Για χάλυβες με σαφώς ορισμένο όριο διαρροής, 
συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την εγγυημέ−
νη  αντοχή διαρροής, ή 

(b) Για χάλυβες χωρίς σαφώς ορισμένο όριο διαρρο−
ής, συντελεστής ασφαλείας 1.5 σε σχέση με την εγγυ−
ημένη  0.2% αντοχή και, για ωστενιτικούς χάλυβες, 1% 
εγγυημένη αντοχή.

6.7.5.2.11  Τα MEGCs που προορίζονται για τη μεταφο−
ρά εύφλεκτων αερίων θα πρέπει να  έχουν τη δυνατό−
τητα ηλεκτρικής γείωσης. 

6.7.5.2.12  Τα στοιχεία θα πρέπει να ασφαλίζονται με 
τέτοιο τρόπο που να εμποδίζει την ανεπιθύμητη κίνηση 
σε σχέση με την κατασκευή και τη συγκέντρωση επιζή−
μιων τοπικών τάσεων.

6.7.5.3 Εξοπλισμός εξυπηρέτησης
6.7.5.3.1 Ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα πρέπει να εί−

ναι έτσι σχηματισμένος ή σχεδιασμένος ώστε να εμπο−
δίζει βλάβη που θα μπορούσε να επιφέρει απελευθέρω−
ση των περιεχομένων του δοχείου πίεσης σε κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς ή του χειρισμού. Όταν η ένωση 
μεταξύ του πλαισίου και των στοιχείων επιτρέπει σχε−
τική κίνηση μεταξύ των συναρμολογούμενων μερών, ο 
εξοπλισμός θα είναι έτσι προσδεμένος ώστε να επιτρέ−
πει τέτοια κίνηση χωρίς κίνδυνο ζημιάς στα μέρη εργα−
σίας. Το δίκτυο σωληνώσεων, τα εξαρτήματα εκκένω−
σης (υποδοχές σωλήνων, συσκευές κλεισίματος), και οι 
βαλβίδες διακοπής θα προστατεύονται έναντι του κιν−
δύνου να ξεβιδωθούν λόγω εξωτερικών δυνάμεων (για 
παράδειγμα με χρήση τομών διάτμησης). Οι σωληνώ−
σεις του δικτύου σωληνώσεων που οδηγούν στις βαλ−
βίδες διακοπής θα πρέπει να είναι επαρκώς εύκαμπτες 
ώστε να προστατεύουν τις βαλβίδες και τις σωληνώσεις 
από σπάσιμο, ή απελευθέρωση των περιεχομένων του 
δοχείου πίεσης. Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης 
(περιλαμβανομένων των παρεμβυσμάτων ή βιδωτών βυ−
σμάτων) και προστατευτικών πωμάτων θα μπορούν να 
ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγματος.       

6.7.5.3.2 Κάθε στοιχείο που προορίζεται για τη μετα−
φορά τοξικών αερίων (αέρια των ομάδων T, TF, TC, TO, 
TFC και TOC) θα είναι προσαρμοσμένο με μια βαλβίδα. 
Το δίκτυο σωληνώσεων για υγροποιημένα τοξικά αέ−
ρια (αέρια με κωδικούς ταξινόμησης 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 
2TFC και 2TOC) θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι, ώστε τα 
στοιχεία να πληρώνονται ξεχωριστά και να παραμένε−
ουν απομονωμένα από μια βαλβίδα ικανή να παραμέ−
νει κλειστή. Για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων (αέρια 
της ομάδας F), τα στοιχεία θα πρέπει να είναι απομο−
νωμένα από μια βαλβίδα, σε συναρμολογήσεις όχι με−
γαλύτερες των 3 000 λίτρων.    

6.7.5.3.3 Για τα ανοίγματα πλήρωσης και εκκένωσης 
των MEGCs, θα πρέπει να τοποθετούνται δύο βαλβίδες 

σε σειρά, σε προσβάσιμη θέση σε κάθε σωλήνα πλή−
ρωσης και εκκένωσης. Μία από τις βαλβίδες μπορεί να 
είναι ανεπίστροφη. Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένω−
σης μπορούν να προσαρμόζονται στο δίκτυο σωληνώ−
σεων. Για τμήματα των σωληνώσεων τα οποία μπορούν 
να κλείσουν και από τα δύο μέρη και όπου υγρό προϊον 
μπορεί να παγιδευτεί, θα υπάρχει βαλβίδα εκτόνωσης 
για να εμποδίζει την υπερβολική ανάπτυξη της πίεσης. 
Οι κύριες βαλβίδες απομόνωσης σε ένα MEGC θα πρέ−
πει να είναι εμφανώς επισημασμένες ώστε να δηλώνουν 
την κατεύθυνση κλεισίματος. Κάθε βαλβίδα διακοπής ή 
άλλα μέσα κλεισίματος θα πρέπει να είναι σχεδιασμέ−
να και κατασκευασμένα ώστε να αντέξουν μια πίεση 
ίση ή μεγαλύτερη από 1.5 φορές την πίεση δοκιμής του 
MEGC. Όλες οι βαλβίδες διακοπής με βιδωτούς άξονες 
θα κλείνουν με  δεξιόστροφη κίνηση της χειροκίνητης 
στρόφιγγας. Για άλλες βαλβίδες διακοπής η ρύθμιση 
(ανοιχτή και κλειστή) και φορά κλεισίματος θα επιση−
μαίνονται σαφώς. Όλες οι βαλβίδες διακοπής θα είναι 
σχεδιασμένες να εμποδίζουν αιφνίδιο άνοιγμα. Ελατά 
μέταλλα θα χρησιμοποιούνται  στην κατασκευή βαλβί−
δων και προσαρτημάτων.   

6.7.5.3.4 Οι σωληνώσεις θα είναι σχεδιασμένες, κατα−
σκευασμένες και εγκατεστημένες έτσι ώστε να απο−
φεύγεται ο κίνδυνος ζημιάς λόγω θερμικής διαστολής 
και συστολής, μηχανικών χτυπημάτων και κραδασμών. 
Οι ενώσεις σωλήνων θα είναι χαλκοκολλημένες ή θα 
έχουν μια εξίσου ισχυρή μεταλλική ένωση. Το σημείο 
τήξης των υλικών χαλκοκόλλησης δεν θα είναι χαμηλό−
τερο από 525 °C. Η βαθμολογημένη πίεση του εξοπλι−
σμού εξυπηρέτησης και του δικτύου σωληνώσεων θα 
πρέπει να είναι όχι μικρότερη από τα δύο τρίτα της πί−
εσης δοκιμής των στοιχείων.     

6.7.5.4 Συσκευές εκτόνωσης πίεσης
6.7.5.4.1 Τα στοιχεία των MEGCs που χρησιμοποιούνται 

για τη μεταφορά του UN 1013 διοξείδιο του άνθρακα 
και UN 1070 υποξείδιο του αζώτου θα είναι απομονω−
μένα, χρησιμοποιοώντας μια βαλβίδα, σε συναρμολο−
γήσεις των όχι περισσότερων από 3000 lt. Σε λάθε συ−
ναρμολόγηση θα πρέπει να προσαρμόζεται συσκευή 
εκτόνωσης πίεσης. MEGCs για άλλα αέρια θα πρέπει 
να είναι προσαρμοσμένα με συσκευές εκτόνωσης πίε−
σης όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή της χώ−
ρας χρήσης.  

6.7.5.4.2 Όταν προσαρμόζονται συσκευές εκτόνωσης 
πίεσης, κάθε στοιχείο ή ομάδα στοιχείων του MEGC 
που μπορεί να απομονωθεί θα πρέπει τότε να προσαρ−
μόζεται με μία ή  περισσότερες συσκευές εκτόνωσης 
πίεσης. Οι συσκευές εκτόνωσης πίεσης θα είναι τέτοι−
ου τύπου που να αντιστέκεται σε δυναμικά φορτία συ−
μπεριλαμβανομένων κινήσεων υγρού και θα είναι σχε−
διασμένες να εμποδίζουν την είσοδο ξένων ουσιών, τη 
διαρροή υγρού και την επικίνδυνη ανάπτυξη υπερβο−
λικής πίεσης.

6.7.5.4.3 Τα MEGCs που προορίζονται για τη μεταφο−
ρά ορισμένων μη κατεψυγμένων υγροποιημένων αερί−
ων, που ορίζονται στην οδηγία φορητής δεξαμενής T50 
της 4.2.4.5.6 θα διαθέτουν μια συσκευή εκτόνωσης πίε−
σης εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή της χώρας χρή−
σης. Εκτός αν ένα MEGC σε υπηρεσία είναι εξοπλισμένο 
με μια συσκευή εκτόνωσης κατασκευασμένη από υλικά 
συμβατά με τη μεταφερόμενη ουσία, η συσκευή εκτό−
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νωσης θα αποτελείται από έναν εύθραυστο δίσκο που  
προηγείται μιας συσκευής εκτόνωσης πίεσης με ελα−
τήριο. Ο χώρος μεταξύ του εύθραυστου δίσκου και της 
συσκευής θα διαθέτει μετρητή πίεσης ή άλλη ένδειξη. 
Αυτή η διάταξη επιτρέπει την ανίχνευση ρήξης του δί−
σκου, μικρών οπών, ή διαρροής που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν δυσλειτουργία του συστήματος εκτόνω−
σης πίεσης. Οι εύθραυστοι δίσκοι θα διαρρηγνύονται 
σε ονομαστική πίεση 10% πάνω από την έναρξη της πί−
εσης εκτόνωσης της συσκευής εκτόνωσης.  

6.7.5.4.4 Στην περίπτωση MEGCs πολλαπλών χρήσε−
ων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγροποιη−
μένων αερίων χαμηλής πίεσης, οι συσκευές εκτόνωσης 
πίεσης θα ανοίγουν στην πίεση που υποδεικνύεται στη 
6.7.3.7.1 για το αέριο με την υψηλότερη  μέγιστη επι−
τρεπτή πίεση από τα αέρια που επιτρέπεται να μετα−
φέρονται στο MEGC.

6.7.5.5 Χωρητικότητα των συσκευών εκτόνωσης
6.7.5.5.1 Η συνδυασμένη χωρητικότητα παροχής των 

συσκευών εκτόνωσης πίεσης όταν προσαρμόζονται θα 
πρέπει να είναι επαρκώς τέτοια ώστε, σε κατάσταση 
πλήρους περικύκλωσης από φωτιά του MEGC, η πίεση 
(συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης συσσώρευσης) 
μέσα στα στοιχεία να μην υπερβεί το 120% της καθο−
ρισμένης πίεσης εκτόνωσης της συσκευής. Ο τύπος που 
δίνεται στο CGA S−1.2.−2003 “Πρότυπα συσκευών εκτόνω−
σης πίεσης – Μέρος 2 – Φορτία και φορητές δεξαμενές 
για συμπιεσμένα αέρια” θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για τον υπολογισμό της ελάχιστης συνολικής χωρητι−
κότητας ροής για το σύστημα των συσκευών εκτόνω−
σης πίεσης. Tο  CGA S−1.1−2003 “ Πρότυπα συσκευών 
εκτόνωσης πίεσης – Μέρος 1 – Φιάλες για συμπιεσμέ−
να υγροποιημένα αέρια” μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
των καθορισμό της πίεσης ανακούφισης των επιμέρους 
στοιχείων. Οι συσκευές εκτόνωσης με ελατήριο μπορούν 
να χρησιμοποιούνται  για να επιτευχθεί η πλήρης χω−
ρητικότητα εκτόνωσης που προδιαγράφεται. Στην πε−
ρίπτωση MEGCs πολλαπλών χρήσεων, η συνδυασμένη 
χωρητικότητα παροχής των συσκευών εκτόνωσης πίε−
σης θα λαμβάνεται για το αέριο που απαιτεί την υψη−
λότερη χωρητικότητα παροχής  από τα αέρια που επι−
τρέπεται να μεταφέρονται στα MEGCs.

6.7.5.5.2 Για τον καθορισμό της ολικής απαιτούμενης 
χωρητικότητας των συσκευών εκτόνωσης που εγκαθί−
σταται στα στοιχεία για τη μεταφορά υγροποιημένων 
αερίων, οι θερμοδυναμικές ιδιότητες του αερίοιυ θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (βλέπε για παράδειγμα 
CGA S−1.2.−2003 “Πρότυπα συσκευών εκτόνωσης πίεσης 
– Μέρος 2 – Φορτία και φορητές δεξαμενές για συμπιε−
σμένα αέρια” για υγροποιημένα αέρια χαμηλής πίεσης 
και S−1.1−2003 “ Πρότυπα συσκευών εκτόνωσης πίεσης 
– Μέρος 1 – Φιάλες για συμπιεσμένα υγροποιημένα αέ−
ρια” για υγροποιημένα αέρια υψηλής πίεσης).

6.7.5.6 Επισήμανση των συσκευών εκτόνωσης πίεσης
6.7.5.6.1 Κάθε συσκευή εκτόνωσης πίεσης θα φέρει 

ευανάγνωστη και μόνιμη επισήμανση με τα παρακά−
τω στοιχεία:

(a) Το όνομα του κατασκευαστή και ο σχετικός αριθ−
μός καταλόγου της συσκευής, 

(b) Την πίεση και/ή θερμοκρασία στην οποία είναι ρυθ−
μισμένη να εκτονώνει,

(c) Την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου.
6.7.5.6.2 Η ικανότητα ρυθμού ροής που υποδεικνύεται 

σε σήμανση πάνω στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης με 
ελατήριο για χαμηλής πίεσης υγροποιημένα αέρια θα 
καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 4126−1:1991.

6.7.5.7 Συνδέσεις με συσκευές εκτόνωσης πίεσης
6.7.5.7.1 Οι συνδέσεις με τις συσκευές εκτόνωσης πί−

εσης θα είναι επαρκούς μεγέθους ώστε να επιτρέπει 
στην ουσία υπό εκτόνωση να περνάει ανεμπόδιστη στη 
συσκευή ασφαλείας. Καμιά βαλβίδα διακοπής δεν θα 
είναι εγκατεστημένη μεταξύ του στοιχείου και των συ−
σκευών εκτόνωσης πίεσης εκτός από όπου παρέχονται 
εφεδρικές συσκευές για συντήρηση ή άλλους λόγους 
και οι βαλβίδες διακοπής που εξυπηρετούν τις συσκευ−
ές που χρησιμοποιούνται  πραγματικά είναι  κλειδωμέ−
νες στην ανοιχτή θέση ή οι βαλβίδες διακοπής είναι αλ−
ληλοσυνδεδεμένες έτσι ώστε τουλάχιστον μία από τις 
εφεδρικές τουλάχιστον είναι πάντα σε χρήση και ικανο−
ποιεί τις απαιτήσεις της 6.7.5.5. Δεν θα υπάρχει εμπόδιο 
σε άνοιγμα που οδηγεί σε εξαέρωση ή συσκευή εκτόνω−
σης πίεσης που μπορεί να περιορίζει ή να κόβει τη ροή 
από το περίβλημα προς τη συσκευή αυτή. Εξαεριστικά 
ή σωλήνες από τις διεξόδους της συσκευής εκτόνωσης 
πίεσης, όταν χρησιμοποιούνται, θα αποδίδουν τον ατμό 
ή υγρό υπό εκτόνωση στην ατμόσφαιρα σε συνθήκες 
ελάχιστης αντίθλιψης στις συσκευές εκτόνωσης.   

6.7.5.8 Τοποθέτηση των συσκευών εκτόνωσης πίε−
σης

6.7.5.8.1 Κάθε συσκευή εκτόνωσης πίεσης θα πρέπει, 
κάτω από συνθήκες μέγιστης πλήρωσης, να επικοινωνεί 
με το χώρο ατμών των στοιχείων για τη μεταφορά των 
υγροποιημένων αερίων. Οι συσκευές, όταν προσαρμό−
ζονται, θα έιναι έτσι τοποθετημένες ώστε να εξασφα−
λίζουν την ανεμπόδιστη εκτόνωση του διαφεύγοντος 
ατμού προ τα πάνω και να εμποδίζουν κάθε πρόσκρου−
ση του του διαφεύγοντος αερίου ή υγρού στο MEGC, 
τα στοιχείο του ή το προσωπικό. Για εύφλεκτα, πυρο−
φορικά και οξειδωτικά αέρια, ο διαφεύγων ατμός θα 
κατευθύνεται μακριά από το στοιχείο με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην προσκρούει στα άλλα στοιχεία. Προστα−
τευτικές συσκευές ανθεκτικές σε θερμότητα που απο−
μακρύνουν τη ροή του ατμού είναι επιτρεπτές εφόσον 
η απαιτούμενη χωρητικότητα της συσκευής εκτόνω−
σης δεν μειώνεται.  

6.7.5.8.2 Θα λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή πρό−
σβασης στις συσκευές εκτόνωσης πίεσης από μη εξου−
σιοδοτημένα άτομα και για την προστασία των συσκευ−
ών από ζημιά λόγω ανατροπής του MEGC.   

6.7.5.9 Συσκευές μετρήσεων
6.7.5.9.1 Εκτός αν ένα MEGC πρόκειται  να πληρώνεται 

κατά βάρος  θα είναι εξοπλισμένη με μια ή περισσότε−
ρες συσκευές μετρήσεων. Γυάλινες συσκευές μέτρησης 
στάθμης και μετρητές από άλλο εύθραυστο υλικό, που 
είναι σε συνεχή επικοινωνία με τα περιεχόμενα της δε−
ξαμενής δεν θα χρησιμοποιούνται.  

6.7.5.10 Υποστηρίγματα φορητών δεξαμενών, πλαίσια, 
προσαρτήματα ανύψωσης και καθήλωσης

6.7.5.10.1 Τα MEGCs θα είναι σχεδιασμένα και κατα−
σκευασμένα με υποστηρικτική κατασκευή που παρέχει 
μια ασφαλή βάση κατά τη μεταφορά. Οι δυνάμεις που 
περιγράφονται στην 6.7.5.2.8 και ο συντελεστής ασφα−
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λείας που αναφέρεται στην 6.7.5.2.10 θα λαμβάνονται 
υπόψη σε αυτό το μέρος του σχεδιασμού. Δοκοί, πλαί−
σια, βάσεις ή άλλες παρόμοιες κατασκευές είναι απο−
δεκτές.   

6.7.5.10.2 Οι συνδυασμένες καταπονήσεις που προκα−
λούνται από τα σημεία στήριξης των στοιχείων (π.χ. 
βάσεις, πλαίσια, κλπ.) και τα προσαρτήματα ανύψωσης 
και καθήλωσης του MEGC δεν θα προκαλούν υπερβο−
λική καταπόνηση σε κανένα τμήμα του περιβλήματος. 
Μόνιμα προσαρτήματα ανύψωσης και καθήλωσης θα εί−
ναι ενσωματωμένα σε όλα τα MEGCs. Σε καμμία περί−
πτωση δε θα πρέπει να είναι συγκολλημένα πάνω στα 
στοιχεία στηρίγματα ή προσαρτήματα .  

6.7.5.10.3 Για το σχεδιασμό των υποστηριγμάτων και 
πλαισίων θα λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις περι−
βαλλοντικής διάβρωσης.

6.7.5.10.4 Όταν τα MEGCs δεν είναι προστατευμένα 
κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με την 4.2.5.3, τα στοι−
χεία και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης θα είναι προστα−
τευμένα έναντι ζημιάς που προκαλείται από πλευρική 
ή κατά μήκος κρούση ή ανατροπή. Τα εξωτερικά εξαρ−
τήματα θα είναι προστατευμένα ώστε να αποκλείεται 
η διαφυγή των περιεχομένων των στοιχείων σε κρούση 
ή ανατροπή του MEGC πάνω στα εξαρτήματά του. Ει−
διαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην προστα−
σία του δικτύου σωληνώσεων. Παραδείγματα προστα−
σίας περιλαμβάνουν:    

(a) προστασία έναντι πλευρικής πρόσκρουσης που 
μπορεί να αποτελείται από επιμήκεις ράβδους (μπά−
ρες),

(b) προστασία έναντι ανατροπής που μπορεί να απο−
τελείται από ενισχυτικούς δακτυλίους ή ράβδους (μπά−
ρες) στερεωμένες διαγώνια στο πλαίσιο,

(c) προστασία έναντι πρόσκρουσης από όπισθεν που 
μπορεί να αποτελείται  από προφυλακτήρα ή πλαίσιο,

(d) προστασία των στοιχείων και του εξοπλισμού εξυ−
πηρέτησης έναντι ζημιάς λόγω κρούσης ή ανατροπής 
με χρήσης ενός πλαισίου ISO σύμφωνα με το πρότυ−
πο ISO 1496−3:1995.

6.7.5.11 Έγκριση σχεδιασμού 
6.7.5.11.1 Η αρμόδια αρχή ή ο εξουσιοδοτημένος φορέ−

ας της θα εκδίδουν ένα πιστοποιητικό έγκρισης σχεδι−
ασμού  για κάθε νέο σχέδιο MEGC. Αυτό το πιστοποιη−
τικό θα επιβεβαιώνει πως το MEGC επιθεωρήθηκε από 
την αρχή αυτή, είναι κατάλληλο για τον προοριζόμενο 
σκοπό του και ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτού του Κε−
φαλαίου, τις εφαρμόσιεμς διατάξεις για αέρια του Κεφ. 
4.1 και της οδηγίας συσκευασίας P200. Όταν μια σειρά 
MEGCs κατασκευάζονται χωρίς αλλαγές στο σχεδιασμό, 
το πιστοποιητικό θα ισχύει για όλη τη σειρά. Το πιστο−
ποιητικό θα αναφέρει την αναφορά ελέγχου του προ−
τύπου, τα υλικά κατασκευής του δικτύου σωληνώσεων, 
τα πρότυπα με τα οποία έχουν κατασκευαστεί τα στοι−
χεία και έναν αριθμό έγκρισης. Ο αριθμός έγκρισης θα 
αποτελείται από το διακριτικό σήμα του κράτους στην 
επικράτεια του οποίου δόθηκε η έγκριση, δηλ. το δια−
κριτικό σήμα για χρήση στη διεθνή κυκλοφορία όπως 
ορίζει η Σύμβαση περί οδικής κυκλοφορίας, Βιέννη 1968, 
και ένας αριθμός ταξινόμησης. Κάθε εναλλακτικός δι−
ακανονισμός σύμφωνα με την 6.7.1.2 θα υποδεικνύεται 
στο πιστοποιητικό. Μια έγκριση σχεδιασμού μπορεί να 
χρησιμεύσει για την έγκριση μικρότερων MEGCs από 

υλικά ίδιου είδους και πάχους, με ίδιες τεχνικές κατα−
σκευής και πανομοιότυπα υποστηρίγματα, ισοδύναμα 
κλείστρα και άλλα παρελκόμενα.

6.7.5.11.2 Η αναφορά ελέγχου του προτύπου για την 
έγκριση σχεδιασμού θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω:

(a) Τα αποτελέσματα της σχετικής δοκιμής πλαισίου 
που περιγράφεται στο πρότυπο ISO 1496−3:1995,

(b) Τα αποτελέσματα της αρχικής επιθεώρησης και 
δοκιμής σύμφωνα με την 6.7.5.12.3, 

(c) Τα αποτελέσματα της δοκιμής κρούσης της 
6.7.5.12.1, και

(d) ́ Εγγραφα πιστοποίησης που θα επικυρώνουν ότι οι 
κύλινδροι και οι σωλήνες συμμορφώνονται με τα εφαρ−
μοζόμενα πρότυπα.

6.7.5.12 Επιθεώρηση και δοκιμές
6.7.5.12.1 MEGCs που ικανοποιούν τον ορισμό του εμπο−

ρευματοκιβωτίου της Διεθνούς Σύμβασης για Ασφαλή 
Εμπορευματοκιβώτια (CSC), 1972, ως διορθώθηκε, δε θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται εκτός εάν είναι επιτυχώς 
αξιολογημένες υποβάλοντας αντιπροσωπευτικό πρω−
τότυπο κάθε σχεδιασμού σε Δοκιμή Δυναμικής, Διαμή−
κους Κρούσης που περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ελέγ−
χων και Κριτηρίων, Μέρος 4, Τμήμα 41.

6.7.5.12.2 Τα στοιχεία και τα είδη του εξοπλισμού κάθε 
MEGC θα επιθεωρούνται και θα ελέγχονται πριν να τε−
θούν σε υπηρεσία για πρώτη φορά (αρχική επιθεώρηση 
και δοκιμή). Eφεξής, τα MEGCs θα ελέγχονται σε δια−
στήματα όχι μεγαλύτερα από πέντε χρόνια (5−ετής πε−
ριοδική επιθεώρηση και δοκιμή). Μια επιθεώρηση και δο−
κιμή κατ’εξαίρεση θα διενεργείται ανεξάρτητα από την 
τελευταία περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή όταν αυτό 
είναι απαραίτητο σύμφωνα με την 6.7.5.12.5.

6.7.5.12.3 Η αρχική επιθεώρηση και δοκιμή ενός MEGC 
θα περιλαμβάνει έλεγχο των χαρακτηριστικών σχεδια−
σμού, μια εσωτερική και εξωτερική εξέταση του MEGC 
και των εξαρτημάτων της με κατάλληλη προσοχή στα 
μεταφερόμενα αέρια, και μια δοκιμή πίεσης αναφορικά 
με τις δοκιμές πίεσης σύμφωνα με την Οδηγία συσκευ−
ασίας P200 της 4.1.4.1. Η πίεση δοκιμής μπορεί να διε−
ξαχθεί ως υδραυλική δοκιμή ή με χρήση άλλου υγρού 
ή αερίου σύμφωνα με την αρμόδια αρχή ή τον εξουσι−
οδοτημένο φορέα της. Πριν να τεθεί σε υπηρεσία το 
MEGC, μια δοκιμή στεγανότητας και ένας έλεγχος ικα−
νοποιητικής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού εξυπη−
ρέτησης θα διενεργούνται επίσης. Όταν τα στοιχεία και 
τα εξαρτήματά τους έχουν δοκιμαστεί υπό πίεση χωρι−
στά, θα υπόκεινται μαζί σε δοκιμή στεγανότητας μετά 
τη συναρμολόγηση.

6.7.5.12.4 Η 5−ετής περιοδική επιθεώρηση και δοκιμή 
θα περιλαμβάνει μια εσωτερική και εξωτερική εξέτα−
ση της κατασκευής, των στοιχείων και του εξοπλισμού 
εξυπηρέτησης, σύμφωνα με την 6.7.5.12.6. Τα στοιχεία 
και οι σωληνώσεις θα ελέγχονται με περιοδικότητα που 
καθορίζεται στην Οδηγία συσκευασίας P200 και σύμ−
φωνα με τις διατάξεις που περιγράφονται στην 6.2.1.5. 
Όταν τα στοιχεία και ο εξοπλισμός έχουν δοκιμαστεί 
υπό πίεση χωριστά, θα υπόκεινται μαζί σε δοκιμή στε−
γανότητας μετά τη συναρμολόγηση.   

6.7.5.12.5 Η επιθεώρηση και δοκιμή κατ’εξαίρεση είναι 
απαραίτητη όταν το MEGC παρουσιάζει ενδείξεις περι−
οχών που έχουν υποστεί βλάβες ή διάβρωση, ή διαρροή, 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10213

ή άλλες συνθήκες που υποδεικνύουν μια ανεπάρκεια που 
θα μπορούσε να επηρεάσει την ακεραιότητα του MEGC. 
Η έκταση της επιθεώρησης και δοκιμής κατ’εξαίρεση 
θα εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης ή τη φθορά 
του MEGC. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξετάσεις 
που απαιτούνται στην 6.7.5.12.6.

6.7.5.12.6 Οι εσωτερικές και εξωτερικές εξετάσεις θα 
διασφαλίζουν ότι:

 (a) Τα στοιχεία επιθεωρούνται εξωτερικά για σκασί−
ματα, διάβρωση, ή γδαρσίματα, χτυπήματα, παραμορ−
φώσεις, ελαττώματα στις συγκολλήσεις ή οποιεσδήποτε 
άλλες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, 
που μπορούν να καταστήσουν το MEGC μη ασφαλές 
προς μεταφορά,

(b) Οι σωληνώσεις, βαλβίδες, και φλάντζες επιθεω−
ρούνται για διαβρωμένες περιοχές, ελαττώματα και άλ−
λες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, που 
μπορούν να καταστήσουν το MEGC μη ασφαλές για 
πλήρωση, εκκένωση ή μεταφορά,

 (c) μπουλόνια ή περικόχλια που λείπουν ή είναι χαλα−
ρωμένα σε οποιαδήποτε ένωση φλάντζας ή κενή φλά−
ντζα, αντικαθίστανται ή σφίγγονται,

(d) όλες οι συσκευές άμεσου ανάγκης και βαλβίδες 
δεν έχουν διάβρωση, παραμόρφωση και καμιά βλάβη ή 
ελάττωμα που θα μπορούσε να εμποδίσει την κανονι−
κή λειτουργία τους. Οι συσκευές κλεισίματος εξ απο−
στάσεως και οι βαλβίδες αυτόματου κλεισίματος θα 
τίθενται σε λειτουργία για να αποδείξουν την κανονι−
κή λειτουργία τους, 

(f) οι απαιτούμενες επισημάνσεις πάνω στο MEGC 
είναι ευανάγνωστες και σύμφωνα με τις αρμόζουσες 
απαιτήσεις, και

(g) το πλαίσιο, υποστηρίγματα και διατάξεις για την 
ανύψωση του MEGC είναι σε ικανοποιητική κατάστα−
ση.

6.7.5.12.7 Οι επιθεωρήσεις και δοκιμές στις 6.7.5.12.1, 
6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 και 6.7.5.12.5 θα διενεργούνται ή θα 
εποπτεύονται από έναν ειδικό εγκεκριμένο από την αρ−
μόδια αρχή ή τον εξουσιοδοτημένο φορέα της. Όταν 
η πίεση δοκιμής είναι μέρος της επιθεώρησης και δοκι−
μής, η πίεση δοκιμής θα είναι η ενδεδειγμένη στην πι−
νακίδα του MEGC. Υπό πίεση, το MEGC θα επιθεωρεί−
ται για τυχόν διαρροές στο περίβλημα, σωληνώσεις ή 
στον εξοπλισμό.

6.7.5.12.8  Όταν αποκαλύπτεται ένδειξη οποιασδήπο−
τε μη ασφαλούς κατάστασης, το MEGC δεν θα επανα−
τεθεί σε υπηρεσία έως να διορθωθεί, να επαναληφθεί 
η δοκιμή και να περάσει τη δοκιμή. 

6.7.5.13 Επισήμανση
6.7.5.13.1 Κάθε MEGC θα είναι εξοπλισμένο με μεταλλική 

πινακίδα ανθεκτική στη διάβρωση, μόνιμα στερεωμένη 
στο MEGC σε εμφανές μέρος εύκολα προσπελάσιμο για 
επιθεώρηση. Τα στοιχεία θα επισημαίνονται σύμφωνα 
με το Κεφ. 6.2. Κατ’ελάχιστο οι παρακάτω πληροφορίες 
θα υποδεικνύονται σε σήμανση πάνω στην πινακίδα με 
σφράγιση ή άλλη παρόμοια μέθοδο:  

Χώρα κατασκευής
U  Έγκριση  Έγκριση  για εναλλακτική διευθέτηση 

(βλέπε 6.7.1.2)
N Χώρα      Αριθμός  “AA”

Eπωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή
Αύξων αριθμός του κατασκευαστή
Εξουσιοδοτημένος φορέας για έγκριση σχεδιασμού
Έτος κατασκευής
Πίεση δοκιμής _________bar μετρητή
Εύρος θερμοκρασίας σχεδιασμού ________ °C με________°C
Αριθμός στοιχείων
Συνολική χωρητικότητα νερού _________λίτρα
Αρχική ημερομηνία δοκιμής πίεσης και ταυτότητα 

επόπτη
Ημερομηνία και τύπος της πιο πρόσφατης περιοδικής 

δοκιμής (δοκιμών)
Μήνας _______ Έτος ________ 
Σφραγίδα ειδικού που διενήργησε ή επόπτευσε την 

πιο πρόσφατη δοκιμή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη μεταλλική πινακίδα μπορεί να στερε−

ωθεί στα στοιχεία.
6.7.5.13.2 Τα παρακάτω στοιχεία θα υποδεικνύονται 

σε μια μεταλλική πινακίδα καλά στερεωμένη πάνω στο 
MEGC:

Όνομα χειριστή
Μέγιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου που επιτρέπεται  

________kg
Πίεση λειτουργίας στους 15οC _________bar μετρητή
Μέγιστο επιτρεπτό μικτό βάρος (MPGM)__________kg
Απόβαρο _________kg

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.8

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ), ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕ−

ΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ− ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΆ ΑΜΑΞΏΜΑΤΑ (SWAP BOD−
IES), ΜΕ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΙ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ 

ΑΕΡΙΩΝ (MEGCs)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαμενές και UN πολλαπλών 
στοιχείων εμπορευματοκιβώτια αερίων (MEGCs) βλέπε 
Κεφάλαιο 6.7, για δεξαμενές από πλαστικό ενισχυμένο 
με ίνες βλέπε Κεφάλαιο 6.9, για δεξαμενές αποβλήτων 
που λειτουργούν υπό κενό βλέπε Κεφάλαιο 6.10. 

6.8.1 Πεδίο εφαρμογής
6.8.1.1 Οι απαιτήσεις σε όλο το πλάτος της σελίδας 

αφορούν τόσο σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχή−
ματα), όσο και αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και 
οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων, και δεξαμε−
νές− εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές σε κινητά αμαξώ−
ματα (swap bodies),  και MEGCs. Αυτές που περιέχονται 
σε μια μόνο στήλη ισχύουν μόνο για:

− σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), αποσυ−
ναρμολογούμενες δεξαμενές και οχήματα μεταφοράς 
συστοιχίας δοχείων (αριστερή στήλη)

− δεξαμενές− εμπορευματοκιβώτια, δεξαμενές σε κι−
νητά αμαξώματα (swap bodies),  και MEGCs (δεξιά στή−
λη).
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6.8.1.2 Αυτές οι απαιτήσεις θα ισχύουν για

σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και οχή−
ματα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων 

δεξαμενές− εμπορευματοκιβώτια, δεξαμε−
νές σε κινητά αμαξώματα (swap bodies),  
και MEGCs

που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά αερίων, υγρών, 
κονιωδών ή κοκκωδών ουσιών.

6.8.1.3 Στην 6.8.2 υποδεικνύονται οι απαιτήσεις που 
ισχύουν για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές, δεξαμενές−εμπο−
ρευματοκιβώτια, δεξαμενές σε κινητά αμαξώματα (swap 
bodies) που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών όλων 
των Κλάσεων και οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δο−
χείων και MEGCs για αέρια της Κλάσης 2. Στις 6.8.3 έως 
6.8.5 περιέχονται ειδικές απαιτήσεις που συμπληρώνουν 
ή τροποποιούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.

6.8.1.4 Για διατάξεις που αφορούν χρήση αυτών των 
δεξαμενών, βλέπε Κεφάλαιο 4.3.

6.8.2 Απαιτήσεις ισχύουσες για όλες τις Κλάσεις
6.8.2.1 Κατασκευή
Βασικές αρχές
6.8.2.1.1 Τα περιβλήματα, τα προσαρτήματα αυτών και 

ο λειτουργικός και κατασκευαστικός εξοπλισμός τους 
θα σχεδιάζονται ώστε να αντέχουν χωρίς απώλεια πε−
ριεχομένου (εκτός από ποσότητες του αερίου που δι−
αφεύγουν από τυχόν ειδικούς εξαεριστήρες):

− τις στατικές και δυναμικές εντάσεις σε κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς όπως ορίζονται στις 6.8.2.1.2 και 
6.8.2.1.13,

− τις προβλεπόμενες ελάχιστες εντάσεις όπως ορί−
ζονται στην 6.8.2.1.15.

6.8.2.1.2 Οι δεξαμενές και τα μέσα πρόσδεσης αυτών 
θα είναι ικανά να απορροφούν, υπό το μέγι−
στο επιτρεπτό φορτίο, τις δυνάμεις που ασκού−
νται από:

− προς την κατεύθυνση πορείας: το διπλάσιο 
του συνολικού βάρους,

− σε ορθή γωνία με την κατεύθυνση πορείας: 
το συνολικό βάρος,

− κατακόρυφα προς τα άνω: το συνολικό βά−
ρος,

− κατακόρυφα προς τα κάτω: το διπλάσιο του 
ολικού βάρους.

Οι δεξαμενές−εμπορευματοκιβώτια και τα 
μέσα πρόσδεσης αυτών θα είναι ικανά να 
απορροφούν, υπό το μέγιστο επιτρεπτό φορ−
τίο, τις δυνάμεις τις ισοδύναμες με:  

− προς την κατεύθυνση πορείας: το διπλά−
σιο του συνολικού βάρους,

− οριζόντια σε ορθή γωνία με την κατεύ−
θυνση πορείας: το συνολικό βάρος, (όπου 
η κατεύθυνση πορείας δεν είναι ξεκάθα−
ρη, το διπλάσιο του συνολικού βάρους 
προς την κάθε κατεύθυνση),

− κατακόρυφα προς τα άνω: το συνολικό 
βάρος,

−  κατακόρυφα προς τα κάτω: το διπλάσιο 
του συνολικού βάρους.

6.8.2.1.3 Τα τοιχώματα των περιβλημάτων θα έχουν 
τουλάχιστον το πάχος που ορίζεται στις  

6.8.2.1.17 έως 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 έως 6.8.2.1.20.

6.8.2.1.4 Τα περιβλήματα θα σχεδιάζονται και θα κα−
τασκευάζονται σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του τεχνι−
κού κώδικα αναγνωρισμένου από την αρμόδια αρχή, 
στο οποίο επιλέγεται το υλικό και ορίζεται το πάχος 
του περιβλήματος λαμβάνοντας υπόψη τις μέγιστες και 
ελάχιστες θερμοκρασίες πλήρωσης και εργασίας, αλλά 
οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις των 6.8.2.1.6 έως 
6.8.2.1.26 θα πρέπει να ικανοποιούνται.

6.8.2.1.5 Οι δεξαμενές  που προβλέπεται να περιέχουν 
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες θα τυγχάνουν πρόσθε−

της προστασίας. Αυτή είναι δυνατό να έχει τη μορφή 
πρόσθετου πάχους του περιβλήματος (αυξημένη πίε−
ση υπολογισμού) που υποδεικνύεται λόγω των κινδύ−
νων που ενέχουν οι εν λόγω ουσίες ή τη μορφή μιας 
προστατευτικής συσκευής (βλέπε τις ειδικές διατάξεις 
της 6.8.4).

6.8.2.1.6 Οι συγκολλήσεις θα γίνονται επιδέξια και θα 
προσφέρουν την πληρέστερη δυνατή ασφάλεια. Η εκτέ−
λεση και ο έλεγχος των σημείων συγκόλλησης θα συμ−
μορφώνονται με τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.23.

6.8.2.1.7 Θα λαμβάνονται μέτρα για την προστασία 
των περιβλημάτων από τον κίνδυνο παραμόρφωσης σαν 
αποτέλεσμα αρνητικής εσωτερικής πίεσης. Περιβλή−
ματα, άλλα από περιβλήματα σύμφωνα με την 6.8.2.2.6, 
σχεδιασμένα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες κενού 
θα πρέπει να είναι ικανά να αντέξουν, χωρίς μόνιμη πα−
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ραμόρφωση, μια εξωτερική πίεση όχι λιγότερη από 21 
kPa (0.21 bar) πάνω από την εσωτερική πίεση. Περιβλή−
ματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στερε−
ών ουσιών (σε σκόνη ή κόκκους) των ομάδων συσκευα−
σίας ΙΙ ή ΙΙΙ, που δεν υγροποιούνται κατά τη μεταφορά, 
μπορούν να σχεδιαστούν για χαμηλότερη εξωτερική 
πίεση, αλλά όχι κατώτερη των 5 kPa (0,05 bar). Οι βαλ−
βίδες κενού θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί για να ανα−
κουφίζουν σε προδιαγραφή κενού όχι μεγαλύτερη από 
τη σχεδιασμένη πίεση κενού της δεξαμενής. Περιβλή−
ματα, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί να είναι εξοπλι−
σμένα με βαλβίδες κενού θα πρέπει να είναι ικανά να 
αντέξουν, χωρίς μόνιμη παραμόρφωση, μια εξωτερική 
πίεση όχι λιγότερη από 40 kPa (0.4 bar) πάνω από την 
εσωτερική πίεση. 

Υλικά για περιβλήματα 
6.8.2.1.8 Τα περιβλήματα θα κατασκευάζονται από κα−

τάλληλα μεταλλικά υλικά τα οποία, εκτός εάν προβλέ−
πονται διαφορετικά εύρη θερμοκρασίας στις διάφορες 
Κλάσεις, θα είναι ανθεκτικά σε ψαθυρή θραύση και στη 
ρηγμάτωση διάβρωσης λόγω καταπόνησης μεταξύ των 
−20 °C και +50 °C.

6.8.2.1.9 Τα υλικά περιβλημάτων ή των προστατευτικών 
επιστρώσεών τους τα οποία έρχονται σε επαφή με τα 
περιεχόμενα δεν θα περιέχουν ουσίες που είναι δυνα−
τόν να αντιδράσουν επικίνδυνα με τα περιεχόμενα (βλέ−
πε «Επικίνδυνη αντίδραση» στην 1.2.1), να σχηματίσουν 
επικίνδυνες ενώσεις, ή να εξασθενήσουν σημαντικά το 
υλικό.  

Εάν η επαφή μεταξύ της μεταφερόμενης ουσίας και 
του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του 
περιβλήματος συνεπάγεται προοδευτική μείωση του 
πάχους των τοιχωμάτων, το πάχος αυτό θα αυξάνε−
ται κατά την κατασκευή σε κατάλληλο βαθμό. Αυτό το 
πρόσθετο πάχος για την αναπλήρωση της διάβρωσης 
δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του πάχους 
των τοιχωμάτων του περιβλήματος.  

6.8.2.1.10 Για συγκολλημένα περιβλήματα θα χρησι−
μοποιούνται μόνο υλικά άψογης συγκολλησιμότητας 
των οποίων η επαρκής κρουστική αντοχή σε θερμο−
κρασία περιβάλλοντος –20 ΊC μπορεί να είναι εγγυη−
μένη, ιδίως στις ραφές συγκόλλησης και τις γειτονι−
κές τους ζώνες.  

Αν χρησιμοποιείται λεπτόκοκκος χάλυβας, η εγγυη−
μένη τιμή της αντοχής ελαστικότητας Re δεν θα υπερ−
βαίνει τα 460 N/mm2 και η εγγυημένη τιμή του άνω 
ορίου της δύναμης εφελκυσμού Rm δεν θα υπερβαί−
νει τα 725 N/mm2, σύμφωνα  με τις προδιαγραφές του 
υλικού.  

6.8.2.1.11 Λόγος του Re/Rm που υπερβαίνει το 0.85 δεν 
επιτρέπεται για χάλυβες που χρησιμοποιούνται στην 
κατασκευή συγκολλημένων δεξαμενών. 

Re = φαινόμενη αντοχή ελαστικότητας για χάλυβες 
με σαφώς ορισμένο όριο διαρροής ή 

Εγγυημένη αντοχή 0.2% για χάλυβες χωρίς σαφώς 
ορισμένο όριο διαρροής (1% για ωστενιτικούς χάλυ−
βες)

Rm = αντοχή σε εφελκυσμό. 
Οι τιμές που προδιαγράφονται στο πιστοποιητικό επι−

θεώρησης για το υλικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον 
καθορισμό του λόγου αυτού ανά περίπτωση.  

6.8.2.1.12 Για το χάλυβα, η επιμήκυνση κατά τη θραύ−
ση, σε ποσοστό επί τοις εκατό, δεν θα είναι μικρότε−
ρη από 

10 000

Καθορισμένη εφελκυστική αντοχή σε N/mm2

αλλά σε κάθε περίπτωση για λεπτόκοκκους χάλυβες 
δεν θα είναι μικρότερη από 16% και για άλλους χάλυ−
βες δεν θα είναι μικρότερη από 20%. 

Για κράματα αλουμινίου η επιμήκυνση κατά τη θραύ−
ση δεν θα είναι μικρότερη από 12%1.

Υπολογισμός του πάχους του περιβλήματος
6.8.2.1.13 Η πίεση στην οποία βασίζεται το πάχος του 

περιβλήματος δεν θα είναι μικρότερη από την πίεση 
υπολογισμού, αλλά οι εντάσεις που αναφέρονται στην 
6.8.2.1.1 θα λαμβάνονται επίσης υπόψη και αν χρειάζε−
ται, και οι ακόλουθες εντάσεις: 

Στην περίπτωση οχη−
μάτων όπου η δεξα−
μενή αποτελεί αυτο−
στηριζόμενο μέλος 
σε εντατική καταπό−
νηση, το περίβλημα 
θα σχεδιάζεται ώστε 
να αντέχει τις εντά−
σεις που επιβάλλονται 
από αυτό το λόγο επί 
πλέον των εντάσεων 
που προέρχονται από 
άλλες πηγές.
Υπό αυτές τις εντά−
σεις, η ένταση στο ση−
μείο του περιβλήματος 
με τη μέγιστη εντατι−
κή καταπόνηση και τα 
μέσα πρόσδεσής του 
δεν θα υπερβαίνει την 
τιμή σ που ορίζεται 
στην 6.8.2.1.16.

Υπό αυτές τις εντάσεις οι 
συντελεστές ασφαλείας  
που πρέπει να τηρούνται εί−
ναι οι ακόλουθοι:
− για μέταλλα με σαφώς 

ορισμένο όριο διαρρο−
ής: συντελεστή ασφα−
λείας 1.5 σε σχέση με τη 
φαινόμενη αντοχή ελα−
στικότητας (διαρροής) 
ή 

− για μέταλλα χωρίς σα−
φώς ορισμένο όριο δι−
αρροής: συντελεστή 
ασφαλείας 1.5 σε σχέση 
με την εγγυημένη 0.2% 
αντοχή (1% μέγιστη επι−
μήκυνση για ωστενιτι−
κούς χάλυβες).

1 Στην περίπτωση μετάλλου σε φύλλο ο άξονας του εφελκυ−
στικού δοκιμίου θα είναι σε ορθή γωνία προς την κατεύθυνση 
κυλίσεως. Η μόνιμη επιμήκυνση κατά τη θραύση θα μετράται 
σε δοκίμια κυκλικής διατομής στα οποία το μήκος μέτρησης l 
ισούται προς πέντε φορές τη διάμετρο d (l = 5d), εάν χρησιμο−
ποιούνται δοκίμια ορθογωνικής διατομής, το μήκος μέτρησης 
θα υπολογίζεται από τον τύπο 

,F 5,65 = l o

όπου Fo συμβολίζει την αρχική επιφάνεια διατομής του δο−
κιμίου.
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6.8.2.1.14 Η πίεση υπολογισμού είναι στο δεύτερο Μέ−
ρος του κώδικα (βλέπε 4.3.4.1) σύμφωνα  με τη Στήλη 
(12) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2. 

Όταν εμφανίζεται το γράμμα  “G”, ισχύουν οι ακόλου−
θες απαιτήσεις:

(a) Περιβλήματα εκκένωσης διά της βαρύτητας προο−
ριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών με τάση ατμών που 
δεν υπερβαίνει τα 110 kPa (1.1 bar) (απόλυτη πίεση) στους 
50 ΊC θα σχεδιάζονται για πίεση υπολογισμού διπλά−
σια της στατικής πίεσης της προς μεταφορά ουσίας 
αλλά όχι μικρότερη από το διπλάσιο της στατικής πί−
εσης του νερού.  

(b) Περιβλήματα πλήρωσης με πίεση ή εκκένωσης με 
πίεση προοριζόμενα για τη μεταφορά ουσιών με τάση 
ατμών που δεν υπερβαίνει τα 110 kPa (1.1 bar) (απόλυτη 
πίεση) στους 50 ΊC θα σχεδιάζονται για πίεση υπολο−
γισμού ίση προς 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή εκ−
κένωσης.  

Όταν η αριθμητική τιμή της ελάχιστης πίεσης υπολο−
γισμού δίνεται (πίεση μετρητή) το περίβλημα θα σχε−
διάζεται για αυτήν την πίεση που δεν θα είναι μικρό−
τερη από 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης. 
Οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις ισχύουν σε αυτές 
τις περιπτώσεις:

(c) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ου−
σιών με τάση ατμών μεγαλύτερη από 110 kPa (1.1 bar) 
αλλά όχι μεγαλύτερη από 175 kPa (1.75 bar) (απόλυτη 
πίεση) στους 50 °C, οποιοδήποτε και αν είναι το σύστη−
μα πλήρωσης ή εκκένωσης αυτών, θα σχεδιάζονται για 
πίεση υπολογισμού όχι μικρότερη από 150 kPa (1.5 bar) 
πίεση μετρητή ή 1.3 φορές την πίεση πλήρωσης ή εκ−
κένωσης, τη μεγαλύτερη από τις δύο.   

(d) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά ου−
σιών με τάση ατμών μεγαλύτερη από 175 kPa (1.75 bar) 
(απόλυτη πίεση) στους 50 °C, οποιοδήποτε και αν είναι 
το σύστημα πλήρωσης ή εκκένωσης αυτών, θα σχεδιά−
ζονται για πίεση υπολογισμού ίση προς 1.3 φορές την 
πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης αλλά όχι μικρότερη από 
0.4 MPa (4 bar) (πίεση μετρητή).

6.8.2.1.15 Στην πίεση δοκιμής, η τάση σ (σίγμα) στο δυ−
σμενέστερα καταπονούμενο σημείο του περιβλήματος 
δεν θα υπερβαίνει τα κατά υλικό οριζόμενα όρια που 
προβλέπονται παρακάτω. Θα αφήνεται περιθώριο για 
τυχόν εξασθένηση λόγω των συγκολλήσεων.   

6.8.2.1.16 Για όλα τα μέταλλα και κράματα, η τάση σ 
στην πίεση δοκιμής θα είναι χαμηλότερη από τη μικρό−
τερη από τις τιμές που δίνουν οι ακόλουθοι τύποι:

σ ≤ 0.75 Re ή σ ≤ 0.5 Rm

όπου

Re  = φαινόμενη τάση διαρροής για χάλυβες με σα−
φώς ορισμένο όριο διαρροής ή 

  
εγγυημένη 0.2% αντοχή για χάλυβες χωρίς σαφώς 

ορισμένο όριο διαρροής (1% για ωστενιτικούς χάλυ−
βες)

Rm = εφελκυστική αντοχή.

Για τις τιμές των Re και Rm προς χρήση θα καθορί−
ζονται ελάχιστες τιμές αναλόγως των προδιαγραφών 
των υλικών. Εάν δεν υπάρχει προδιαγραφή υλικού για 
το εν λόγω μέταλλο ή κράμα, οι τιμές των Re και Rm 
που χρησιμοποιούνται θα εγκρίνονται από την αρμόδια 
αρχή ή από φορέα ορισμένο από εκείνη την αρχή.  

Όταν χρησιμοποιούνται ωστενιτικοί χάλυβες, οι καθο−
ρισμένες ελάχιστες τιμές σύμφωνα με τις προδιαγρα−
φές του υλικού μπορεί να υπερβαίνονται κατά 15% το 
πολύ, εάν αυτές οι ανώτερες τιμές βεβαιώνονται στο 
πιστοποιητικό επιθεώρησης. Οι ελάχιστες τιμές δε θα 
πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να υπερβαίνονται όταν εφαρμό−
ζεται ο τύπος της 6.8.2.1.18.    

Ελάχιστο πάχος περιβλήματος 
6.8.2.1.17 Το πάχος περιβλήματος δεν θα είναι μικρό−

τερο από τη μεγαλύτερη των τιμών που καθορίζονται 
από τους ακόλουθους τύπους:

 e
P DC

=
2s

όπου:
e = ελάχιστο πάχος περιβλήματος σε mm
PT=  πίεση δοκιμής σε MPa
PC = πίεση υπολογισμού σε MPa όπως ορίζεται στην 

6.8.2.1.14
D =  εσωτερική διάμετρος περιβλήματος σε mm
σ =  επιτρεπόμενη τάση, όπως ορίζεται στην 6.8.2.1.16, 

σε N/mm2 
λ =  συντελεστής, ίσος με ή που δεν υπερβαίνει το 1, 

που λαμβάνει υπόψη τυχόν εξασθένηση λόγω των συ−
γκολλήσεων και που συνδέεται με τις μεθόδους επιθε−
ώρησης που περιγράφονται στην 6.8.2.1.23.

Το πάχος δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μικρότε−
ρο από το οριζόμενο στις

6.8.2.1.18 έως 6.8.2.1.21. 6.8.2.1.18 έως 6.8.2.1.20.

e
P DT

=
2s l
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D =   mm 

σ =  ,  6.8.2.1.16,  N/mm2

 =  ,  1, 

 6.8.2.1.23. 

6.8.2.1.18  6.8.2.1.21. 6.8.2.1.18  6.8.2.1.20. 

6.8.2.1.18 
2  1.80 m, 

 6.8.2.1.21 
 5 mm 

3,
.

 1.80 
m,  6 mm 

,

.

 5 mm 
22 (

6.8.2.1.11  6.8.2.1.12) 
.

 1.80 m, 
 6 mm 

,
 22

.

,

  3 mm. 

" " : 4

2 , . . ,
.

 2 000 mm 
 3 000 mm .

3  " "  " "  1.2.1. 

4 :

e e R A
R A

m

m
1 0

2
0 0

1 1

3= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

e e R A
R A

m

m
1 0

0 0

1 1

3=

 e = ,  mm, 

 eo = ,  mm, 
6.8.2.1.18  6.8.2.1.19, 

  Rmo = 370 ( ,  1.2.1, 
N/mm2),
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e e

R Am
1

0

1 1
2

464
3

=
( )

6.8.2.1.19 

6.8.2.1.20, 

, ,
 3 mm 

3

,
1.80 m .

 1.80 m 

 4 mm 
3

.

 6.8.2.1.20, 

,
,

 3 mm 
3,

,
 1.80 m 

.
 1.80 m 

 4 mm 
3,

.

 6.8.2.1.18. 

 6.8.2.1.21, 

 6.8.2.1.20 (a)  (b) 

.

 6.8.2.1.18. 

 6.8.2.1.20 

.

≤ 1.80 m > 1.80 m 

 2.5 mm 3 mm 

 3 mm 4 mm 

 4 mm 5 mm 

 99.80% 6 mm 8 mm 

 Ao = 27 ( ,  % ), 

 Rm1 = ,  N/mm2,

A1 =
,  %. 

 " "  " "  1.2.1. 
 " "  " "  1.2.1. 

3

3



6.8.2.1.20 
 1  1990, 

 6.8.2.1.19 

:

(a)

,
.

 6.8.2.1.19 
:

-

" ",

-

,

- .

(b)
,

:

1.

 2 m, 

,

,

:

-

 1.75 m. 

-

7 500 l. 

,
,

6.8.2.1.18, 

6.8.2.1.19. 

 50 mm, 
 0.5 mm 

3

2 mm 
.

, ,
,

.

,
,

 10 cm3.

 2.5 mm. 

 6.8.2.1.22. 

3  " "  " "  1.2.1. 
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.

2.
,

,

 6.8.2.1.18, 

’

6.8.2.1.19.   

3.

 50 mm, 

 0.5 mm 
3  2 mm 

.  (

,
,

)

.    

4.  
 1, 
, ,

’
 30% 

3  5 mm (

1.80 m)  6 mm (

1.80 m). 

.

3  " "  " "  1.2.1. 
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,

 6.8.2.1.18. 

,

 5 mm 
 1.80 m 

 6 mm 
 1.80 m. 

,

 6.8.2.1.18. 

.

6.8.2.1.21 
 6.8.2.1.14 (a) 
 5000 

 5 000 
,

 6.8.3 
6.8.4, 

:

 (mm) 

  (m)  (m3)

≤ 2 ≤ 5.0 3

2 - 3 ≤ 3.5 3

> 3.5 ≤ 5.0 4
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3,

6.8.2.1.18. 

:

(m) 

2 2-3 2-3 

(m3)

5 3.5 >3.5
5

2.5mm 2.5mm 3mm 

3mm 3mm 4mm 

4mm 4mm 5mm 

99.80%  

6mm 6mm 8mm 

.

6.8.2.1.22 
,
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.
 70% 

.
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6.8.2.1.23 
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 6.8.2.1.17: 
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.
,

 = 1: 
.

.

,
.

6.8.2.1.24 H 
,

 (  6.8.2.1.2). 
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.
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.
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.

.
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.
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προστατευτικών πωμάτων (εάν υπάρχουν) θα μπορούν να ασφαλίζονται έναντι αιφνιδίου ανοίγ−
ματος.

Η θέση και/ή η κατεύθυνση κλεισίματος των βαλβίδων υπερχείλισης πρέπει να είναι εμφα−
νής.

Όλα τα ανοίγματα των δεξαμενών που αναφέρονται στη Στήλη (12) του Πίνακα Α του Κεφαλαί−
ου 3.2 με κωδικό δεξαμενής που περιλαμβάνει το γράμμα “C” ή “D” στο τρίτο μέρος του (βλέ−
πε 4.3.3.1.1 και 4.3.4.1.1) θα βρίσκονται πάνω από τη στάθμη του υγρού. Αυτές οι δεξαμενές δεν 
θα έχουν σωλήνες ή διασυνδέσεις με σωλήνες κάτω από τη στάθμη του υγρού. Τα ανοίγματα 
καθαρισμού (οπές−οδηγοί) είναι, εντούτοις, επιτρεπτά στο κάτω μέρος του περιβλήματος για 
δεξαμενές που αναφέρονται με κωδικό δεξαμενής που περιλαμβάνει το γράμμα “C” στο τρίτο 
μέρος του. Το άνοιγμα αυτό πρέπει να μπορεί να σφραγίζεται με παρέμβυσμα (φλάντζα) κλει−
σμένο έτσι ώστε να είναι στεγανό και ο σχεδιασμός του πρέπει να είναι εγκεκριμένος από την 
αρμόδια αρχή ή από φορέα που θα έχει ορίσει η αρχή αυτή.   

6.8.2.2.3 Οι δεξαμενές που δεν κλείνουν ερμητικά μπορεί να εξοπλιστούν με βαλβίδες κενού για να απο−
φευχθεί η δημιουργία απαράδεκτα αρνητικής εσωτερικής πίεσης· αυτές οι βαλβίδες εκτόνωσης 
πίεσης ρυθμίζονται έτσι ώστε να εκτονώνονται σε τιμή κενού που δεν υπερβαίνει την πίεση 
κενού για την οποία έχει σχεδιαστεί η δεξαμενή (βλέπε 6.8.2.1.7). Οι ερμητικά κλειστές δεξαμε−
νές δεν μπορούν να εξοπλιστούν με βαλβίδες κενού. Πάραυτα, δεξαμενές με κωδικό δεξαμε−
νής SGAH, S4AH ή L4BH, προσαρμοσμένες με βαλβίδες κενού οι οποίες ανοίγουν με αρνητική 
πίεση όχι μικρότερη από 21 kPa (0.21 bar) θα πρέπει να θεωρούνται ως ερμητικά κλειστές. Για 
δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά στερεών ουσιών (κονιωδών ή κοκκωδών) των 
ομάδων συσκευασίας II ή ΙΙΙ μόνο, οι οποίες δεν υγροποιούνται κατά τη μεταφορά, η αρνητική 
πίεση μπορεί να μειωθεί σε όχι λιγότερο από 5 kPa (0.05bar). 

                        Βαλβίδες κενού που χρησιμοποιούνται σε δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορά ου−
σιών που ικανοποιούν τα κριτήρια της Κλάσης 3 για το σημείο ανάφλεξης, θα πρέπει να εμπο−
δίζουν το άμεσο πέρασμα της φλόγας μέσα στη δεξαμενή, ή το περίβλημα της δεξαμενής θα 
πρέπει να είναι ικανό να αντέξει, δίχως διαρροή, μια έκρηξη προκαλούμενη από το πέρασμα 
της φλόγας. 

6.8.2.2.4 Το περίβλημα ή κάθε ένα από τα διαμερίσματά του θα έχουν άνοιγμα αρκετά μεγάλο ώστε να 
μπορεί να γίνει επιθεώρηση.

6.8.2.2.5 (Δεσμευμένο)

6.8.2.2.6 Δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά υγρών με τάση ατμών όχι μεγαλύτερη από 110 kPa 
(1.1 bar) (απόλυτη) στους 50 oC θα έχουν σύστημα εξαερισμού και συσκευή ασφαλείας για να 
αποφεύγεται η εκροή των περιεχομένων σε περίπτωση που το περίβλημα ανατραπεί, διαφο−
ρετικά πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις των 6.8.2.2.7 ή 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.7 Δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά υγρών με τάση ατμών μεγαλύτερη από 110 kPa (1.1 
bar) αλλά όχι μεγαλύτερη από 175 kPa (1.75 bar) (απόλυτη) στους 50 oC θα έχουν συσκευή ασφα−
λείας ορισμένη κατ`ελάχιστο στα 150 kPa (1.5 bar) (πίεση μετρητή) και η οποία θα είναι εντελώς 
ανοιχτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής, διαφορετικά θα συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις της 6.8.2.2.8.

6.8.2.2.8 Δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά υγρών με τάση ατμών μεγαλύτερη από 175 kPa (1.75 
bar) αλλά όχι μεγαλύτερη από 300 kPa (3 bar) (απόλυτη) στους 50 oC θα έχουν συσκευή ασφα−
λείας ορισμένη κατ`ελάχιστο στα 300 kPa (3 bar) πίεση μετρητή και η οποία θα είναι εντελώς 
ανοιχτή σε πίεση που δεν υπερβαίνει την πίεση δοκιμής, διαφορετικά θα είναι ερμητικά κλει−
στές6.

6 Για τον ορισμό της «ερμητικά κλειστής δεξαμενής» βλέπε  1.2.1.
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6.8.2.2.9 Κινητά μέρη όπως καλύμματα, κλείστρα κ.λ.π., τα οποία μπορεί να έλθουν σε επαφή τριβής ή 
κρούσης με περιβλήματα αλουμινίου προοριζόμενα για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών με ση−
μείο ανάφλεξης μικρότερο ή ίσο των 61 oC ή για τη μεταφορά εύφλεκτων αερίων δεν επιτρέ−
πεται να είναι κατασκευασμένα από απροστάτευτο οξειδούμενο χάλυβα.  

6.8.2.2.10 Αν οι δεξαμενές που απαιτείται να είναι ερμητικά κλειστές είναι εφοδιασμένες με βαλβίδες 
ασφαλείας, πριν από αυτές υπάρχει δίσκος διάρρηξης και ικανοποιούνται οι παρακάτω όροι:

                     Η διάταξη του δίσκου διάρρηξης και της βαλβίδας ασφαλείας είναι τέτοια ώστε να ικανοποι−
είται η αρμόδια αρχή. Στο χώρο μεταξύ του δίσκου διάρρηξης και της βαλβίδας ασφαλείας 
τοποθετείται μετρητής πίεσης ή άλλος κατάλληλος μετρητής για να επιτρέψει την ανίχνευση 
τυχόν ρήγματος, διάτρησης ή διαρροής του δίσκου που μπορεί να διαταράξει την λειτουργία 
της βαλβίδας ασφαλείας.

6.8.2.3 Έγκριση τύπου

6.8.2.3.1 Η αρμόδια αρχή ή φορέας ορισμένος από την αρχή αυτή θα εκδίδει για κάθε νέο τύπο οχήμα−
τος− δεξαμενής, δεξαμενής −εμπορευματοκιβωτίου, ηλεκτροκίνητου οχήματος με συσσωρευτή 
ή MEGC  πιστοποιητικό που θα βεβαιώνει ότι ο τύπος, περιλαμβανομένων των μέσων πρόσδε−
σης, είναι κατάλληλος για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται και ικανοποιεί τις κατασκευα−
στικές απαιτήσεις της 6.8.2.1, τις απαιτήσεις εξοπλισμού της 6.8.2.2 και τους ειδικούς όρους για 
κάθε Κλάση μεταφερομένων ουσιών.

Το πιστοποιητικό θα δείχνει:

−  τα αποτελέσματα της δοκιμής,

−  τον αριθμό έγκρισης για τον τύπο, 
Ο αριθμός έγκρισης θα αποτελείται από το δι−
ακριτικό σήμα7 της χώρας στης οποίας την επι−
κράτεια δόθηκε η έγκριση και αριθμός ταξινό−
μησης του οχήματος.

−  τον κωδικό δεξαμενής σύμφωνα με τις 4.3.3.1.1 ή 4.3.4.1.1,

−  τους αλφαριθμικούς κωδικούς των ειδικών απαιτήσεων κατασκευαστικής (TC), εξοπλισμού 
(TE) και έγκρισης τύπου (TA) της παραγ. 6.8.4, οι οποίοι φαίνονται στη στήλη (13) του Πί−
νακα Α του Κεφαλαίου 3.2 για εκείνες τις ουσίες προς μεταφορά για τις οποίες η δεξα−
μενή έχει εγκριθεί,

− αν χρειάζεται, οι ουσίες και/ ή ομάδα ουσιών για τη μεταφορά των οποίων η δεξαμενή 
έχει εγκριθεί. Αυτές θα φαίνονται με τη χημική τους ονομασία ή την αντίστοιχη ομαδική 
καταχώρηση (βλέπε 2.1.1.2), μαζί με την ταξινόμησή τους (Κλάση, Κωδικός καταχώρησης 
και ομάδα συσκευασίας). Με εξαίρεση τις ουσίες της Κλάσης 2 και αυτών που αναφέρο−
νται στην 4.3.4.1.3, ο κατάλογος των εγκεκριμένων ουσιών μπορεί να παραλειφθεί. Σε τέ−
τοιες περιπτώσεις, οι ομάδες ουσιών που επιτρέπονται με βάση τον κωδικό δεξαμενής 
που υποδεικνύεται στην εκλογικευμένη προσέγγιση της 4.3.4.1.2 θα γίνονται αποδεκτές 
προς μεταφορά λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σχετικές ειδικές διατάξεις.    

Οι ουσίες που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή οι ομάδες ουσιών που εγκρίθηκαν χάριν της 
εκλογικευμένης προσέγγισης θα είναι γενικά συμβατές με τα χαρακτηριστικά της δεξαμενής.  
Θα περιλαμβάνεται μια επιφύλαξη στο πιστοποιητικό αν δεν ήταν δυνατό να διενεργηθεί αυτή 
η συμβατότητα όταν εκδόθηκε ο τύπος έγκρισης.

 Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού θα πρέπει να πρασαρτάται στο αρχείο δεξαμενής για 
κάθε δεξαμενή, όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC που κατασκευάζεται (βλέπε 
4.3.2.1.7).

7 Διακριτικό σήμα για χρήση στη διεθνή κυκλοφορία που προδιαγράφεται από τη Σύμβαση Περί Οδικής Κυκλοφορίας  (Βιέν−

νη, 1968).
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6.8.2.3.2 Αν οι δεξαμενές, τα οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή τα MECGs κατασκευάζονται σε σειρά 
χωρίς τροποποίηση η έγκριση αυτή θα ισχύει για δεξαμενές, οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MECGs 
που κατασκευάστηκαν σε σειρά ή σύμφωνα με το πρότυπο.

Μια έγκριση τύπου μπορεί εντούτοις να χρησιμεύσει για την έγκριση δεξαμενών με περιορισμένες αποκλίσεις 
στο σχεδιασμό που είτε μειώνουν τα φορτία και τις καταπονήσεις στις δεξαμενές (π.χ. μειωμένη πίεση, μειωμέ−
νο βάρος, μειωμένος όγκος) ή αυξάνουν την ασφάλεια της κατασκευής (π.χ. αυξημένο πάχος περιβλήματος,  πε−
ρισσότερες πλάκες διόγκωσης, μειωμένη διάμετρος ανοιγμάτων). Οι περιορισμένες αποκλίσεις θα περιγράφο−
νται σαφώς στο πιστοποιητικό  έγκρισης τύπου.

6.8.2.4  Επιθεωρήσεις και δοκιμές
6.8.2.4.1 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους υποβάλλονται είτε από κοινού ή χωριστά σε αρχική
επιθεώρηση πριν να τεθούν σε λειτουργία. Η επιθεώρηση αυτή θα περιλαμβάνει:
− έλεγχο της συμφωνίας προς τον εγκεκριμένο τύπο,
− έλεγχο των χαρακτηριστικών σχεδιασμού,8
− εξέταση των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών,
− δοκιμή υδραυλικής πίεσης9 στην πίεση δοκιμής που αναγράφεται στην πινακίδα που αναφέρεται στην 6.8.2.5.1, 

και
− έλεγχο στεγανότητας και έλεγχο της ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού.
− έλεγχο στεγανότητας και έλεγχο της ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού.
Εκτός από την περίπτωση της Κλάσης 2, η πίεση ελέγχου για τη δοκιμή υδραυλικής πίεσης εξαρτάτα από την 

πίεση υπολογισμού και θα πρέπει να είναι ταυλάχιστον ίση με την πίεση που καθορίζεται ακολούθως:

Πίεση υπολογισμού (bar) Πίεση δοκιμής (bar)

G10 G10

1.5 1.5

2.65 2.65

4 4

10 4

15 4

21 10 (411)

 Οι ελάχιστες πιέσεις δοκιμής για την Κλάση 2δίνονται στον Πίνακα αερίων και αερίων  μειγμάτων στην 
4.3.3.2.5.

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διενεργείται στο περίβλημα ως όλο και χωριστά σε κάθε διαμέρισμα διαχω−
ρισμένων περιβλημάτων.

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διενεργείται σε 
κάθε διαμέρισμα σε πίεση όχι μικρότερη από 1.3 
φορές την ελάχιστη πίεση εργασίας.  

Η δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα διενεργείται πρίν την εγκατάσταση θερμικής μόνωσης όταν αυτή είναι απα−
ραίτητη. 

Εάν τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους δοκιμάζονται χωριστά, θα υποβάλλονται από κοινού μετά τη συ−
ναρμολόγηση σε δοκιμή στεγανότητας σύμφωνα με την 6.8.2.4.3.

Η δοκιμή στεγανότητας θα διενεργείται χωριστά σε κάθε διαμέρισμα των περιβλημάτων με διαμερίσματα.  
6.8.2.4.2 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους θα υποβάλλονται σε περιοδικές επιθεωρήσεις σε σταθερά 

διαστήματα. Οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν εξωτερική και εσωτερική εξέταση και, ως γενικό 
κανόνα, δοκιμή υδραυλικής πίεσης9 (για την πίεση δοκιμής περιβλημάτων και διαμερισμάτων εάν υπάρχουν, 
βλέπε 6.8.2.4.1). 

Η επένδυση για θερμική ή άλλη μόνωση θα απομακρύνεται μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την αξιόπι−
στη αποτίμηση των χαρακτηριστικών του περιβλήματος. 
Στην περίπτωση δεξαμενών προοριζόμενων για τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκωδών ουσιών, και με τη σύμφω−

νη γνώμη του εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή ειδικού, οι περιοδικές δοκιμές υδραυλικής πίεσης μπορεί να 
παραλείπονται και να αντικαθίστανται από δοκιμές στεγανότητας σύμφωνα με την 6.8.2.4.3, σε αποτελεσματική 
εσωτερική πίεση τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη πίεση λειτουργίας

10 Να προστεθούν οι μονάδες μέτρησης μετά τις αριθμητικές τιμές. 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10229

Τα μέγιστα διαστήματα μεταξύ επιθεωρήσεων 
θα είναι έξι έτη.  

Τα μέγιστα διαστήματα μεταξύ επιθεωρήσε−
ων θα είναι πέντε έτη.

6.8.2.4.3 Επιπλέον, θα διενεργείται δοκιμή στεγανότητας του περιβλήματος με τον εξοπλισμό του και 
έλεγχος της ικανοποιητικής λειτουργίας ολοκλήρου του εξοπλισμού 

τουλάχιστον κάθε τρία έτη. τουλάχιστον κάθε δυόμισι έτη. 

Για το σκοπό αυτό η δεξαμενή θα υπόκειται σε πραγματική εσωτερική πίεση τουλάχιστον ίση 
με τη μέγιστη πίεση εργασίας. Για δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφορλα υγρών ή 
στερεών σε κονιώδη ή κοκκώδη κατάσταση, όταν αέριο χρησιμοποιείται για τη δοκιμή στεγο−
νάτητας, αυτή θα πρέπει να διενεργείται σε πίεση τουλάχιστον ίση με το 25% της μέγιστης 
πίεσης λειτουργίας. Σε όλες τις περιπτώσεις, δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από 20 kPa (0.2 
bar) (πίεση μετρητή).

Για δεξαμενές που διαθέτουν συστήματα εξαερισμού και συσκευή ασφαλείας για την αποτρο−
πή της διαρροής των περιεχομένων εάν η δεξαμενή αναποδογυριστεί, η πίεση για τη δοκιμή 
στεγανότητας θα είναι ίση προς τη στατική πίεση της ουσίας πλήρωσης.   

Η δοκιμή στεγανότητας θα διενεργείται χωριστά σε κάθε διαμέρισμα των περιβλημάτων με δι−
αμερίσματα.

6.8.2.4.4 Όποτε η ασφάλεια της δεξαμενής ή του εξοπλισμού της μπορεί να έχει μειωθεί συνεπεία επισκευών, 
μετατροπών ή ατυχήματος, θα διενεργείται έκτακτος έλεγχος.  

6.8.2.4.5 Οι δοκιμές, επιθεωρήσεις και έλεγχοι σύμφωνα με τις 6.8.2.4.1 έως 6.8.2.4.4  θα διενεργούνται από τον 
εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ειδικό. Θα εκδίδονται πιστοποιητικά που θα εμφανίζουν τα αποτελέσματα 
των εργασιών αυτών. Αυτά τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται στον κατάλογο ουσιών των οποίων επιτρέπεται η 
μεταφορά σε αυτήν τη δεξαμενή ή στον κωδικό δεξαμενής σύμφωνα με την 6.8.2.3. 

 Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού θα πρέπει να πρασαρτάται στο αρχείο δεξαμενής για κάθε δεξαμενή, όχη−
μα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC που κατασκευάζεται (βλέπε 4.3.2.1.7).

6.8.2.5 Επισήμανση
6.8.2.5.1 Κάθε δεξαμενή θα είναι εξοπλισμένη με πινακίδα από μέταλλο ανθεκτικό στην οξείδωση μόνιμα προσ−

δεδεμένο στη δεξαμενή σε μέρος εύκολα προσπελάσιμο για επιθεώρηση. Τα ακόλουθα στοιχεία, τουλάχιστον, 
θα σημειώνονται στην πινακίδα με σφράγιση ή άλλη παρόμοια μέθοδο. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χαράσσο−
νται απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του περιβλήματος εάν τα τοιχώματα είναι ενισχυμένα έτσι ώστε να μη 
μειώνεται η αντοχή του περιβλήματος11:

− αριθμός έγκρισης,
− επωνυμία ή σήμα του κατασκευαστή,
− αύξων αριθμός του κατασκευαστή,
− έτος κατασκευής,
− πίεση δοκιμής (πίεση μετρητή),
− εξωτερική πίεση σχεδιασμού (βλέπε 6.8.2.1.7) 
− χωρητικότητα στην περίπτωση περιβλημάτων  πολλαπλών στοιχείων: χωρητικότητα του κάθε στοιχείου,
− θερμοκρασία σχεδιασμού (μόνο αν είναι άνω των  +50°C ή κάτω των −20°C),
− ημερομηνία και τύπος του πιο πρόσφατου ελέγχου: “μήνας,  έτος” ακολουθούμενα από ένα “P” όταν ο έλεγ−

χος είναι ο αρχικός έλεγχος ή περιοδικός έλεγχος σύμφωνα με τις παραγ. 6.8.2.4.1 και 6.8.2.4.2, ή “μήνας,  έτος” 
ακολουθούμενα από ένα “L” όταν ο έλεγχος είναι ένας ενδιάμεσος έλεγχος ή περιοδικός έλεγχος σύμφωνα με 
την 6.8.2.4.3, 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο περιοδικός έλεγχος περιλαμβάνει και δοκιμή στεγανότητας, μόνο το γράμμα “P” θα επι−
σημαίνεται στο πινακίδιο.

− σφραγίδα του ειδικού που διενήργησε τις δοκιμές,
− υλικό του περιβλήματος και αναφορά στα πρότυπα υλικών, όπου υπάρχουν, και όπου είναι κατάλληλο της 

προστατευτικής επίστρωσης.

−  πίεση δοκιμής στο όλο περίβλημα και πί−
εση δοκιμής ανά διαμέρισμα  σε MPa ή 
bar (πίεση μετρητή) όπου η πίεση ανά δι−
αμέρισμα είναι μικρότερη από την πίεση 
στο περίβλημα.  

11  Να προστεθούν οι μονάδες μέτρησης μετά τις αριθμητικές τιμές. 
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Επιπλέον θα αναγράφεται η μέγιστη πίεση εργασίας σε δεξαμενές που πληρούνται ή εκκενώνονται με πίεση.

6.8.2.5.2 Τα ακόλουθα στοιχεία θα αναγράφονται είτε 
στην ίδια τη δεξαμενή−όχημα είτε σε πινακίδιο 
110:

− επωνυμία του ιδιοκτήτη ή του χειριστή,

− απόβαρο και

−  μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.

Αυτά τα στοιχεία δεν θα απαιτούνται στην πε−
ρίπτωση οχήματος που μεταφέρει αποσυναρμο−
λογούμενες δεξαμενές.

Τα ακόλουθα στοιχεία θα αναγράφονται είτε 
στο ίδιο το εμπορευματοκιβώτιο− δεξαμενή 
είτε σε πινακίδιο 10:

− επωνυμίες του ιδιοκτήτη και του χειρι−
στή,

− χωρητικότητα του περιβλήματος,

− απόβαρο,

− το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος,

−  για τις ουσίες σύμφωνα με την 4.3.4.1.3, η 
κατάλληλη ονομασία αποστολής της(ων) 
ουσίας(ιών) δεκτής(ών) προς μεταφορά  

− κωδικό δεξαμενής σύμφωνα  με την   
4.3.4.1.1.

−    για ουσίες άλλες από αυτές σύμφωνα με 
την 4.3.4.1.3, τους αλφαριθμητικούς κωδικούς 
όλων των ισχυόντων ειδικών διατάξεων TC και 
TE οι οπίες φαίνονται στη στήλη (13) του Πί−
νακα Α του Κεφαλαίου 3.2 για τις ουσίες που 
πρόκειται να μεταφερθούν στη δεξαμενή.

6.8.2.6 Απαιτήσεις για δεξαμενές που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με πρότυπα  

Σημείωση: Τα άτομα και οι φορείς που προσδιορίζονται στα πρότυπα ως έχοντες ευθύνες σύμφωνα με την 
ADR, θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ADR. 

Θεωρείται ότι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 6.8 ικανοποιούνται εφόσον εφαρμόζονται τα παρακάτω πρότυπα:

10 Να προστεθούν οι μονάδες μέτρησης μετά τις αριθμητικές τιμές.
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6.8.2.1 EN 14025:2003 
–

 – 

6.8.2.4 
6.8.3.4 

EN 12972:2001 
(
D  E) 

- ,

 50 kPa 
 “G” 

 (12)  3.2
6.8.2.1  13094:2004 

 – 

 0,5 bar – 

 2 

6.8.2.1(
6.8.2.1.17); 6.8.2.4.1 
(

); 6.8.2.5.1, 
6.8.3.1  6.8.3.5.1

EN 12493:2001 (
 C)  (LPG) – 

 – 

:

« »
«

»  ADR.

6.8.3.2 (
6.8.3.2.3)

EN 12252:2000  LPG 
:

« »
«

»  ADR.

6.8.2.1 (
6.8.2.1.17), 6.8.2.4, 6.8.3.1 

 6.8.3.4 

EN 13530-2:2002+ 1:2004 
 – 

 – 
 2: ,

,
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6.8.2.1 (
6.8.2.1.17, 6.8.2.1.19 
6.8.2.1.20), 6.8.2.4, 6.8.3.1 

 6.8.3.4 

EN 14398-2:2003 (
 1) 

 – 

–  2: ,
,

 3  110 kPa  50 °C ,
.

EN 13082: 2001  
 – 

 – 

EN 13308: 2002 
 – 

 – 

EN 13314: 2002 
 – 

 – 

EN 13316: 2002  
 – 

 – 
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6.8.2.7 Απαιτήσεις για δεξαμενές που δεν σχεδιάζο−
νται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με 
πρότυπα 

Δεξαμενές που δεν σχεδιάζονται, κατασκευάζονται 
και δοκιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα που περι−
γράφονται στην 6.8.2.6 θα πρέπει να σχεδιάζονται, να 
κατασκευάζονται και να δοκιμάζονται σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις τεχνικού κώδικα που παρέχει το ίδιο επίπεδο 
ασφάλειας και είναι αναγνωρισμένος από την αρμόδια 
αρχή. Ωστόσο οι δεξαμενές θα πρέπει να συμμορφώνο−
νται με τις ελάχιστες απαιτήσεις της παραγ. 6.8.2. 

Όπου ένα κατάλληλο Πρότυπο αναφέρεται στην 6.8.2.6 
η αρμόδια αρχή θα πρέπει, μέσα σε δύο έτη, να απο−
σύρει την αναγνώριση χρήσης οποιουδήποτε τεχνικού 
κώδικα για τον ίδιο σκοπό.

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μεταφέρει στη γραμ−
ματεία των Ηνωμένων Εθνών ένα κατάλογο με τους 
τεχνικούς κώδικες που αναγνωρίζει. Ο κατάλογος θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 
όνομα και ημερομηνία του κώδικα, σκοπός του κώδικα 
και λεπτομέρεις σχετικά με το που μπορεί να αποκτη−
θεί. Η γραμματεία θα καταστίσει τις πληροφορίες αυ−
τές δημόσια διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της.

Για τις δοκιμές, την επιθεώρηση και την επισήμανση, 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το ισχύον πρότυπο 
όπως αναφέρεται στην 6.8.2.6.

6.8.3 Ειδικές απαιτήσεις για την Κλάση 2 
6.8.3.1 Κατασκευή των  περιβλημάτων
6.8.3.1.1 Τα περιβλήματα που προορίζονται για τη μετα−

φορά συμπιεσμένων ή υγροποιημένων αερίων ή αερίων 
διαλυμένων υπό πίεση θα είναι από χάλυβα.  Στην περί−
πτωση μη συγκολλημένων περιβλημάτων κατ' εξαίρεση 
από την 6.8.2.1.12 μπορεί να γίνει δεκτή ελάχιστη επιμή−
κυνση θραύσης 14% και επίσης τάση σ (σίγμα) μικρότερη 
ή ίση των παρακάτω ορίων αναλόγως του υλικού:

(a) Όταν ο λόγος Re/Rm (των ελάχιστων εγγυημένων 
χαρακτηριστικών μετά από θερμική κατεργασία) είναι 
μεγαλύτερος του 0.66 χωρίς να υπερβαίνει το 0.85:

    σ ≤ 0.75 Re,

(b) Όταν ο λόγος Re/Rm (των ελάχιστων εγγυημένων 
χαρακτηριστικών μετά από θερμική κατεργασία) είναι 
μεγαλύτερος του 0.85:

σ ≤ 0.5 Rm.   

6.8.3.1.2 Οι απαιτήσεις της 6.8.5 θα έχουν εφαρμο−
γή στα υλικά και την κατασκευή συγκολλημένων πε−
ριβλημάτων.

6.8.3.1.3 (Δεσμευμένο)
Κατασκευή οχημάτων μεταφοράς συστοιχίας δόχεί−

ων και MEGCs
6.8.3.1.4 Κύλινδροι, σωλήνες, βαρέλια υπό πίεση και 

δέσμες κυλίνδρων, ως στοιχεία οχήματος μεταφοράς 
συστοιχίας δοχείων ή MEGC, θα κατασκευάζονται σύμ−
φωνα με το Κεφάλαιο 6.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Δέσμες κυλίνδρων που δεν είναι στοιχεία 
οχήματος μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC θα 
υπόκεινται στις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Δεξαμενές ως στοιχεία οχήματος μετα−
φοράς συστοιχίας δοχείων και MEGCs θα κατασκευά−
ζονται σύμφωνα με τις  6.8.2.1 και 6.8.3.1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές11 

δεν θα θεωρούνται στοιχεία οχήματος μεταφοράς συ−
στοιχίας δοχείων ή MEGCs.

6.8.3.1.5 Τα στοιχεία και τα μέσα πρόσδεσής τους θα 
είναι ικανά να απορροφούν τις δυνάμεις που ορίζονται 
στην 6.8.2.1.2 κάτω από το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο. 
Υπό κάθε δύναμη η τάση στο περισσότερο καταπονη−
μένο σημείο του στοιχείου και των μέσων πρόσδεσής 
του δεν θα υπερβαίνει την τιμή που ορίζεται στην 6.2.3.1 
για κυλίνδρους, σωλήνες,  βαρέλια υπό πίεση και δέ−
σμες κυλίνδρων και για δεξαμενές την τιμή του σ που 
ορίζεται στην 6.8.2.1.16. 

6.8.3.2 Είδη εξοπλισμού 
6.8.3.2.1 Οι σωληνώσεις εκκένωσης των δεξαμενών θα 

μπορούν να κλείνονται με κενά παρεμβύσματα (φλά−
ντζες) ή άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή.  Για δεξαμενές 
προοριζόμενες για τη μεταφορά υγροποιημένων αερίων 
υπό ψύξη, αυτά τα  κενά παρεμβύσματα ή άλλες εξίσου 
αξιόπιστες συσκευές μπορεί να έχουν ανοίγματα για την 
εκτόνωση της πίεσης με μέγιστη διάμετρο 1.5 mm.

6.8.3.2.2 Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων μπορεί να έχουν, επιπλέον των 
ανοιγμάτων που προβλέπονται στις  6.8.2.2.2 και 6.8.2.2.4, 
ανοίγματα για την τοποθέτηση μετρητών, θερμομέτρων, 
μανομέτρων και με ανοίγματα αποστραγγίσεως, όπως 
απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία τους.  

6.8.3.2.3 Ανοίγματα πλήρωσης και εκκένωσης δεξα−
μενών

Με χωρητικότητα άνω του 1 m3

προοριζόμενων για τη μεταφορά υγροποιημένων εύ−
φλεκτων και/ή τοξικών αερίων θα είναι εξοπλισμένα 
με εσωτερική συσκευή ασφαλείας στιγμιαίου κλεισίμα−
τος η οποία κλείνει αυτομάτως σε περίπτωση ακούσι−
ας κίνησης του περιβλήματος ή φωτιάς. Θα είναι επί−
σης δυνατή η λειτουργία της συσκευής κλεισίματος με 
τηλεχειρισμό.

6.8.3.2.4 Όλα τα ανοίγματα, εκτός από εκείνα που υπο−
δέχονται βαλβίδες ασφαλείας και κλειστές οπές απο−
στράγγισης, δεξαμενών προοριζόμενων για τη μεταφο−
ρά υγροποιημένων εύφλεκτων και/ή τοξικών αερίων θα 
είναι εξοπλισμένα, εάν η ονομαστική διάμετρός τους 
είναι μεγαλύτερη από 1.5 mm, με εσωτερική συσκευή 
κλεισίματος.

6.8.3.2.5 Παρά τις απαιτήσεις των 6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 και 
6.8.3.2.4, οι δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφο−
ρά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη μπορούν να εξο−
πλιστούν με εξωτερικές αντί για εσωτερικές συσκευές 
αν οι εξωτερικές συσκευές παρέχουν προστασία ένα−
ντι εξωτερικής ζημιάς τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή 
που παρέχει το τοίχωμα του περιβλήματος. 

6.8.3.2.6  Εάν οι δεξαμενές είναι εξοπλισμένες με με−
τρητές σε απευθείας επαφή με τη μεταφερόμενη ουσία, 
αυτοί δεν θα είναι κατασκευασμένοι από διαφανές υλι−
κό. Εάν υπάρχουν θερμόμετρα, δεν θα εξέχουν άμεσα 
στο αέριο ή το υγρό μέσα από το περίβλημα.   

11 Για τον ορισμό της «αποσυναρμολογούμενης δεξαμενής» 

βλέπε 1.2.1.
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6.8.3.2.7 Ανοίγματα πλήρωσης και εκκένωσης τοποθε−
τημένα στο άνω μέρος των δεξαμενών θα είναι εξοπλι−
σμένα, επιπλέον των προβλεπομένων στην  6.8.3.2.3, με 
δεύτερη, εξωτερική, συσκευή κλεισίματος. Αυτή η συ−
σκευή θα είναι ικανή να κλειστεί με κενό παρέμβυσμα 
(φλάντζα) ή άλλη εξίσου αξιόπιστη συσκευή.

6.8.3.2.8 Οι βαλβίδες ασφαλείας θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στις 6.8.3.2.9 έως 6.8.3.2.12 
παρακάτω:

6.8.3.2.9 Δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά 
συμπιεσμένων ή υγροποιημένων αερίων ή αερίων δια−
λυμένων υπό πίεση μπορεί να είναι εφοδιασμένες με 
μηχανικές βαλβίδες ασφαλείας. Αυτές οι βαλβίδες θα 
μπορούν να ανοίγουν αυτομάτως υπό πίεση 0.9 έως 1.0 
φορές την πίεση δοκιμής της δεξαμενής στην οποία 
είναι τοποθετημένες. Θα είναι τέτοιου τύπου ώστε να 
ανθίστανται σε δυναμικές καταπονήσεις, περιλαμβα−
νομένου του πλήγματος (μηχ. Ρευστών). Η απαιτούμε−
νη χωρητικότητα των βαλβίδων ασφαλείας θα υπο−
λογίζεται σύμφωνα με τον τύπο που περιέχεται στην 
6.7.3.8.1.1.

6.8.3.2.10  Όπου δεξαμενές προορίζονται για μεταφορά 
διά θάλασσας, οι απαιτήσεις της 6.8.3.2.9 δεν θα απα−
γορεύουν την τοποθέτηση βαλβίδων ασφαλείας σύμ−
φωνα με τον Κώδικα IMDG.

6.8.3.2.11 Δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη θα είναι εξοπλισμένες 
με δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες βαλβίδες ασφα−
λείας ικανές να ανοίγουν στη μέγιστη πίεσης λειτουρ−
γίας που εμφανίζεται στη δεξαμενή. Δύο από τις βαλβί−
δες αυτές θα πρέπει να είναι ξεχωριστά ορισμένες έτσι 
ώστε να επιτρέπουν τη διαφυγή από τη δεξαμενή των 
αερίων που σχηματίζονται με εξάτμιση κατά την κανο−
νική λειτουργία κατά τρόπο ώστε η πίεση να μην υπερ−
βαίνει σε καμία στιγμή την πίεση εργασίας που αναφέ−
ρεται στη δεξαμενή κατά περισσότερο από 10%. 

 Μία από τις δύο βαλβίδες ασφαλείας μπορεί να αντι−
καθίσταται από δίσκο διάρρηξης που θα είναι τέτοιος 
ώστε να σπάει στην πίεση δοκιμής. 

 Σε περίπτωση απώλειας του κενού σε δεξαμενή δι−
πλού τοιχώματος, ή καταστροφής του 20% της μονώ−
σεως σε δεξαμενή μονού τοιχώματος, η βαλβίδα ασφα−
λείας και ο δίσκος διάρρηξης θα επιτρέπει εκροή τόση 
ώστε η πίεση στο περίβλημα να μην μπορεί να υπερ−
βεί την πίεση δοκιμής. 

6.8.3.2.12 Οι βαλβίδες ασφαλείας δεξαμενών προορι−
ζόμενων για τη μεταφορά υπό ψύξη υγροποιημένων αε−
ρίων θα είναι έτσι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν 
αλάνθαστα ακόμη και στην ελάχιστη θερμοκρασία ερ−
γασίας. Η αξιοπιστία της λειτουργίας τους στη θερμο−
κρασία αυτή θα εξακριβώνεται και θα ελέγχεται είτε 
ελέγχοντας κάθε βαλβίδα είτε ελέγχοντας δειγματολη−
πτικά μία βαλβίδα για κάθε τύπο σχεδιασμού. 
6.8.3.2.13 Οι βαλβίδες των αποσυ−
ναρμολογούμενων δεξαμενών που 
μπορούν να κυλίονται θα είναι εξο−
πλισμένες με προστατευτικά πώ−
ματα.

 Θερμική μόνωση
6.8.3.2.14 Εάν δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφο−

ρά υγροποιημένων αερίων είναι εξοπλισμένες με θερμι−
κή μόνωση, αυτή η μόνωση θα αποτελείται από είτε:

− είτε από αλεξήλιο που να καλύπτει όχι λιγότερο από 
το άνω εν τρίτο αλλά όχι περισσότερο από το άνω ήμι−
συ της επιφάνειας της δεξαμενής και να χωρίζεται από 
το περίβλημα με κενό αέρα τουλάχιστον 4 cm ή 

− από πλήρη επένδυση, επαρκούς πάχους, από μο−
νωτικά υλικά.

6.8.3.2.15 Δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφο−
ρά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη θα είναι θερμομο−
νωμένες. Η θερμομόνωση θα εξασφαλίζεται με συνεχή 
επένδυση. Εάν ο χώρος μεταξύ του περιβλήματος και 
της επένδυσης είναι κενό αέρος (μόνωση κενού) η προ−
στατευτική επένδυση θα είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε 
να αντέχει χωρίς παραμόρφωση εξωτερική πίεση του−
λάχιστον 100 kPa (1 bar) (πίεση μετρητή). Παρά τον ορι−
σμό της  “πίεσης υπολογισμού” στην 1.2.1, εξωτερικές και 
εσωτερικές ενισχυτικές συσκευές μπορεί να λαμβάνο−
νται υπόψη στους υπολογισμούς. Εάν η επένδυση είναι 
κλεισμένη έτσι ώστε να είναι αεροστεγής, θα υπάρχει 
συσκευή για να αποτρέπει την ανάπτυξη επικίνδυνης 
πίεσης στο μονωτικό στρώμα σε περίπτωση ανεπαρ−
κούς αεροστεγανότητας του περιβλήματος ή των ειδών 
εξοπλισμού του. Η συσκευή θα αποτρέπει τη διείσδυση 
υγρασίας μέσα στη θερμομονωτική επένδυση.

6.8.3.2.16 Δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφο−
ρά υγροποιημένων αερίων με σημείο βρασμού κάτω 
των −182° C σε ατμοσφαιρική πίεση δεν θα περιλαμβά−
νουν αναφλέξιμο υλικό είτε στη θερμομόνωση ή στις 
προσδέσεις.  

 Τα μέσα πρόσδεσης για δεξαμενές  με μόνωση κε−
νού μπορούν, με τη συναίνεση της αρμόδιας αρχής, να 
περιέχουν πλαστικές ουσίες ανάμεσα στο περίβλημα 
και την επένδυση.

6.8.3.2.17 Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις της 
6.8.2.2.4 περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά 
υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη δεν χρειάζεται να 
έχουν άνοιγμα επιθεώρησης.

Είδη εξοπλισμού για οχήματα μεταφοράς συστοιχίας 
δοχείων και MEGCs

6.8.3.2.18 Ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης και ο δομικός 
εξοπλισμός θα πρέπει να είναι διατεταγμένος ή σχε−
διασμένος έτσι ώστε να εμποδίζει κάθε αστοχία που 
υπάρχει περίπτωση να καταλήξει σε διαρροή του πε−
ριεχομένου του δοχείου πίεσης υπό κανονικές συνθή−
κες χειρισμού και μεταφοράς. Όταν η ένωση μεταξύ 
του πλαισίου του οχήματος μταφοράς συστοιχίας δο−
σείων ή του MEGC και των επιμέρους στοιχείων επιτρέ−
πει σχετική κίνηση μεταξύ των συναρμολογούμενων με−
ρών, ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι προσδεμένος έτσι 
ώστε να επιτρέπει τέτοια κίνηση χωρίς κίνδυνο ζημιάς 
στα μέρη εργασίας. Τα μέρη των σωληνώσεων συλλο−
γής που οδηγούν στις βαλβίδες αποκοπής θα πρέπει 
να προσφέρουν περιθώριο ελαστικότητας αρκετό για 
να προστατεύονται οι βαλβίδες και οι σωληνώσεις από 
τον κίνδυνο διάτμησης ή απώλειας του περιεχομένου 
του δοχείου πίεσης. Οι συσκευές πλήρωσης και εκκέ−
νωσης (περιλαμβανομένων των παρεμβυσμάτων ή βιδω−
τών βυσμάτων) και προστατευτικών πωμάτων μπορούν 
να ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγματος.



6.8.3.2.19 Για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε απώλεια 
περιεχομένου σε περίπτωση βλάβης των διανομέων, ο 
εξοπλισμός εκκένωσης (υποδοχές σωληνώσεων, διατά−
ξεις αποκοπής) και οι βαλβίδες διακοπής θα πρέπει να 
προστατεύονται ή να διευθετούνται έτσι ώστε να μην 
ξεβιδωθούν εξαιτίας εξωτερικών δυνάμεων ή σχεδιάζο−
νται έτσι ώστε να τις αντέχουν.

6.8.3.2.20 Η διάταξη συλλέκτη θα πρέπει να είναι σχε−
διασμένη για λειτουργίας σε εύρος θερμοκρασίας από 
−20οC έως +50οC.

 Η διάταξη συλλέκτη θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη, 
κατασκευασμένη και εγκατεστημένη έτσι ώστε να απο−
φεύγεται ο κίνδυνος βλάβης από από θερμική διαστολή 
ή συστολή, μηχανική κρούση και δόνηση. Όλες οι σω−
ληνώσεις θα πρέπει να είναι από κατάλληλο μεταλλικό 
υλικό. Συγκολλημένες αρθρώσεις σωληνώσεων θα πρέ−
πει να χρησιμοποιούνται όπου είναι δυνατό.

 Ενώσεις από χαλκοσωλήνες θα πρέπει να είναι συ−
γκολλημένες ή να έχουν ισοδύναμα δυνατή μεταλλική 
ένωση. Το σημείο τήξης των υλικών χαλκού δε θα εί−
ναι μικρότερο από 525Ο C. Οι ενώσεις δε θα πρέπει να 
μειώνουν την αντοχή των σωληνώσεων, όπως μπορεί 
να συμβεί κατά την κοπή σπειρωμάτων.

6.8.3.2.21 Εκτός του UN 1001, ακετυλένιο, διαλυμένο, η 
επιτρεπτή μέγιστη τάση σ της διάταξης συλλέκτη στην 
πίεση δοκιμής των δοχείων δε θα πρέπει να υπερβαίνει 
το 75% του εγγυημένου ορίου διαρροής του υλικού.

 Το απαιτούμενο πάχος των τοιχωμάτων της διάτα−
ξης συλλέκτη για τη μεταφορά του UN 1001, ακετυλέ−
νιο, διαλυμένο θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση ένα 
εγκεκριμένο κώδικα πρακτικής.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το όριο διαρροής, βλέπε 6.8.2.1.11.
 Οι βασικές απαιτήσεις αυτής της θα θεωρείται ότι 

έχουν ικανοποιηθεί εφόσον τα παρακάτω πρότυπα 
έχουν εφαρμοστεί: (Δεσμευμένο).

6.8.3.2.22 Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις των 
6.8.3.2.3, 6.8.3.2.4 και 6.8.3.2.7, για κυλίνδρους, σωλήνες, 
βαρέλια υπό πίεση και δέσμες κυλίνδρων (πλαίσια) που 
αποτελούν ένα όχημα μεταφοράς συτοιχίας δοχείων 
ή MEGC, για τις απαιτούμενες συσκευές κλεισίματος 
μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη εντός της διάταξης συλ−
λέκτη.

6.8.3.2.23 Αν ένα από τα στοιχεία είναι εξοπλισμένο 
με βαλβίδα ασφαλείας  και υπάρχουν συσκευές κλει−
σίματος μεταξύ των στοιχείων, κάθε στοιχείο θα είναι 
έτσι εξοπλισμένο. 

6.8.3.2.24 Οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης μπο−
ρεί να είναι τοποθετημένες σε συλλέκτη.

6.8.3.2.25 Κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένου κάθε 
ανεξάρτητου κυλίνδρου δέσμης, που προορίζεται για 
τη μεταφορά τοξικών αερίων, θα μπορεί να απομονω−
θεί με βαλβίδα διακοπής.

6.8.3.2.26 Τα οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δοχεί−
ων ή MEGCs που προορίζονται για τη  μεταφορά τοξι−
κών αερίων δεν θα έχουν βαλβίδες ασφαλείας, εκτός 
αν των βαλβίδων ασφαλείας προηγείται  δίσκος διάρ−
ρηξης. Στην αυτή περίπτωση, η διάταξη του δίσκου δι−
άρρηξης και της βαλβίδας ασφαλείας θα πρέπει να ικα−
νοποιεί την αρμόδια αρχή.

6.8.3.2.27 Όταν οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δοχεί−
ων ή MEGCs προορίζονται για τη  μεταφορά δια θάλασ−
σας, οι απαιτήσεις της 6.8.3.2.24 δεν θα απαγορεύουν 
την εφαρμογή βαλβίδων ασφαλείας που συμμορφώνο−
νται με τον Κώδικα IMDG.

6.8.3.2.28 Δοχεία που αποτελούν στοιχεία οχήματος 
μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC που προορί−
ζονται για τη  μεταφορά εύφλεκτων αερίων θα συνδυ−
άζονται σε ομάδες όχι περισσότερο από 5 000 λίτρα 
ικανά να  απομονωθούν με βαλβίδα διακοπής.

 Κάθε στοιχείο οχήματος μεταφοράς συστοιχίας δο−
χείων ή MEGC που προορίζεται για τη  μεταφορά εύ−
φλεκτων αερίων, όταν αποτελείται από δεξαμενές  που 
συμμορφώνονται με αυτό το Κεφάλαιο, θα είναι δυνα−
τό να απομονωθεί με βαλβίδα διακοπής.

6.8.3.3 Έγκριση τύπου
 Δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις.
6.8.3.4 Επιθεωρήσεις και δοκιμές
6.8.3.4.1 Τα υλικά κάθε συγκολλημένου περιβλήματος 

με εξαίρεση κυλίνδρους, σωλήνες, βαρέλια υπό πίεση 
και κυλίνδρους ως μέρη δεσμών κυλίνδρων που είναι  
στοιχεία οχήματος μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή 
MEGC θα δοκιμάζονται σύμφωνα με τη μέθοδο που πε−
ριγράφεται στην 6.8.5.

6.8.3.4.2  Οι βασικές απαιτήσεις για την πίεση δοκιμής 
δίνονται στις 4.3.3.2.1 έως 4.3.3.2.4 και οι ελάχιστες  πι−
έσεις δοκιμής δίνονται στον Πίνακα αερίων και αερίων 
μειγμάτων στην 4.3.3.2.5.

6.8.3.4.3 Η πρώτη δοκιμή υδραυλικής πίεσης θα γίνε−
ται πριν την τοποθέτηση θερμικής μόνωσης. Όταν το 
περίβλημα, τα στηρίγματά του, οι σωληνώσεις και τα 
στοιχεία εξοπλισμού έχουν δοκιμαστεί ξεχωριστά, η 
δεξαμενή υπόκειται σε δοκιμή στεγανότητας μετά την 
συναρμολόγησή της.

6.8.3.4.4 Η χωρητικότητα κάθε περιβλήματος προορι−
ζόμενου για τη μεταφορά συμπιεσμένων αερίων βαρυ−
ντικής πλήρωση, υγροποιημένων αερίων ή αερίων διαλυ−
μένων υπό πίεση θα προσδιορίζεται, υπό την επίβλεψη 
ειδικού εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή, με ζύγι−
ση ή ογκομετρική μέτρηση της ποσότητας νερού που 
πληρώνει το περίβλημα και τυχόν σφάλμα στη μέτρη−
ση της χωρητικότητας του περιβλήματος θα είναι μι−
κρότερο από 1%. Δεν επιτρέπεται ο προσδιορισμός με 
υπολογισμό βάσει των διαστάσεων του περιβλήματος. 
Τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη πλήρωσης σύμφωνα με 
τις οδηγίες συσκευασίας  P200 ή P203 στην 4.1.4.1 κα−
θώς και στις παραγ. 4.3.3.2.2 και 4.3.3.2.3 θα ορίζονται 
από εγκεκριμένο ειδικό.  

6.8.3.4.5 Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα διενεργεί−
ται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.23 σχετικά με 
το συντελεστή λάμδα 1.0. 

6.8.3.4.6 Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις της 
6.8.2.4, οι περιοδικές επιθεωρήσεις, συμπεριλαμβανο−
μένης της δοκιμής υδραυλικής πίεσης, θα λαμβάνουν 
χώρα:  
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a) Κάθε 3 χρόνια Κάθε 2½ χρόνια

 Στην περίπτωση δεξαμενών που προορίζονται για τη μεταφορά των UN 1008 τριφθοριούχου 
βορίου, UN 1017 χλωρίου, UN 1048 υδροβρωμίου, άνυδρου, UN 1050 υδροχλωρίου, άνυ−
δρου, UN 1053 υδροθείου, UN 1067 τετροξείδιο του διαζώτου (διοξείδιο του αζώτου), UN 
1076 φωσγένιο ή UN 1079 διοξειδίου του θείου,

b) Μετά από 6 χρόνια Μετά από 8 χρόνια

 χρήσης και κάθε 12 χρόνια στο εξής στην περίπτωση δεξαμενών που προορίζονται για τη με−
ταφορά υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη.

 Δοκιμή στεγανότητας θα διενεργείται από εγκε−
κριμένο ειδικό 6 χρόνια μετά από κάθε 
περιοδική επιθεώρηση.  

Δοκιμή στεγανότητας θα διενεργείται, μετά 
από αίτηση της αρμόδιας αρχή, μεταξύ δύο 
οποιωνδήποτε διαδοχικών  επιθεωρήσεων.

Όταν το περίβλημα, τα στηρίγματά του, οι σωληνώ−
σεις και τα στοιχεία εξοπλισμού έχουν δοκιμαστεί ξε−
χωριστά, η δεξαμενή υπόκειται σε δοκιμή στεγανότη−
τας μετά την συναρμολόγησή της.

6.8.3.4.7 Στην περίπτωση δεξαμενών με μόνωση κενού, 
η δοκιμή υδραυλικής πίεσης και ο έλεγχος της εσωτε−
ρικής κατάστασης μπορεί με την έγκριση του εγκεκρι−
μένου ειδικού να αντικατασταθεί από μια δοκιμή στε−
γανότητας και μέτρηση του κενού.

6.8.3.4.8 Εάν έχουν γίνει ανοίγματα, με την ευκαιρία 
περιοδικών επιθεωρήσεων, σε περιβλήματα προοριζό−
μενα για τη μεταφορά αερίων υγροποιημένων αερίων 
υπό ψύξη, η μέθοδος με την οποία κλείνονται ερμητικά 
πριν την επαναχρησιμοποίηση των περιβλημάτων θα 
εγκρίνεται από τον εγκεκριμένο ειδικό και θα εξασφα−
λίζει την ακεραιότητα του περιβλήματος. 

6.8.3.4.9 Οι δοκιμές στεγανότητας δεξαμενών που προ−
ορίζονται για τη μεταφορά αερίων πραγματοποιούνται 
σε πίεση που δεν είναι μικρότερη από:

– Για αέρια υπό πίεση, υγροποιημένα αέρια και διαλυ−
μένα αέρια: 20% της πίεσης δοκιμής,

– Για υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη: 90% της μέγι−
στης πίεσης εργασίας.

 Επιθεωρήσεις και δοκιμές για οχήματα μεταφοράς 
συστοιχίας δοχείων και MEGCs

6.8.3.4.10 Τα στοιχεία και είδη εξοπλισμού για κάθε 
όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC θα επι−
θεωρούνται και θα δοκιμάζονται είτε μαζί είτε χωριστά 
πριν να τεθούν σε λειτουργία για πρώτη φορά (αρχική 
επιθεώρηση και δοκιμή). Από εκεί και μετά τα οχήματα 
μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGCs τα στοιχεία 
των οποίων είναι δοχεία θα επιθεωρούνται σε διαστή−
ματα όχι μεγαλύτερα από πέντε χρόνια. Τα οχήματα 
μεταφοράς συστοιχίας δοχείων και MEGCs τα στοιχεία 
των οποίων είναι δεξαμενές θα επιθεωρούνται σύμφω−
να  με την 6.8.3.4.6. Μια ειδική επιθεώρηση και δοκιμή 
θα διενεργείται ανεξάρτητα από την τελευταία περι−
οδική επιθεώρηση και δοκιμή όταν αυτό κρίνεται απα−
ραίτητο σύμφωνα με την 6.8.3.4.14.

6.8.3.4.11 Η αρχική επιθεώρηση θα περιλαμβάνει:
− έλεγχος συμμόρφωσης με τον εγκεκριμένο τύπο,  
− έλεγχος των χαρακτηριστικών σχεδιασμού, 
− εξέταση των εσωτερικών και εξωτερικών συνθη−

κών, 

− δοκιμή υδραυλικής πίεσης12 στην πίεση δοκιμής 
που υποδεικνύεται στην πινακίδα που ορίζεται στην 
6.8.3.5.10 

 − δοκιμή στεγανότητας στη μέγιστη πίεση εργασί−
ας, και

− έλεγχος ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλι−
σμού. 

 Όταν τα στοιχεία και τα εξαρτήματά τους έχουν δο−
κιμαστεί χωριστά ως προς την πίεση, θα υπόκεινται μαζί 
μετά τη συναρμολόγηση σε μια δοκιμή στεγανότητας.

6.8.3.4.12 Κύλινδροι, σωλήνες, βαρέλια υπό πίεση και 
κύλινδροι ως μέρη δεσμών κυλίνδρων θα δοκιμάζονται 
σύμφωνα  με την οδηγία συσκευασίας P200 ή P203 
της 4.1.4.1.

 Η πίεση δοκιμής της διανομές του οχήματος μετα−
φοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC θα είναι η ίδια με 
αυτή των στοιχείων του οχήματος μεταφοράς συστοι−
χίας δοχείων ή MEGC. Η δοκιμή πίεσης του διανομέα 
θα διενεργείται ως υδραυλική δοκιμή ή με χρήση άλ−
λου υγρού ή αερίου με τη συναίνεση της αρμόδια αρ−
χής ή του εξουσιοδοτημένου φορέα της. Κατά παρέκ−
κλιση από αυτήν την απαίτηση, η πίεση δοκιμής για το 
διανομέα του οχήματος μεταφοράς συστοιχίας δοχεί−
ων ή MEGC δεν θα είναι μικρότερη από 300 bar για το 
UN 1001 ακετυλένιο, διαλυμένο.

6.8.3.4.13 Η περιοδική επιθεώρηση θα περιλαμβάνει θα 
περιλαμβάνει μια δοκιμή στεγανότητας στη μέγιστη πί−
εση εργασίας και μια εξωτερική εξέταση της κατασκευ−
ής, των στοιχείων και του εξοπλισμού εξυπηρέτησης 
χωρίς αποσυναρμολόγηση.  Τα στοιχεία και η σωλήνω−
ση θα δοκιμάζονται στην περιοδικότητα που ορίζεται 
στην οδηγία συσκευασίας P200 της 4.1.4.1 και σύμφω−
να με τις απαιτήσεις της 6.2.1.6. Όταν τα στοιχεία και 
ο εξοπλισμός έχουν δοκιμαστεί χωριστά ως προς την 
πίεση, θα υπόκεινται μαζί μετά τη συναρμολόγηση σε 
μια δοκιμή στεγανότητας.

12  Σε ειδικές περιπτώσεις και με την έγκριση του ειδικού της 
αρμόδιας αρχής, η δοκιμή υδραυλικής πίεσης μπορεί να αντι−
κατασταθεί από μια δοκιμή πίεσης με χρήση άλλου υγρού ή 
αερίου, όπου μια τέτοια λειτουργία δεν παρουσιάζει κανέναν 
κίνδυνο.
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6.8.3.4.14  Μια ειδική επιθεώρηση και δοκιμή είναι απα−
ραίτητη όταν το όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχεί−
ων ή MEGC έχει ενδείξεις φθαρμένων ή διαβρωμένων 
περιοχών, ή διαρροής, ή άλλες συνθήκες που υποδει−
κνύουν μια ατέλεια που θα μπορούσε να επηρεάσει την 
ακεραιότητα του οχήματος μεταφοράς συστοιχίας δο−
χείων ή MEGC. Το εύρος της ειδικής επιθεώρησης και 
δοκιμής και, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, η αποσυναρ−
μολόγηση των στοιχείων θα εξαρτηθεί από το μέγε−
θος της ζημιάς ή της επιδείνωσης του οχήματος μετα−
φοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC. Θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις εξετάσεις που απαιτούνται σύμφωνα 
με την 6.8.3.4.15.

6.8.3.4.15 Οι εξετάσεις θα διασφαλίζουν ότι:
 (a) τα στοιχεία επιθεωρούνται εξωτερικά για σκασί−

ματα, διάβρωση, ή γδαρσίματα, χτυπήματα, παραμορ−
φώσεις, ελαττώματα στις συγκολλήσεις ή οποιεσδήποτε 
άλλες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, 
που μπορούν να καταστήσουν τα οχήματα μεταφοράς 
συστοιχίας δοχείων ή MEGCs μη ασφαλή προς μετα−
φορά,

 (b) οι σωληνώσεις, βαλβίδες και φλάντζες επιθεω−
ρούνται για διαβρωμένες περιοχές, ελαττώματα και άλ−
λες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της διαρροής, που 
μπορούν να καταστήσουν τα οχήματα μεταφοράς συ−
στοιχίας δοχείων ή MEGCs μη ασφαλή για πλήρωση, 
εκκένωση ή μεταφορά, 

 (c) μπουλόνια ή περικόχλια που λείπουν ή είναι χαλα−
ρωμένα σε οποιαδήποτε ένωση φλάντζας ή κενή φλά−
ντζα, αντικαθίστανται ή σφίγγονται,

 (d) όλες οι συσκευές άμεσου ανάγκης και βαλβίδες 
δεν έχουν διάβρωση, παραμόρφωση και καμιά βλάβη ή 
ελάττωμα που θα μπορούσε να εμποδίσει την κανονι−
κή λειτουργία τους. Οι συσκευές κλεισίματος εξ απο−
στάσεως και οι βαλβίδες αυτόματου κλεισίματος θα 
τίθενται σε λειτουργία για να αποδείξουν την κανονι−
κή λειτουργία τους, 

 (e) οι απαιτούμενες επισημάνσεις πάνω στα οχήμα−
τα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGCs είναι ευ−
ανάγνωστες και σύμφωνα με τις αρμόζουσες απαιτή−
σεις, και

 (f) οποιοδήποτε πλαίσιο, υποστηρίγματα και διατάξεις 
για την ανύψωση των οχημάτων μεταφοράς συστοιχίας 
δοχείων ή MEGCs είναι σε ικανοποιητική κατάσταση.

6.8.3.4.16 Οι δοκιμές, επιθεωρήσεις και έλεγχοι σύμφω−
να με τις 6.8.3.4.10 έως 6.8.3.4.15 θα διενεργούνται από 
τον εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ειδικό. Τα πι−
στοποιητικά θα εκδίδονται παρουσιάζοντας τα αποτε−
λέσματα αυτών των λειτουργιών.   

  Αυτά τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται στον κα−
τάλογο των ουσιών που επιτρέπονται για μεταφορά 
μέσα σε αυτό το όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχεί−
ων ή MEGC σύμφωνα με την 6.8.2.3.1.

 Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού θα πρέπει να 
πρασαρτάται στο αρχείο δεξαμενής για κάθε δεξαμε−
νή, όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC που 
κατασκευάζεται (βλέπε 4.3.2.1.7).

6.8.3.5 Επισήμανση
6.8.3.5.1 Τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία θα επισημαί−

νονται με σφραγίδα ή με άλλη παρόμοια μέθοδο στην 
πινακίδα που προβλέπεται στην 6.8.2.5.1, ή απευθείας 
στα τοιχώματα του ίδιου του περιβλήματος εάν τα τοι−

χώματα είναι ενισχυμένα κατά τρόπο ώστε να μην μει−
ώνεται η αντοχή της δεξαμενής.  

6.8.3.5.2 Σε δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφο−
ρά μόνο μίας ουσίας:

− η πλήρης ονομασία αποστολής και επιπλέον για αέ−
ρια καταχωρημένα υπό μια ε.α.ο. καταχώρηση, η τεχνι−
κή ονομασία13.

 Η ένδειξη αυτή θα συμπληρώνεται:
− στην περίπτωση δεξαμενών προοριζόμενων για τη 

μεταφορά συμπιεσμένων αερίων που έχουν πληρωθεί 
κατ' όγκο (πίεση), με μια ένδειξη της μέγιστης πίεσης 
πλήρωσης στους 15 °C που επιτρέπεται για τη δεξα−
μενή, και 

− στην περίπτωση δεξαμενών προοριζόμενων για τη 
μεταφορά συμπιεσμένων αερίων που έχουν πληρωθεί 
κατά βάρος, και υγροποιημένων αερίων υπό ψύξη ή αε−
ρίων διαλυμένων υπό πίεση με μια ένδειξη του μέγιστου 
επιτρεπτού βάρους φορτίου kg και της θερμοκρασίας 
πλήρωσης αν αυτή είναι κάτω από −20 °C.

6.8.3.5.3 Σε δεξαμενές πολλαπλών χρήσεων:
− οι κανονικές ονομασίες αποστολής των αερίων και 

επιπλέον για αέρια των Κλάσεων υπό μια ε.α.ο. κατα−
χώρηση, η τεχνική ονομασία των αερίων14 των οποίων 
η μεταφορά στη δεξαμενή είναι εγκεκριμένη.

Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται με ένδειξη του 
μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους φορτώσεως σε kg για 
κάθε αέριο.

6.8.3.5.4 Σε δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφο−
ρά υγροποιημένων  αερίων υπό ψύξη: 

− η μέγιστη επιτρεπτή πίεση εργασίας.
6.8.3.5.5 Σε δεξαμενές με θερμομόνωση:
− η επιγραφή «θερμομονωμένο»  ή «θερμομονωμένο 

με κενό».

13  Εκτός από την κανονική ονομασία αποστολής ή την κανο−
νική ονομασία αποστολής της καταχώρησης ε.α.ο. που συνο−
δεύεται από το τεχνικό όνομα, επιτρέπεται η χρήση των εξής 
ονομάτων ανάλογα με την περίπτωση: 
− για τον UN 1078 ψυκτικό αέριο, ε.α.ο.: μείγμα F1, μείγμα F2, 
μείγμα F3,
− για τον UN 1060 μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιε−
νίου, σταθεροποιημένα: μείγμα P1, μείγμα P2,.
− για τον UN 1965 μείγμα αερίου υδρογονάνθρακα, υγροποι−
ημένο, ε.α.ο.: μείγμα A μείγμα A01, μείγμα A02, μείγμα A0, 
μείγμα A1, μείγμα B1, μείγμα B2, μείγμα B, μείγμα C. Τα κοινά 
ονόματα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο και αναφέρονται 
στην 2.2.2.3, κωδικός καταχώρησης 2F, UN 1965, Σημείωση 1, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά,
− για το UN 1010 βουταδιένια, σταθεροποιημένα: 1,2−βουταδιέ−
νιο, σταθεροποιημένο, 1,3−βουταδιένιο, σταθεροποιημένο.
14 Εκτός από την κανονική ονομασία αποστολής ή την κανο−
νική ονομασία αποστολής της καταχώρησης ε.α.ο. που συνο−
δεύεται από το τεχνικό όνομα, επιτρέπεται η χρήση των εξής 
ονομάτων ανάλογα με την περίπτωση: 
− για τον UN 1078 ψυκτικό αέριο, ε.α.ο.: μείγμα F1, μείγμα F2, 
μείγμα F3,
− για τον UN 1060 μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιε−
νίου, σταθεροποιημένα: μείγμα P1, μείγμα P2,.
− για τον UN 1965 μείγμα αερίου υδρογονάνθρακα, υγροποι−
ημένο, ε.α.ο.: μείγμα A μείγμα A01, μείγμα A02, μείγμα A0, 
μείγμα A1, μείγμα B1, μείγμα B2, μείγμα B, μείγμα C. Τα κοινά 
ονόματα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο και αναφέρονται 
στην 2.2.2.3, κωδικός καταχώρησης 2F, UN 1965, Σημείωση 1, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά,
− για το UN 1010 βουταδιένια, σταθεροποιημένα: 1,2−βουταδιέ−
νιο, σταθεροποιημένο, 1,3−βουταδιένιο, σταθεροποιημένο.
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 Επιπλέον των στοιχείων που αναγράφονται στην 6.8.2.5.2, τα κάτωθι θα αναγράφονται πάνω

Στην ίδια τη δεξαμενή ή σε μια πινακίδα: Στην ίδια τη δεξαμενή− εμπορευματοκιβώτιο 
ή σε μια πινακίδα:

(a) − τον κωδικό δεξαμενής σύμφωνα  με το πιστο−
ποιητικό (βλέπε 6.8.2.3.1) με την πραγματική πίεση δο−
κιμής της δεξαμενής,

 − η επιγραφή: «ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία  πλή−
ρωσης:…»,

(b) όπου η δεξαμενή προορίζεται για τη μεταφορά 
μιας μόνο ουσίας:

− η κανονική ονομασία αποστολής του αερίου και επι−
πλέον για αέρια καταχωρημένα υπό μια ε.α.ο. καταχώ−
ρηση, η τεχνική ονομασία14,

−  για συμπιεσμένα αέρια που έχουν πληρωθεί κατά 
βάρος, και για υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη, υγροποι−
ημένα αέρια ή αέρια διαλυμένα υπό πίεση, το μέγιστο 
επιτρεπτό βάρος φόρτωσης σε kg,

 (c) όπου η δεξαμενή είναι δεξαμενή πολλαπλών χρή−
σεων:

− η κανονική ονομασία αποστολής του αερίου και 
επιπλέον για αέρια καταχωρημένα υπό μια ε.α.ο. κατα−
χώρηση, η τεχνική ονομασία14 όλων των αερίων για τη 
μεταφορά των οποίων ορίστηκε η δεξαμενή με μια έν−
δειξη του  μέγιστο επιτρεπτό βάρος φόρτωσης σε kg 
για καθένα από αυτά,

 (d) όπου το περίβλημα είναι εξοπλισμένο με θερμο−
μόνωση:

− η επιγραφή «θερμομονωμένο» (ή «θερμομονωμένο 
με κενό»), σε μία επίσημη γλώσσα της χώρας προέλευ−
σης και επίσης, εάν η γλώσσα αυτή δεν είναι η αγγλι−
κή, γαλλική ή γερμανική, σε μία από αυτές τις γλώσσες, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από συμφωνίες 
που έχουν συναφθεί μεταξύ των χωρών που αφορά η 
μεταφορά.

  6.8.3.5.7 (Μελλοντική καταχώρηση)

6.8.3.5.8
Τα στοιχεία αυτά δεν θα απαιτού−
νται στην περίπτωση οχήματος που 
μεταφέρει αποσυναρμολογούμενες 
δεξαμενές. 

14  Εκτός από την κανονική ονομασία αποστολής ή την κανο−
νική ονομασία αποστολής της καταχώρησης ε.α.ο. που συνο−
δεύεται από το τεχνικό όνομα, επιτρέπεται η χρήση των εξής 
ονομάτων ανάλογα με την περίπτωση: 
− για τον UN 1078 ψυκτικό αέριο, ε.α.ο.: μείγμα F1, μείγμα F2, 
μείγμα F3,
− για τον UN 1060 μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιε−
νίου, σταθεροποιημένα: μείγμα P1, μείγμα P2,.
− για τον UN 1965 μείγμα αερίου υδρογονάνθρακα, υγροποι−
ημένο, ε.α.ο.: μείγμα A μείγμα A01, μείγμα A02, μείγμα A0, 
μείγμα A1, μείγμα B1, μείγμα B2, μείγμα B, μείγμα C. Τα κοινά 
ονόματα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο και αναφέρονται 
στην 2.2.2.3, κωδικός καταχώρησης 2F, UN 1965, Σημείωση 1, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά,
− για το UN 1010 βουταδιένια, σταθεροποιημένα: 1,2−βουταδιέ−
νιο, σταθεροποιημένο, 1,3−βουταδιένιο, σταθεροποιημένο.

6.8.3.5.9 (Μελλοντική καταχώρηση)
Σήμανση μεταφοράς συστοιχίας δοχείων οχημάτων  

και MEGCs
6.8.3.5.10 Κάθε όχημα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων 

και κάθε MEGC θα εξοπλίζεται με μια μεταλλική πινακί−
δα ανθεκτική στη διάβρωση μόνιμα στερεωμένη σε ση−
μείο προσβάσιμο για επιθεώρηση. Τα παρακάτω στοι−
χεία τουλάχιστον θα αναγράφονται στην πινακίδα με 
σφράγιση ή με άλλη παρόμοια μέθοδο14:

− αριθμός έγκρισης,
− επωνυμία ή λογότυπο κατασκευαστή, 
− αύξων αριθμός κατασκευαστή, 
− έτος κατασκευής, 
− πίεση δοκιμής (πίεση μετρητή)
− θερμοκρασία σχεδιασμού (μόνο αν είναι πάνω από 

+50 °C ή κάτω από −20 °C),
− ημερομηνία (μήνας και έτος) της αρχικής δοκιμής και 

τελευταίας περιοδικής δοκιμής σύμφωνα με τις 6.8.3.4.10 
με 6.8.3.4.13,

− σφραγίδα του ειδικού που έκανε τις δοκιμές.
6.8.3.5.11 Τα πα−
ρακάτω στοιχεία 
θα αναγράφονται 
στο ίδιο το όχημα 
μεταφοράς συ−
στοιχίας δοχεί−
ων ή σε μια πινα−
κίδα115:
− ονόματα ιδιοκτή−
τη ή χειριστή, 
− αριθμό στοιχεί−
ων,
− συνολική χω−
ρητικότητα των 
στοιχείων, 
και για οχήματα 
μεταφοράς συ−
στοιχίας δοχείων 
με βαρυντική πλή−
ρωση:
− απόβαρο,
− μέγιστο επιτρε−
πτό βάρος.

Τα παρακάτω στοιχεία θα ανα−
γράφονται στο ίδιο το MEGC ή 
σε μια πινακίδα 15:
− ονόματα ιδιοκτήτη και χειρι−
στή,
− αριθμό στοιχείων,
− συνολική χωρητικότητα των 
στοιχείων,
− μέγιστο επιτρεπτό βάρος φόρ−

τωσης, 
− τον κωδικό δεξαμενής σύμ−

φωνα με το πιστοποι−
ητικό έγκρισης (βλέπε 
6.8.2.3.1) με την πραγ−
ματική πίεση δοκιμής 
της MEGC 

−  την κανονική ονομασία απο−
στολής των αερίων και 
επιπλέον, για τα αέρια 
που υπάγονται σε κατα−
χώρηση ε.α.ο., η τεχνική 
ονομασία15, των αερίων 
για την μεταφορά των 
οποίων χρησιμοποιείται 
η MEGC,

και για MEGCs με βαρυντική πλή−
ρωση:
− απόβαρο.

6.8.3.5.12 Το πλαίσιο ενός οχήματος μεταφοράς συ−
στοιχίας δοχείων ή MEGC θα φέρει κοντά στο σημείο 
πλήρωσης, μια πινακίδα που θα προσδιορίζει:

− τη μέγιστη πίεση πλήρωσης15 στους 15 °C που επι−
τρέπεται  για στοιχεία που προορίζονται για συμπιε−
σμένα αέρια, 

14 Να προστεθούν οι μονάδες μέτρησης μετά τις αριθμητικές 
τιμές.
15  Να προστεθούν οι μονάδες μέτρησης μετά τις αριθμητικές 
τιμές.
15  Μια συλλογική περιγραφή που καλύπτει μια ομάδα ουσιών 
παρόμοιας φύσης και συμβατή με τα χαρακτηριστικά της δε−
ξαμενής μπορεί να δοθεί αντί της ονομασίας.
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− η κανονική ονομασία αποστολής του αερίου σύμ−
φωνα με το Κεφάλαιο 3.2 και επιπλέον για αέρια κατα−
χωρημένα υπό μια ε.α.ο. καταχώρηση, η τεχνική ονο−
μασία16,

και επιπλέον στην περίπτωση υγροποιημένων  αε−
ρίων:

− το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο ανά στοιχείο15.
6.8.3.5.13 Κύλινδροι, σωλήνες, βαρέλια υπό πίεση και 

κύλινδροι ως μέρη δεσμών κυλίνδρων, θα φέρουν σή−
μανση σύμφωνα  με την 6.2.1.7. Αυτά τα δοχεία δεν χρει−
άζεται να φέρουν ατομική σήμανση με ετικέτες κινδύ−
νου όπως απαιτείται στο Κεφάλαιο 5.2.

 Τα οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων και 
MEGCs θα φέρουν πινακίδες και επισημάνσεις σύμφω−
να  με το Κεφάλαιο 5.3.

6.8.3.6 Απαιτήσεις για οχήματα μεταφοράς συστοιχί−
ας δοχείων και MEGCs που σχεδιάζονται, κατασκευά−
ζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με πρότυπα 

 Σημείωση: Τα άτομα και οι φορείς που προσδιορίζο−
νται στα πρότυπα ως έχοντες ευθύνες σύμφωνα με την 
ADR, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ADR.

 Οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 6.8 θεωρείται ότι τη−
ρούνται εφόσον εφαρμόζεται το εξής πρότυπο:

Εφαρμόσιμα υποτμήματα 
και παράγραφοι Στοιχεία αναφοράς Τίτλος εγγράφου

6.8.3.1.4 και 6.8.3.1.5,
6.8.3.2.18 ως 6.8.3.2.26,
6.8.3.4.10 ως 6.8.3.4.12 και
6.8.3.5.10 ως 6.8.3.5.13

EN 13807: 2003
Φορητές φιάλες αερίου – Οχήματα μεταφοράς
συστοιχίας δοχείων – Σχεδιασμός, κατασκευή,
σήμανση και δοκιμή

6.8.3.7 Απαιτήσεις για οχήματα μεταφοράς συστοιχίας 
δοχείων και MEGCs που δεν σχεδιάζονται, κατασκευά−
ζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα με πρότυπα

  Τα οχήματα μεταφοράς συστοιχίας δοχείων και 
MEGCs που δεν σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και δο−
κιμάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα της 6.8.3.6 θα σχε−
διάζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις ενός τεχνικού κώδικα αναγνωρισμέ−
νου από την αρμόδια αρχή. Θα συμμορφώνονται πάραυ−
τα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της 6.8.3.

6.8.4 Ειδικές διατάξεις
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:  Για υγρά με σημείο ανάφλεξης λιγό−

τερο από  61 °C και για εύφλεκτα αέρια, βλέπε επίσης 
6.8.2.1.26, 6.8.2.1.27 και 6.8.2.2.9.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  Για τις  απαιτήσεις για  δεξαμενές που 
υπόκεινται σε δοκιμή πίεσης όχι μικρότερης από 1 MPa 
(10 bar) ή για  δεξαμενές προοριζόμενες για τη μεταφο−
ρά υγροποιημένων  αερίων υπό ψύξη, βλέπε  6.8.5.

 Οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις ισχύουν όταν υπο−
δεικνύονται κάτω από μια καταχώρηση στη Στήλη (13) 
του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2:

 (a) Κατασκευή (TC)
TC1 Οι απαιτήσεις της 6.8.5 ισχύουν για τα υλικά και 

την κατασκευή αυτών των περιβλημάτων.  

16   Εκτός από την κανονική ονομασία αποστολής ή την κανο−
νική ονομασία αποστολής της καταχώρησης ε.α.ο. που συνο−
δεύεται από το τεχνικό όνομα, επιτρέπεται η χρήση των εξής 
ονομάτων ανάλογα με την περίπτωση: 
− για τον UN 1078 ψυκτικό αέριο, ε.α.ο.: μείγμα F1, μείγμα F2, 
μείγμα F3,
− για τον UN 1060 μείγματα μεθυλακετυλενίου και προπαδιε−
νίου, σταθεροποιημένα: μείγμα P1, μείγμα P2,.
− για τον UN 1965 μείγμα αερίου υδρογονάνθρακα, υγροποι−
ημένο, ε.α.ο.: μείγμα A μείγμα A01, μείγμα A02, μείγμα A0, 
μείγμα A1, μείγμα B1, μείγμα B2, μείγμα B, μείγμα C. Τα κοινά 
ονόματα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο και αναφέρονται 
στην 2.2.2.3, κωδικός καταχώρησης 2F, UN 1965, Σημείωση 1, 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο συμπληρωματικά,
− για το UN 1010 βουταδιένια, σταθεροποιημένα: 1,2−βουταδιέ−
νιο, σταθεροποιημένο, 1,3−βουταδιένιο, σταθεροποιημένο.
 15 Να προστεθούν οι μονάδες μέτρησης μετά τις αριθμητικές 
τιμές.

TC2 Τα περιβλήματα και τα είδη εξοπλισμού τους θα 
είναι από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 
99.5% ή από κατάλληλο χάλυβα που δεν θα προκαλέσει 
την διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Όπου 
τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο 
καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5%, το πάχος του 
τοιχώματος δεν χρειάζεται να είναι μεγαλύτερο από 15 
mm, ακόμη και όπου ο υπολογισμός σύμφωνα με την 
6.8.2.1.17 δίνει υψηλότερη τιμή. 

TC3 Τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από 
ωστενιτικό χάλυβα.

TC4 Τα περιβλήματα θα είναι εφοδιασμένα με προ−
στατευτική επίστρωση από σμάλτο ή ισοδύναμη επί−
στρωση εάν το υλικό του περιβλήματος προσβληθεί 
από το UN 3250 χλωρο−οξικό οξύ.

TC5 Τα περιβλήματα θα είναι εφοδιασμένα με επέν−
δυση από μόλυβδο πάχους όχι λιγότερο από 5 mm ή 
ισοδύναμη επένδυση.

TC6 Όπου η χρήση αλουμινίου είναι απαραίτητη για 
δεξαμενές, τέτοιες δεξαμενές θα είναι κατασκευασμέ−
νες από αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 
99.5%, το πάχος του τοιχώματος δεν χρειάζεται να είναι 
μεγαλύτερο από 15 mm, ακόμη και όπου ο υπολογισμός 
σύμφωνα με την 6.8.2.1.17 δίνει υψηλότερη τιμή.

TC7 Το ελάχιστο πραγματικό πάχος του περιβλήμα−
τος δεν θα είναι λιγότερο από  3 mm.

(b) Είδη εξοπλισμού (TE)
TE1 (Διεγραμμένο)
TE2 (Διεγραμμένο)
TE3 Οι δεξαμενές θα ικανοποιούν επιπλέον τις ακό−

λουθες απαιτήσεις. Η συσκευή θέρμανσης δεν θα ει−
σχωρεί στο σώμα του περιβλήματος, αλλά θα είναι 
εξωτερική ως προς αυτό. Εντούτοις, ο σωλήνας που 
χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του φωσφόρου μπο−
ρεί να είναι εξοπλισμένος με θερμαντικό χιτώνιο. Η συ−
σκευή θέρμανσης του χιτωνίου θα είναι ρυθμισμένη έτσι 
ώστε να εμποδίζει τη θερμοκρασία του φωσφόρου να 
υπερβεί τη θερμοκρασία πλήρωσης του περιβλήματος. 
Άλλες σωληνώσεις θα εισέρχονται στο περίβλημα από 
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το άνω μέρος, τα ανοίγματα θα είναι τοποθετημένα 
πάνω από την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη του φω−
σφόρου και θα μπορούν να περικλείονται εξ ολοκλή−
ρου με πώματα που κλειδώνουν. Η δεξαμενή θα είναι 
εξοπλισμένη με σύστημα μέτρησης για την εξακρίβω−
ση της στάθμης του φωσφόρου και, εάν χρησιμοποιεί−
ται νερό ως προστατευτικό μέσο, με σταθερό σημείο 
μέτρησης που θα δείχνει την ανώτατη επιτρεπόμενη 
στάθμη του νερού.

TE4 Τα περιβλήματα θα είναι εξοπλισμένα με θερμο−
μόνωση κατασκευασμένη από υλικά που δεν είναι εύ−
κολα αναφλέξιμα.

TE5 Αν τα περιβλήματα είναι εξοπλισμένα με θερμο−
μόνωση, αυτή η μόνωση θα είναι  κατασκευασμένη από 
υλικά που δεν είναι εύκολα αναφλέξιμα.

TE6 Οι δεξαμενές μπορεί να είναι εξοπλισμένες με 
διάταξη που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκλείεται 
η απόφραξη από την μεταφερόμενη ουσία και η οποία 
εμποδίζει τη διαρροή και την δημιουργία υπερβολικής 
υπερπίεσης ή υποπίεσης εντός του περιβλήματος.

TE7 Το σύστημα εκκένωσης του περιβλήματος θα είναι 
εξοπλισμένο με δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους συσκευ−
ές κλεισίματος συναρμολογημένες σε σειρά, η πρώτη 
με τη μορφή εσωτερικής δικλείδας ταχείας λειτουρ−
γίας, εγκεκριμένου τύπου, και η δεύτερη με τη μορ−
φή εξωτερικής βαλβίδας διακοπής (δικλείδας), μία σε 
κάθε άκρο του σωλήνα εκκένωσης. Κενό παρέμβυσμα 
(φλάντζα), ή άλλη συσκευή που παρέχει το ίδιο μέτρο 
ασφαλείας, θα τοποθετείται επίσης στο στόμιο κάθε 
εξωτερικής βαλβίδας διακοπής. Η εσωτερική δικλείδα 
θα είναι τέτοια ώστε, εάν η σωλήνωση ξεβιδωθεί, η δι−
κλείδα θα παραμένει ενωμένη με το περίβλημα και στην 
κλειστή θέση.

TE8 Οι συνδέσεις με τα εξωτερικά στόμια σωληνώσε−
ων των δεξαμενών θα κατασκευάζονται από υλικά που 
δεν μπορούν να προκαλέσουν διάσπαση του υπεροξει−
δίου του υδρογόνου. 

TE9 Οι δεξαμενές θα είναι εξοπλισμένες στο άνω μέ−
ρος τους με συσκευή κλεισίματος που θα εμποδίζει την 
ανάπτυξη υπερβολικής πίεσης στο εσωτερικό του περι−
βλήματος λόγω διάσπασης  των μεταφερόμενων ουσιών, 
την οποιαδήποτε διαρροή υγρού, και την οποιαδήποτε 
εισδοχή ξένης ουσίας μέσα στο περίβλημα.

TE10 Οι συσκευές κλεισίματος σε δεξαμενές θα είναι 
σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποκλείουν απόφραξη των 
συσκευών από στερεοποιημένη ουσία κατά τη μεταφο−
ρά. Όπου οι δεξαμενές είναι ενδεδυμένες σε θερμομο−
νωτικό υλικό, το υλικό θα είναι ανόργανης φύσης και 
εντελώς απαλλαγμένο από εύφλεκτες ουσίες.

TE11 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός εξυπηρέτησής 
τους θα είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να εμποδίζεται η 
εισδοχή ξένης ουσίας, διαρροή υγρού ή ανάπτυξη υπερ−
βολικής πίεσης στο εσωτερικό του περιβλήματος λόγω 
διάσπασης  των μεταφερόμενων ουσιών.

TE12 Οι δεξαμενές θα είναι εξοπλισμένες με θερμο−
μόνωση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 6.8.3.2.14. Εάν η 
θερμοκρασία [SADT] του οργανικού υπεροξειδίου στο 
περίβλημα είναι 55 °C ή μικρότερη, ή η δεξαμενή είναι 
κατασκευασμένη από αλουμίνιο, το περίβλημα θα είναι 
πλήρως μονωμένο. Το αλεξήλιο και οποιοδήποτε μέρος 
της δεξαμενής δεν καλύπτεται από αυτό, ή η εξωτερική 
επένδυση πλήρους μονωτικής κάλυψης, θα είναι χρω−

ματισμένα λευκά ή φινιρισμένα με στιλπνό μέταλλο. Το 
χρώμα θα καθαρίζεται πριν από κάθε διαδρομή και θα 
ανανεώνεται στην περίπτωση κιτρινίσματος ή φθοράς. 
Η θερμομόνωση θα είναι απαλλαγμένη από εύφλεκτες 
ουσίες. Οι δεξαμενές θα είναι εξοπλισμένες με αισθη−
τήρες θερμοκρασίας.  

 Οι δεξαμενές θα είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες 
ασφαλείας και συσκευές αμέσου ανάγκης για εκτόνω−
ση υπό πίεση. Συσκευές εκτόνωσης στο κενό μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιούνται. Συσκευές αμέσου ανάγκης 
για εκτόνωση θα λειτουργούν σε πιέσεις καθοριζόμενες 
σύμφωνα τόσο με τις ιδιότητες του οργανικού υπερο−
ξειδίου όσο και με τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
της δεξαμενής. Δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν εύτη−
κτα στοιχεία στο σώμα του περιβλήματος. 

 Οι δεξαμενές θα είναι εξοπλισμένες με βαλβίδες 
ασφαλείας με ελατήριο για την αποτροπή ανάπτυξης 
σημαντικής πίεσης μέσα στο περίβλημα στα προϊόντα 
διάσπασης  και τους ατμούς που εκλύονται σε θερμο−
κρασία 50 °C. Η χωρητικότητα και η πίεση στην αρχή 
της εκκένωσης της βαλβίδας ή των βαλβίδων ασφαλεί−
ας θα βασίζεται στα αποτελέσματα των δοκιμών που 
αναφέρονται στην ειδική διάταξη ΤΑ2. Η πίεση στην 
αρχή της εκκένωσης εντούτοις δεν θα είναι σε καμία 
περίπτωση τόση ώστε να μπορούσε να διαφύγει υγρό 
από τη βαλβίδα ή τις βαλβίδες εάν η δεξαμενή αναπο−
δογύριζε.  

 Οι συσκευές αμέσου ανάγκης για εκτόνωση μπορεί να 
είναι τύπου ελατηρίου ή εύθραυστου τύπου σχεδιασμέ−
νων να εξάγουν τον αέρα όλων των προϊόντων διάσπα−
σης  και ατμών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια πε−
ριόδου όχι μικρότερης από μία ώρα περικύκλωσης από 
φωτιά όπως υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 

q F A= × ×70961 0 82.

  όπου:
q = απορρόφηση θερμότητας [W]
A = καλυπτόμενη περιοχή [m2]
F = συντελεστής μόνωσης 
F = l για μη μονωμένες δεξαμενές, ή

F
U(923 T )

47032
PO

=
−

 για μονωμένες δεξαμενές

όπου:
K = θερμική αγωγιμότητα της μονωτικής στρώσης 

[W·m−1·K−1]
L = πάχος της μονωτικής στρώσης [m]
U = K/L = συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας της 

μόνωσης [W·m−2·K−1]
TPO = θερμοκρασία   υπεροξειδίου σε συνθήκες εκτό−

νωσης [K]
Η πίεση στην αρχή της εκκένωσης της συσκευής (των 

συσκευών) αμέσου ανάγκης για εκτόνωση θα είναι υψη−
λότερη από την αναφερόμενη παραπάνω και θα βασίζε−
ται στα αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται 
στην ειδική διάταξη ΤΑ2. Οι διαστάσεις των συσκευών 
αμέσου ανάγκης για εκτόνωση θα είναι τέτοιες ώστε 
η μέγιστη πίεση στη δεξαμενή να μην υπερβαίνει ποτέ 
την πίεση δοκιμής της δεξαμενής.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα παράδειγμα μεθόδου καθορισμού του 
μεγέθους των συσκευών αμέσου ανάγκης για εκτόνω−
ση δίνεται στο Προσάρτημα 5 του Εγχειριδίου Δοκι−
μών και Κριτηρίων.   

Για δεξαμενές με θερμική μόνωση που αποτελείται 
από πλήρη επένδυση, η χωρητικότητα και η ρύθμιση της 
συσκευής (των συσκευών) αμέσου ανάγκης για εκτόνω−
ση θα καθορίζεται υποθέτοντας απώλεια μόνωσης από 
ποσοστό 1% του εμβαδού της επιφανείας. 

Συσκευές εκτόνωσης σε κενό και βαλβίδες ασφαλεί−
ας με ελατήριο σε δεξαμενές θα είναι εφοδιασμένες 
με ανασχετήρες φλόγας εκτός εάν οι προς μεταφορά 
ουσίες και τα προϊόντα διάσπασής τους είναι μη ανα−
φλέξιμα. Θα δίνεται η δέουσα προσοχή στην ελάττωση 
της ικανότητας εκτόνωσης που προκαλείται από τον 
ανασχετήρα φλόγας.

TE13 Οι δεξαμενές θα είναι θερμικά μονωμένες και 
εξοπλισμένες με συσκευή θέρμανσης εξωτερικά.

TE14 Οι δεξαμενές θα είναι θερμικά μονωμένες. Η θερ−
μομόνωση που έρχεται κατευθείαν σε επαφή με το πε−
ρίβλημα θα έχει θερμοκρασία ανάφλεξης  τουλάχιστον 
50°C υψηλότερη από τη μέγιστη θερμοκρασία για την 
οποία σχεδιάστηκε η δεξαμενή.

TE15 (Διεγραμμένο)
TE16 (Δεσμευμένο)
TE17 (Δεσμευμένο)
TE18 Οι δεξαμενές που προορίζονται για τη μεταφο−

ρά ουσιών που έχουν πληρωθεί σε θερμοκρασία υψη−
λότερη από 190°C θα είναι εξοπλισμένες με ανακλα−
στήρες τοποθετημένους σε ορθή γωνία ως προς τα 
άνω ανοίγματα πλήρωσης, ώστε να αποφεύγεται ξαφ−
νική τοπική αύξηση στη θερμοκρασία του τοιχώματος 
κατά την πλήρωση. 

TE19 Εξαρτήματα και προσαρ−
τήματα συναρμολογημένα στο 
άνω μέρος της δεξαμενής θα εί−
ναι είτε:  

− εισηγμένα σε ειδικό μετατο−
πισμένο κλειστό χώρο, ή

− εξοπλισμένα με εσωτερική 
βαλβίδα ασφαλείας , ή

− θα καλύπτονται με πώμα, 
ή με εγκάρσια και/ ή διαμήκη 
μέλη, ή με άλλες εξίσου απο−
τελεσματικές συσκευές, με ανά−
γλυφο τέτοιο ώστε σε περίπτω−
ση ανατροπής τα εξαρτήματα 
και προσαρτήματα να μην κα−
ταστρέφονται. 

Εξαρτήματα και προσαρτήματα 
στερεωμένα στο κάτω μέρος 
του περιβλήματος:

Στόμια σωληνώσεων, εγκάρ−
σιες συσκευές κλεισίματος, και 
όλες οι συσκευές εκκένωσης 
θα είναι μετατοπισμένα κατά 
τουλάχιστον 200 mm από την 
ακραία εξωτερική ακμή της δε−
ξαμενής ή θα προστατεύονται 
με μπάρα έχουσα συντελεστή 
αδρανείας όχι μικρότερο από 
20 cm3 εγκάρσια στη διεύθυν−
ση κίνησης, το ύψος τους από 
το έδαφος δεν θα είναι μικρό−
τερο από 300 mm όταν η δεξα−
μενή είναι πλήρης.

Εξαρτήματα και προσαρτή−
ματα συναρμολογημένα στην 
οπίσθια όψη της δεξαμενής  θα 
προστατεύονται από τον προ−
φυλακτήρα που προβλέπεται 
στην  9.7.6. Το ύψος τους πάνω 
από το έδαφος θα είναι τέτοιο 
ώστε να τα προστατεύει επαρ−
κώς ο προφυλακτήρας. 

TE20 Εκτός από τους άλλους κωδικούς δεξαμενών 

που επιτρέπονται στην ιεράρχηση των δεξαμενών της 

εκλογικευμένης προσέγγισης της 4.3.4.1.2, οι δεξαμενές 

θα είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα ασφαλείας.

ΤΕ21 Τα κλεισίματα θα προστατεύονται με καλύμμα−

τα που κλειδώνουν. 

ΤΕ22 (Δεσμευμένο)

ΤΕ23 Οι δεξαμενές εξοπλίζονται με διάταξη που έχει 

σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποκλείεται η απόφραξη από 

την μεταφερόμενη ουσία και η οποία εμποδίζει τη δι−

αρροή και την δημιουργία υπερβολικής υπερπίεσης ή 

υποπίεσης εντός του περιβλήματος. 

TE24 Αν οι δεξαμενές που προορίζο−
νται για  τη μεταφορά και χειρισμό 
ασφάλτου είναι εφοδιασμένες με σω−
λήνα  διανομής στο τέλος του σωλή−
να εκκένωσης, η συσκευή κλεισίμα−
τος, που απαιτείται από την 6.8.2.2.2, 
μπορεί να αντικατασταθεί από βαλ−
βίδα διακοπής που βρίσκεται επί του  
σωλήνα εκκένωσης πριν από τον     
σωλήνα διανομής. 
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  ΤΕ25 (Δεσμευμένο)
(c) Έγκριση τύπου (TA)
TA1 Δεξαμενές δεν θα εγκρίνονται για τη μεταφορά 

οργανικών ουσιών.
TA2 Αυτή η ουσία μπορεί να μεταφερθεί σε σταθε−

ρές ή αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές ή δεξαμενές− 
εμπορευματοκιβώτια υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η 
αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης, αν με βάση τις 
δοκιμές που αναφέρονται παρακάτω, η αρμόδια αρχή 
είναι ικανοποιημένη ως προς την ασφάλεια αυτής της 
μεταφοράς. Αν η χώρα προέλευσης δεν είναι συμβαλ−
λόμενο μέρος, οι προϋποθέσεις θα θέτονται από την 
αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους που συνα−
ντά η αποστολή.

 Για τον τύπο έγκρισης θα διενεργούνται δοκιμές :
− για να αποδείξουν τη συμβατότητα όλων των υλι−

κών που σε κανονικές περιστάσεις έρχονται σε επαφή 
με την ουσία κατά τη μεταφορά,

− για να παράσχουν δεδομένα για να διευκολύνουν 
το σχεδιασμό των συσκευών εκτόνωσης υπό πίεση και 
τις βαλβίδες ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρα−
κτηριστικά σχεδιασμού της δεξαμενής, και 

− για να εξακριβώσουν τυχόν ειδικές απαιτήσεις απα−
ραίτητες για την ασφαλή μεταφορά της ουσίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα περιλαμβάνονται 
στην έκθεση για την έγκριση τύπου της δεξαμενής.

  ΤΑ3  Η ουσία αυτή μπορεί να μεταφερθεί μόνο σε 
δεξαμενές με κωδικό δεξαμενής LGAV ή

 SGAV· η ιεράρχηση της 4.3.4.1.2 δεν εφαρμόζεται.
(d) Δοκιμές (TT)
TT1 Δεξαμενές από καθαρό αλουμίνιο πρέπει να υπό−

κεινται σε αρχικές και περιοδικές δοκιμές υδραυλικής 
πίεσης σε πίεση μόνο 250 kPa (2.5 bar) (πίεση μετρη−
τή).

TT2 Η κατάσταση των επενδύσεων των περιβλημά−
των θα ελέγχεται κάθε χρόνο από έναν ειδικό εγκεκρι−
μένο από την αρμόδια αρχή, ο οποίος θα επιθεωρήσει 
το εσωτερικό του περιβλήματος.

TT3 Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις της 6.8.2.4.2, 
οι περιοδικές επιθεωρήσεις θα λαμβάνουν χώρα του−
λάχιστον κάθε οκτώ χρόνια και θα περιλαμβάνει έναν 
έλεγχο πάχους με χρήση κατάλληλων οργάνων. Για τέ−
τοιες δεξαμενές, η δοκιμή στεγανότητας και έλεγχος 
για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη στην  6.8.2.4.3 θα διε−
νεργούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια.

TT4 (Δεσμευμένο)
TT5 Οι δοκιμές υδραυλικής πίεσης θα διενεργούνται 

τουλάχιστον κάθε
3 χρόνια.      2½ χρόνια.

TT6 Οι περιοδικές δοκιμές, 
συμπεριλαμβανομένης της 
δοκιμής υδραυλικής πίεσης, 
θα διενεργούνται τουλάχι−
στον κάθε 3 χρόνια.

TT7 Παρά τις απαιτήσεις της 6.8.2.4.2, η περιοδική εσω−
τερική επιθεώρηση μπορεί να αντικατασταθεί από ένα 
πρόγραμμα εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή.

ΤΤ8  Οι δεξαμενές που έχουν έγκριση για τη μεταφο−
ρά του UN 1005 ΑΜΜΩΝΙΑ, ΑΝΥΔΡΟΣ και έχουν κατα−

σκευαστεί από λεπτόκοκκο χάλυβα με αντοχή διαρρο−
ής άνω των 400 N/mm2 σύμφωνα με το πρότυπο υλικό, 
υπόκεινται σε κάθε περιοδική επιθεώρηση σύμφωνα με 
την 6.8.2.4.2, σε δοκιμές με μαγνητικά σωματίδια για να 
ανιχνευτούν επιφανειακές ρωγμές.

 Για το κάτω μέρος κάθε περιβλήματος επιθεωρεί−
ται το 20% τουλάχιστον του μήκους κάθε περιφερει−
ακής και διαμήκους συγκόλλησης καθώς και όλες οι 
συγκολλήσεις ακροφυσίων και τυχόν περιοχές με επι−
σκευές ή ξυσίματα.

(e) Επισήμανση (TM)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτά τα στοιχεία θα είναι σε μία επίσημη 

γλώσσα της χώρας εγκρίσεως και επίσης, εάν η γλώσ−
σα αυτή δεν είναι η αγγλική, γαλλική ή γερμανική, σε 
μία από αυτές τις γλώσσες, εκτός εάν προβλέπεται δι−
αφορετικά από συμφωνίες που έχουν συναφθεί μετα−
ξύ των χωρών που αφορά η μεταφορά.

TM1 Οι δεξαμενές θα φέρουν επιπλέον των στοιχείων 
που περιγράφονται στην 6.8.2.5.2, τις λέξεις: «Μην ανοί−
γετε κατά τη μεταφορά. Υπόκειται σε αυτογενή καύση» 
(βλέπε επίσης τη Σημείωση παραπάνω).

TM2 Οι δεξαμενές θα φέρουν επιπλέον των στοιχεί−
ων που περιγράφονται στην 6.8.2.5.2, τις λέξεις: «Μην 
ανοίγετε κατά τη μεταφορά. Αναδίδει εύφλεκτα αέ−
ρια σε επαφή με το νερό» (βλέπε επίσης τη Σημείω−
ση παραπάνω).

TM3 Οι δεξαμενές θα φέρουν, στην πινακίδα που πε−
ριγράφεται στην 6.8.2.5.1, τις ονομασίες αποστολής των 
εγκεκριμένων ουσιών και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορ−
τίο της δεξαμενής σε kg.

TM4 Για δεξαμενές τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία 
θα επισημαίνονται με σφράγιση ή με άλλη παρόμοια 
μέθοδο στην πινακίδα που προβλέπεται στην 6.8.2.5.2 
ή απευθείας στα τοιχώματα του ίδιου του περιβλή−
ματος, εάν τα τοιχώματα είναι έτσι ενισχυμένα ώστε 
να μη μειώνεται η αντοχή του περιβλήματος: η χημική 
ονομασία με την εγκεκριμένη συγκέντρωση της σχε−
τικής ουσίας.  

TM5 Οι δεξαμενές θα φέρουν επιπλέον των στοιχείων 
που περιγράφονται στην 6.8.2.5.1 την ημερομηνία (μή−
νας, έτος) της πιο πρόσφατης επιθεώρησης της εσω−
τερικής κατάστασης του περιβλήματος.

TM6 (Μελλοντική καταχώρηση)
TM7 Επιπλέον, το σύμβολο του τριφυλλιού που περι−

γράφεται στην 5.2.1.7.6, θα επισημαίνεται με σφράγιση 
ή με οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο στο μέρος 
που περιγράφεται στην 6.8.2.5.1. Η επισήμανση τριφυλ−
λιού μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας στα τοιχώματα 
του ίδιου του περιβλήματος, εάν τα τοιχώματα είναι 
έτσι ενισχυμένα ώστε να μη μειώνεται η αντοχή του 
περιβλήματος.

6.8.5 Απαιτήσεις που αφορούν τα υλικά και την κα−
τασκευή σταθερών συγκολλημένων δεξαμενών, απο−
συναρμολογούμενων συγκολλημένων δεξαμενών, και 
συγκολλημένων περιβλημάτων εμπορευματοκιβωτίων− 
δεξαμενών για τα οποία απαιτείται πίεση δοκιμής όχι 
μικρότερη από  1 MPa (10 bar), και σταθερών  συγκολ−
λημένων δεξαμενών, αποσυναρμολογούμενων συγκολ−
λημένων δεξαμενών, και συγκολλημένων περιβλημάτων 
εμπορευματοκιβωτίων− δεξαμενών προοριζόμενων για 
τη μεταφορά υγροποιημένων κατεψυγμένων αερίων της 
Κλάσης 2  
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6.8.5.1 Υλικά και περιβλήματα
6.8.5.1.1  (a) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μετα−

φορά:
− συμπιεσμένων, υγροποιημένων  αερίων ή αερίων δι−

αλυμένων υπό πίεση της Κλάσης 2,
− UN 1380, 2845, 2870, 3194, 3391 ως 3394 της Κλά−

σης 4.2,  και 
− UN 1052 υδροφθόριο, άνυδρο και UN 1790 υδροφθο−

ρικό οξύ με περισσότερο από 85% υδροφθόριο της 
Κλάσης 8

θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα.
(b) Περιβλήματα κατασκευασμένα από λεπτόκοκκους 

χάλυβες για τη μεταφορά:
− διαβρωτικών αερίων της Κλάσης 2 και UN 2073 δι−

άλυμα αμμωνίας, και
− UN 1052 υδροφθόριο, άνυδρο και UN 1790 υδροφθο−

ρικό οξύ με περισσότερο από 85% υδροφθόριο της 
Κλάσης 8

θα υφίστανται θερμική κατεργασία για την εκτόνωση 
των θερμικών τάσεων.  

(c) Περιβλήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά υγρο−
ποιημένων κατεψυγμένων αερίων της Κλάσης 2 θα κα−
τασκευάζονται από χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμι−
νίου, χαλκό ή κράμα χαλκού, π.χ., μπρούντζο. Εντούτοις, 
περιβλήματα κατασκευασμένα από χαλκό ή κράμα χαλ−
κού θα επιτρέπονται μόνο για αέρια που δεν περιέχουν 
ακετυλένιο: το αιθυλένιο, εντούτοις, δεν μπορεί να πε−
ριέχει περισσότερο από 0.005% ακετυλένιο.

(d) Μόνο υλικά ενδεικνυόμενα για τις κατώτατες και 
ανώτατες θερμοκρασίες εργασίας των περιβλημάτων 
και των εξαρτημάτων και προσαρτημάτων τους μπορεί 
να χρησιμοποιούνται.  

6.8.5.1.2 Τα ακόλουθα υλικά θα επιτρέπονται για την 
κατασκευή περιβλημάτων:

(a) χάλυβες μη υποκείμενοι σε ψαθυρή θραύση στην 
ελάχιστη θερμοκρασία εργασίας (βλέπε  6.8.5.2.1):

− μαλακοί χάλυβες (εκτός από υγροποιημένα αέρια 
υπό ψύξη της  Κλάσης 2),

− λεπτόκοκκοι χάλυβες, με κατώτερη θερμοκρασία −
60 °C,

− χάλυβες νικελίου (με περιεκτικότητα σε νικέλιο 0.5 
έως 9%), με κατώτερη θερμοκρασία −196°C, αναλόγως 
της περιεκτικότητας σε νικέλιο,

− ωστενιτικοί χάλυβες χρωμίου−νικελίου, με κατώτε−
ρη θερμοκρασία −270 °C,

(b) αλουμίνιο καθαρότητας όχι μικρότερης από 99.5%, 
ή κράματα αλουμινίου (βλέπε 6.8.5.2.2),

(c) αποξειδωμένος χαλκός καθαρότητας όχι μικρότε−
ρης από 99.9%, ή κράματα χαλκού με περιεκτικότητα 
σε χαλκό άνω του 56% (βλέπε 6.8.5.2.3). 

6.8.5.1.3 (a) Περιβλήματα από χάλυβα, αλουμίνιο ή κρά−
ματα αλουμινίου θα είναι είτε χωρίς ραφή είτε συγκολ−
λημένα.

 (b) Περιβλήματα κατασκευασμένα από ωστενιτικό χά−
λυβα, χαλκό ή κράματα χαλκού μπορεί να είναι σκλη−
ρής συγκολλήσεως.  

6.8.5.1.4 Τα εξαρτήματα και προσαρτήματα μπορεί 
να είναι είτε βιδωμένα στα περιβλήματα είτε να είναι 
ασφαλισμένα σε αυτά ως ακολούθως:

(a) περιβλήματα κατασκευασμένα από χάλυβα, αλου−
μίνιο ή κράμα αλουμινίου: με συγκόλληση,

(b) περιβλήματα κατασκευασμένα από ωστενιτικό χά−
λυβα, χαλκό ή κράμα χαλκού: με συγκόλληση ή σκλη−
ρή συγκόλληση.

6.8.5.1.5 Η κατασκευή περιβλημάτων και η πρόσδεσή 
τους στο όχημα, στο πλαίσιο υποστηρίξεως ή στο πλαί−

σιο του εμπορευματοκιβωτίου θα είναι τέτοια ώστε να 
αποκλείει με βεβαιότητα τυχόν μείωση στη θερμοκρα−
σία των φερόντων στοιχείων τέτοια που θα ήταν πιθα−
νό να τα καταστήσει ψαθυρά. Τα ίδια τα μέσα πρόσ−
δεσης περιβλημάτων θα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε 
ακόμη και όταν το περίβλημα είναι στη χαμηλότερη 
θερμοκρασία εργασίας του να εξακολουθούν να έχουν 
τις αναγκαίες μηχανικές ιδιότητες. 

6.8.5.2 Απαιτήσεις δοκιμής
6.8.5.2.1 Περιβλήματα από χάλυβα
 Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

περιβλημάτων και κορδονιών συγκόλλησης θα ικανοποι−
ούν, στην κατώτερη θερμοκρασία εργασίας τους, αλλά 
τουλάχιστον στους −20°C, τουλάχιστον τις ακόλουθες 
απαιτήσεις ως προς την κρουστική αντοχή:

− Οι δοκιμές θα διενεργούνται με δοκίμια με εγκοπή 
σχήματος V,  

− Η ελάχιστη κρουστική αντοχή (βλέπε 6.8.5.3.1 με 
6.8.5.3.3) για δοκίμια με τον επιμήκη άξονά τους σε ορθή 
γωνία προς την κατεύθυνση κυλίσεως και εγκοπή σχή−
ματος V (σύμφωνα με το πρότυπο ISO R 148) κάθετη 
στην επιφάνεια της πλάκας, θα είναι 34 J/cm2 για το 
μαλακό χάλυβα (ο οποίος, λόγω των υπαρχουσών προ−
διαγραφών ISO, μπορεί να δοκιμάζεται με δοκίμια που 
έχουν τον επιμήκη άξονα στην κατεύθυνση κύλισης), το 
λεπτόκοκκο χάλυβα, το χάλυβα φερριτικού κράματος 
με Ni < 5%, το χάλυβα φερριτικού κράματος 5% <  Ni <  
9%, ή τον ωστενιτικό χάλυβα Cr − Ni.

− Στην περίπτωση ωστενιτικών χαλύβων, μόνο το κορ−
δόνι συγκόλλησης είναι ανάγκη να υποβάλλεται σε δο−
κιμή κρουστικής αντοχής.

− Για θερμοκρασίες εργασίας κάτω των −196 °C η δο−
κιμή κρουστικής αντοχής δεν διενεργείται στην κατώ−
τατη θερμοκρασία εργασίας, αλλά στους −196°C. 

6.8.5.2.2 Περιβλήματα κατασκευασμένα από αλουμίνιο 
ή κράμα αλουμινίου 

 Οι ραφές των περιβλημάτων θα ικανοποιούν τις απαι−
τήσεις που ορίζονται από την αρμόδια αρχή. 

6.8.5.2.3 Περιβλήματα κατασκευασμένα από χαλκό ή 
κράμα χαλκού

 Δεν είναι ανάγκη να διενεργούνται δοκιμές για να κα−
θορισθεί εάν η κρουστική αντοχή είναι επαρκής.

6.8.5.3 Δοκιμές κρουστικής αντοχής
6.8.5.3.1 Για φύλλα πάχους μικρότερου από 10 mm αλλά 

όχι μικρότερου από 5 mm, δοκίμια διατομής 10 mm x e 
mm, όπου το “e” συμβολίζει το πάχος του φύλλου, θα 
χρησιμοποιούνται. Η μηχανική ρύθμιση στα 7.5 mm ή τα 
5 mm επιτρέπεται εάν είναι αναγκαία. Θα απαιτείται η 
ελάχιστη τιμή των 34 J/cm2 σε κάθε περίπτωση.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καμία δοκιμή κρουστικής αντοχής δεν θα 
διενεργείται σε φύλλα πάχους μικρότερου από 5 mm, ή 
στις ραφές συγκόλλησής τους. 

6.8.5.3.2 (a)  Με σκοπό να δοκιμασθούν φύλλα, η κρου−
στική αντοχή θα καθορίζεται σε τρία δοκίμια. Τα δο−
κίμια θα λαμβάνονται σε ορθή γωνία προς τη διεύθυν−
ση κυλίσεως, εντούτοις, για μαλακό χάλυβα μπορεί να 
λαμβάνονται στη διεύθυνση κυλίσεως.

 (b) Για να δοκιμάζονται οι ραφές συγκόλλησης τα 
δοκίμια θα λαμβάνονται ως ακολούθως:

όταν e ≤10 mm:
τρία δοκίμια με την εγκοπή στο κέντρο της συγκόλ−

λησης,
τρία δοκίμια με την εγκοπή στο κέντρο της ζώνης 

προσβολής από θερμότητα (η εγκοπή V να διασχίζει 
το όριο της περιοχής τήξεως στο κέντρο του δείγμα−
τος ),
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6.8.5.3.3  (a) Για τα φύλλα, ο μέσος όρος των τριών 
δοκιμών θα ικανοποιεί την ελάχιστη τιμή των 34 J/cm2 
που αναφέρεται στην 6.8.5.2.1, το πολύ μία από τις επι−
μέρους τιμές μπορεί να είναι κάτω από την ελάχιστη 
τιμή και τότε όχι κάτω των 24 J/cm2.

(b) Για τις συγκολλήσεις, η μέση τιμή που λαμβάνε−
ται από τα τρία δοκίμια που έχουν ληφθεί στο κέντρο 
της συγκόλλησης δεν θα είναι κάτω από την ελάχιστη 
τιμή των 34 J/cm2,  το πολύ μία από τις επιμέρους τιμές 
μπορεί να είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή και τότε 
όχι κάτω των 24 J/ cm2.

(c) Για την προσβαλλόμενη από τη θερμότητα ζώνη 
(η εγκοπή V να διασχίζει το όριο της περιοχής τήξε−
ως στο κέντρο του δείγματος) οι τιμές που λαμβάνο−
νται από ένα το πολύ από τα τρία δοκίμια μπορεί να 
είναι μικρότερες από την ελάχιστη τιμή των 34 J/cm2, 
όχι όμως κάτω των 24 J/ cm2.

6.8.5.3.4 Εάν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην 
6.8.5.3.3 δεν ικανοποιούνται, μπορεί να γίνει μόνο μία 
νέα δοκιμή εάν:

(a) η μέση τιμή των πρώτων τριών δοκιμών είναι κάτω 
από την ελάχιστη τιμή των 34 J/cm2, ή 

(b) περισσότερες από μία από τις επιμέρους τιμές 
είναι μικρότερες από την ελάχιστη τιμή των 34 J/cm2 

αλλά όχι κάτω των 24 J/cm2.
6.8.5.3.5 Σε επαναλαμβανόμενη κρουστική δοκιμή σε 

φύλλα ή συγκολλήσεις, καμία από τις επιμέρους τιμές 
δεν μπορεί να είναι κάτω των 34 J/cm2. Η μέση τιμή 
όλων των αποτελεσμάτων της αρχικής δοκιμής και της 
νέας δοκιμής πρέπει να είναι ίση προς ή μεγαλύτερη 
από την ελάχιστη των 34 J/cm2.

Σε επαναλαμβανόμενη δοκιμή κρουστικής αντοχής 
στην προσβεβλημένη από τη θερμότητα ζώνη, καμία 
από τις επιμέρους τιμές δεν μπορεί να είναι κάτω των 
34 J/cm2.

6.8.5.4 Αναφορά σε Πρότυπα
Θεωρείται ότι οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 6.8 ικα−

νοποιούνται εφόσον εφαρμόζονται τα παρακάτω πρό−
τυπα:

EN 1252−1:1998 Κρυογενικά δοχεία – Υλικά – Μέρος 
1: απαιτήσεις ανθεκτικότητας για θερμοκρασίες κάτω 
από −80οC.

EN 1252−2:2001 Κρυογενικά δοχεία – Υλικά – Μέρος 2: 
απαιτήσεις ανθεκτικότητας για θερμοκρασίες μεταξύ −
80οC και −20οC.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.9
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜO, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ,
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

(ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ),
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΚΙΒΩΤΙΩΝ−ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

 (SWAP BODIES) ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ
 ΜΕ ΦΑΙΜΠΕΡ (FRP)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για φορητές δεξαμενές και πολλαπλών 
στοιχείων εμπορευματοκιβώτια αερίων (MEGCs) βλέπε 
Κεφάλαιο 6.7, για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχή−
ματα), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και δεξαμε−
νές−εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές σε κινητά αμα−
ξώματα (swap bodies), με περιβλήματα από μεταλλικά 
υλικά, και συστοιχίες οχημάτων και πολλαπλών στοιχεί−
ων εμπορευματοκιβώτια αερίων (MEGCs) άλλων από UN 
MEGCs βλέπε Κεφάλαιο 6.8, για δεξαμενές αποβλήτων 
που λειτουργούν υπό κενό βλέπε Κεφάλαιο 6.10.

6.9.1 Γενικά
6.9.1.1 Οι δεξαμενές FRP θα σχεδιάζονται, κατασκευά−

ζονται και θα δοκιμάζονται σύμφωνα με ένα πρόγραμμα 
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διασφάλισης της ποιότητα αναγνωρισμένο από την αρ−
μόδια αρχή, συγκεκριμένα, η εργασία ελασματοποίησης 
και η συγκόλληση των θερμοπλαστικών επενδύσεων θα 
γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με 
μια διαδικασία αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή.

6.9.1.2 Για το σχεδιασμό και τις δοκιμές (ελέγχους) 
των δεξαμενών FRP, οι διατάξεις των 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 
6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 (a) και (b), 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27, 6.8.2.1.28 
και 6.8.2.2.3 θα ισχύουν επίσης. 

6.9.1.3 Στοιχεία θέρμανσης δεν θα χρησιμοποιούνται 
για δεξαμενές FRP.

6.9.1.4 Για τη σταθερότητα των βυτιοφόρων οχημά−
των, θα ισχύουν οι απαιτήσεις της 9.7.5.1.

6.9.2 Κατασκευή 
6.9.2.1 Τα περιβλήματα θα είναι κατασκευασμένα από 

κατάλληλα υλικά, συμβατά με τις μεταφερόμενες ου−
σίες σε εύρος θερμοκρασίας χρήσης μεταξύ −40°C και 
+50°C, εκτός αν το εύρος θερμοκρασίας προσδιορίζεται 
για ειδικές κλιματολογικές συνθήκες από την αρμόδια 
αρχή της χώρας όπου λαμβάνει χώρα η μεταφορά.

6.9.2.2 Περιβλήματα θα αποτελούνται από τα ακόλου−
θα τρία στοιχεία:

 −  εσωτερική επένδυση,
 −  δομική στρώση,
 −  εξωτερική στρώση.
6.9.2.2.1 Η εσωτερική επένδυση είναι η εσωτερική 

ζώνη τοιχώματος του περιβλήματος σχεδιασμένη ως 
ο πρωταρχικός φραγμός που παρέχει τη μακροπρόθε−
σμη χημική αντίσταση έναντι των μεταφερόμενων ουσι−
ών, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επικίνδυνη αντί−
δραση με τα περιεχόμενα ή η δημιουργία επικίνδυνων 
ενώσεων και οποιαδήποτε σημαντική εξασθένηση της 
δομικής στρώσης λόγω της διάχυσης των προϊόντων 
μέσω της εσωτερικής επένδυσης.

 Η εσωτερική επένδυση μπορεί να είναι είτε επένδυ−
ση FRP ή θερμοπλαστική επένδυση. 

6.9.2.2.2 Οι επενδύσεις FRP θα αποτελούνται από:
(a) επιφανειακή στρώση (επίχριση με κολλοειδές, “gel−

coat”): κατάλληλη επιφανειακή στρώση πλούσια σε ρη−
τίνη, ενισχυμένη με κάλυμμα, συμβατό με τη ρητίνη και 
τα περιεχόμενα. Αυτή η στρώση θα έχει περιεχόμενο 
ίνες κατά βάρος όχι μεγαλύτερο από 30 % και πάχος 
μεταξύ 0.25 και 0.60 mm,

(b) ενισχυτική στρώση(−εις): στρώση ή πολλές στρώ−
σεις με ελάχιστο πάχος 2 mm, που περιέχουν τουλά−
χιστον 900 g/m² πλέγμα υάλου ή κομμένες ίνες με πε−
ριεχόμενο υάλου κατά βάρος όχι λιγότερο από 30% 
εκτός αν αποδεικνύεται ισοδύναμη ασφάλεια με μικρό−
τερο περιεχόμενο υάλου.

6.9.2.2.3  Οι θερμοπλαστικές επενδύσεις θα αποτελού−
νται από φύλλο θερμοπλαστικού υλικού όπως αναφέ−
ρεται στην 6.9.2.3.4, συγκολλημένες μεταξύ τους στην 
απαιτούμενη μορφή, στις οποίες θα ενώνονται οι δομι−
κές στρώσεις. Δεσμοί διαρκείας μεταξύ των επενδύσε−
ων και της δομικής στρώσης θα επιτυγχάνονται με τη 
χρήση κατάλληλου κολλητικού υλικού. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη μεταφορά εύφλεκτων υγρών η 
εσωτερική στρώση μπορεί να απαιτεί επιπλέον μέτρα  
σύμφωνα με την 6.9.2.14, ώστε να αποφεύγεται η συσ−
σώρευση ηλεκτρικών φορτίων.

6.9.2.2.4  Η δομική στρώση του περιβλήματος είναι η ει−
δικά σχεδιασμένη ζώνη σύμφωνα με τις 6.9.2.4 έως 6.9.2.6 

ώστε να αντέχει τις μηχανικές καταπονήσεις. Αυτό το 
μέρος κανονικά αποτελείται από πολλές στρώσεις με 
ενίσχυση ίνες σε καθορισμένους προσανατολισμούς.

6.9.2.2.5  Η εξωτερική στρώση είναι το μέρος εκείνο 
του περιβλήματος που είναι εκτεθειμένο στην ατμό−
σφαιρα.  Θα αποτελείται από μια στρώση πλούσια σε 
ρητίνη με πάχος  τουλάχιστον 0.2 mm. Για πάχος μεγα−
λύτερο από 0.5 mm, θα χρησιμοποιείται πλέγμα. Αυτή η 
στρώση θα έχει περιεχόμενο υάλου κατά βάρος λιγό−
τερο από 30% και θα είναι ανθεκτική στις εξωτερικές 
συνθήκες, ειδικά στην τυχόν επαφή με τη μεταφερόμε−
νη ουσία. Η ρητίνη θα περιέχει προσθετικά για την πα−
ροχή προστασία έναντι φθοράς της δομικής στρώσης 
του περιβλήματος από την υπεριώδη ακτινοβολία.

6.9.2.3 Πρώτες ύλες
6.9.2.3.1 Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή των δεξαμενών FRP θα είναι γνωστής προ−
έλευσης και προδιαγραφών.

6.9.2.3.2  Ρητίνες
 Η επεξεργασία του μείγματος ρητίνης θα γίνεται 

αυστηρά σε συμμόρφωση με τις συστάσεις του προ−
μηθευτή. Αυτό αφορά κυρίως τη χρήση σκληρυντικών, 
καταλυτών έναρξης και επιταχυντών. Αυτές οι ρητίνες 
μπορεί να είναι:

−  μη−κορεσμένες ρητίνες πολυεστέρα,
−  ρητίνες βινυλεστέρα,
−  εποξικές ρητίνες,
−  φαινολικές ρητίνες.
 H θερμοκρασία θερμικής παραμόρφωσης (HDT) της 

ρητίνης, καθοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 75−
1:1993 θα είναι τουλάχιστον 20°C υψηλότερη από τη μέ−
γιστη θερμοκρασία εξυπηρέτησης της δεξαμενής, αλλά 
σε καμία περίπτωση χαμηλότερη από 70°C.

6.9.2.3.3 Ενισχυτικές ίνες 
 To υλικό ενίσχυσης των δομικών στρώσεων θα εί−

ναι από κατάλληλο είδος ινών όπως ίνες υάλου τύπου 
E ή ECR σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2078:1993. Για 
την εσωτερική επιφανειακή στρώση, ίνες υάλου τύπου 
C σύμφωνα με το πρότυπο ISO 2078:1993 μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Θερμοπλαστικά καλύμματα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν μόνο για την εσωτερική επένδυση 
όταν η συμβατότητά τους με τα πιθανά περιεχόμενα 
είναι αποδεδειγμένη.

6.9.2.3.4 Υλικό θερμοπλαστικής επένδυσης 
 Θερμοπλαστικές επενδύσεις, όπως μη πλαστικοποι−

ημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC−U), πολυπροπυλένιο 
(PP), φθοριούχο πολυβινυλιδένιο (PVDF), πολυτετραφθο−
ροαιθυλένιο (PTFE), κλπ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως υλικά επένδυσης.  

6.9.2.3.5 Προσθετικά
 Πρόσθετα απαραίτητα για τη μεταχείριση της ρη−

τίνης, όπως καταλύτες, επιταχυντές, σκληρυντικά και 
θιξοτροπικές ουσίες  όπως επίσης και υλικά που χρη−
σιμοποιούνται για τη βελτίωση της δεξαμενής, όπως γε−
μιστικά, χρώματα, φυσικά  πιγμέντα κλπ. δεν θα προ−
καλούν εξασθένηση του υλικού, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διάρκεια ζωής και την αναμενόμενη θερμοκρασία 
του σχεδιασμού.

6.9.2.4 Τα περιβλήματα, τα προσαρτήματά τους και ο 
δομικός και εξοπλισμός εξυπηρέτησής τους  θα σχε−
διάζονται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς απώλεια των 
περιεχομένων (εκτός από ποσότητες αερίου που δια−
φεύγουν από τυχόν ειδικούς εξαεριστήρες) κατά τη δι−
άρκεια της ωφέλιμης ζωής σχεδιασμού:
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−  τις στατικές και δυναμικές εντάσεις σε κανονικές 
συνθήκες μεταφοράς,

−  τα προβλεπόμενα ελάχιστα φορτία όπως ορίζονται 
στις 6.9.2.5 με 6.9.2.10.

6.9.2.5 Στις πιέσεις που αναφέρονται στις 6.8.2.1.14 (a) 
και (b), και υπό τις στατικές δυνάμεις βαρύτητας που 
προκαλούνται από τα περιεχόμενα με μέγιστη πυκνό−
τητα προσδιοριζόμενη για το σχεδιασμό και το μέγιστο 
βαθμό πλήρωσης, η τάση σχεδιασμού σ σε διαμήκη και 
περιφερειακή διεύθυνση όποιας στρώσης του περιβλή−
ματος δεν θα υπερβαίνει την ακόλουθη τιμή:

σ ≤
R
K

m

 
όπου:
Rm   =   η τιμή της εφελκυστικής αντοχής που δίνεται 

από τη μέση τιμή των αποτελεσμάτων των δοκιμών μεί−
ον δύο φορές την τυπική απόκλιση των αποτελεσμάτων 
των δοκιμών. Οι δοκιμές θα διενεργούνται, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του προτύπου EN 61:1977, σε όχι λιγότε−
ρα από έξι δείγματα αντιπροσωπευτικά του τύπου σχε−
διασμού και της μεθόδου κατασκευής,

K  =  S Χ K0 Χ K1 Χ K2 Χ K3
   όπου 
   το K θα έχει ελάχιστη τιμή 4, και
S  =  ο συντελεστής ασφαλείας. Για το γενικό σχεδι−

ασμό, αν οι δεξαμενές αναφέρονται στη Στήλη (12) του 
Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 με έναν κωδικό δεξαμε−
νής που περιλαμβάνει το γράμμα “G” στο δεύτερο μέ−
ρος του (βλέπε 4.3.4.1.1), η τιμή του S θα είναι ίση με ή 
μεγαλύτερη από 1.5. Για δεξαμενές προοριζόμενες για 
τη μεταφορά ουσιών που απαιτούν αυξημένο επίπεδο 
ασφάλειας, π.χ.  αν οι δεξαμενές αναφέρονται στη Στή−
λη (12) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 με έναν κωδικό 
δεξαμενής που περιλαμβάνει τον αριθμό “4” στο δεύ−
τερο μέρος του (βλέπε 4.3.4.1.1), η τιμή του S θα πολλα−
πλασιάζεται επί δύο, εκτός αν το περίβλημα διαθέτει 
προστασία έναντι ζημιάς, που αποτελείται από πλή−
ρη μεταλλικό σκελετό που περιλαμβάνει διαμήκη και 
εγκάρσια δομικά μέλη, 

K0 =  ένας συντελεστής σχετικός με την επιδείνωση 
στις ιδιότητες των υλικών λόγω παραμόρφωσης και γή−
ρανσης και ως αποτέλεσμα της χημικής δράσης των 
μεταφερόμενων ουσιών. Θα προσδιορίζεται από τον 
τύπο:

K 0
1

=
αβ

όπου “α" ο συντελεστής παραμόρφωσης και "β" ο συντε−
λεστής γήρανσης σύμφωνα με το πρότυπο EN 978:1997 
μετά τη διενέργεια της δοκιμής σύμφωνα  με το πρότυ−
πο EN 977:1997. Εναλλακτικά, μια συντηρητική τιμή K0 = 
2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Για τον προσδιορισμό των 
α και β η αρχική απόκλιση θα αντιστοιχεί σε 2σ,

K1 =   ένας συντελεστής σχετικός με τη θερμοκρασία 
εξυπηρέτησης και τις θερμικές ιδιότητες της ρητίνης, 
που προσδιορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση, με ελά−
χιστη τιμή ίση με 1: 

K1 = 1.25 − 0.0125 (HDT − 70)
Όπου HDT είναι η θερμοκρασία θερμικής παραμόρ−

φωσης της ρητίνης σε  °C,

K2 =  ένας συντελεστής σχετικός με την κόπωση του 
υλικού, η τιμή K2 = 1.75 θα χρησιμοποιείται εκτός αν 
υπάρχει άλλη συμφωνία με την αρμόδια αρχή. Για το 
δυναμικό σχεδιασμό όπως περιγράφεται στην 6.9.2.6 η 
τιμή K2 = 1.1 θα χρησιμοποιείται,

K3 =  ένας συντελεστής σχετικός με τη σκλήρυνση και 
λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές: 

− 1.1 όπου η σκλήρυνση διενεργείται σύμφωνα με μια 
εγκεκριμένη και τεκμηριωμένη διαδικασία 

−  1.5 σε άλλες περιπτώσεις.
6.9.2.6 Στις δυναμικές τάσεις, όπως αναφέρεται στην 

6.8.2.1.2 η τάση σχεδιασμού δεν θα υπερβαίνει την τιμή 
που αναφέρεται στην 6.9.2.5, διαιρεμένη με το συντε−
λεστή α.

6.9.2.7 Σε όποια από τις τάσεις που ορίζονται στις 
6.9.2.5 και 6.9.2.6, η επακόλουθη επιμήκυνση σε οποια−
δήποτε κατεύθυνση δεν θα υπερβαίνει το 0.2 % ή το 
ένα δέκατο της επιμήκυνσης σε θραύση της ρητίνης, 
όποιο είναι μικρότερο.

6.9.2.8 Στην αναφερόμενη πίεση δοκιμής, που δεν θα 
είναι μικρότερη από τη σχετική πίεση υπολογισμού 
όπως αναφέρεται στην 6.8.2.1.14 (a) και (b) η μέγιστη 
ένταση στο περίβλημα δεν θα υπερβαίνει την επιμή−
κυνση σε θραύση της ρητίνης. 

6.9.2. 9 Το περίβλημα θα είναι ικανό να αντέχει τη δο−
κιμή πτώσης σφαίρας σύμφωνα με την 6.9.4.3.3 χωρίς 
ορατά εσωτερικά ή εξωτερικά ελαττώματα.

6.9.2.10 Τα φύλλα επικάλυψης που χρησιμοποιούνται 
στις ενώσεις, και τις ενώσεις των άκρων, τις ενώσεις 
των πλακών διόγκωσης και τα χωρίσματα με το περί−
βλημα θα αντέχουν τις στατικές και δυναμικές τάσεις 
που προαναφέρθηκαν. Για την αποφυγή συγκέντρωσης 
τάσεων στο φύλλο επικάλυψης, η σταδιακή λέπτυνση 
διαμέτρου δεν θα έχει κλίση πιο απότομη από 1:6. 

 Η διατμητική αντοχή μεταξύ του φύλλου επικάλυψης 
και των συστατικών της δεξαμενής στα οποία είναι στε−
ρεωμένο δεν θα είναι μικρότερη από:  

τ
τ

= ≤
Q
l K

R

όπου:
τR  είναι η αντοχή σε καμπτική διάτμηση σύμφωνα με 

το πρότυπο EN 63:1977 με ελάχιστο  
τR = 10 N/mm2, αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες μετρή−

σεις,
Q  είναι το φορτίο ανά μονάδα πλάτους που η ένωση 

μπορεί να φέρει υπό τα στατικά και δυναμικά φορτία, 
K  είναι ο συντελεστής υπολογισμένος σύμφωνα με 

την 6.9.2.5 για τις στατικές και δυναμικές τάσεις, 
l  είναι το μήκος του φύλλου επικάλυψης.
6.9.2.11 Τα ανοίγματα στο περίβλημα θα είναι ενισχυ−

μένα ώστε να παρέχουν τουλάχιστον τους ίδιους συ−
ντελεστές ασφαλείας  έναντι των στατικών και δυνα−
μικών τάσεων όπως αναφέρεται στην 6.9.2.5 και 6.9.2.6 
με αυτούς του ίδιου του περιβλήματος. Ο αριθμός των 
ανοιγμάτων πρέπει να ελαχιστοποιείται. Ο λόγος άξονα 
των ωοειδών ανοιγμάτων δεν θα υπερβαίνει το 2. 

6.9.2.12 Για το σχεδιασμό για φλάντζες και σωληνώ−
σεις που είναι στερεωμένες πάνω στο περίβλημα, οι 
δυνάμεις χειρισμού και το βίδωμα των μπουλονιών θα 
λαμβάνονται επίσης υπόψη.  
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6.9.2.13 Η δεξαμενή θα είναι σχεδιασμένη να αντέχει 
χωρίς σημαντική διαρροή τις επιπτώσεις μιας περικύ−
κλωσης από φωτιά για 30 λεπτά όπως ορίζεται από τις 
απαιτήσεις δοκιμής στην 6.9.4.3.4. Οι δοκιμές μπορεί να 
μη γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής, 
όπου οι δοκιμές σε συγκρίσιμα σχέδια δεξαμενών μπο−
ρούν να παρέχουν αρκετές αποδείξεις.  

6.9.2.14  Ειδικές απαιτήσεις για τη μεταφορά ουσιών 
με σημείο ανάφλεξης λιγότερο από 61 °C

 Οι δεξαμενές FRP που χρησιμοποιούνται για τη με−
ταφορά ουσιών με σημείο ανάφλεξης όχι πάνω από 
61°C θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η εξάλειψη του στατικού ηλεκτρισμού από τα διάφορα 
συστατικά μέρη για την αποφυγή συσσώρευσης επι−
κίνδυνων φορτίων.

6.9.2.14.1 Η ηλεκτρική επιφανειακή αντίσταση του εσω−
τερικού και του εξωτερικού του περιβλήματος όπως 
προκύπτει από μετρήσεις δεν θα είναι υψηλότερη από 
109 ohms. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με χρήση πρόσθε−
των στη ρητίνη ή αγώγιμα φύλλα πολλαπλών στρώσε−
ων, όπως μεταλλικό ή ανθρακικό δίκτυο.

6.9.2.14.2 Η αντίσταση γείωσης όπως προκύπτει από 
μετρήσεις δεν θα είναι υψηλότερη από 107 ohms.

6.9.2.14.3 Όλα τα συστατικά μέρη του περιβλήματος 
θα είναι ηλεκτρικά συνδεδεμένα μεταξύ τους και με τα 
μεταλλικά μέρη του εξοπλισμού εξυπηρέτησης και του 
δομικού εξοπλισμού της δεξαμενής και με το όχημα.  Η 
ηλεκτρική αντίσταση ανάμεσα στα συστατικά και τον 
εξοπλισμό που έρχονται σε επαφή μεταξύ τους δεν θα 
υπερβαίνει τα 10 ohms.

6.9.2.14.4 Η ηλεκτρική επιφανειακή αντίσταση και η 
αντίσταση γείωσης θα μετράται αρχικά σε κάθε κα−
τασκευασμένη δεξαμενή ή δείγμα του περιβλήματος 
σύμφωνα με μια διαδικασία αναγνωρισμένη από την 
αρμόδια αρχή.

6.9.2.14.5 Η αντίσταση γείωσης της κάθε δεξαμενής 
θα μετράται ως τμήμα της περιοδικής επιθεώρησης 
σύμφωνα μια διαδικασία αναγνωρισμένη από την αρ−
μόδια αρχή.

6.9.3 Είδη εξοπλισμού
6.9.3.1 Οι απαιτήσεις των 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 και 6.8.2.2.4 

έως 6.8.2.2.8 θα ισχύουν.
6.9.3.2 Επιπλέον, οι ειδικές διατάξεις της 6.8.4 (b) (TE) 

θα ισχύουν επίσης όταν υποδεικνύονται υπό μια κα−
ταχώρηση στη Στήλη (13) του Πίνακα A του Κεφαλαί−
ου 3.2.

6.9.4 Δοκιμή τύπου και έγκριση 
6.9.4.1 Για κάθε σχέδιο ενός τύπου δεξαμενής FRP, τα 

υλικά και ένα αντιπροσωπευτικό πρωτότυπο θα υπό−
κεινται σε δοκιμή τύπου σχεδιασμού όπως περιγράφε−
ται παρακάτω.

6.9.4.2 Δοκιμές υλικών
6.9.4.2.1 Η επιμήκυνση σε θραύση σύμφωνα με το EN 

61:1977 και η θερμοκρασία θερμικής παραμόρφωσης 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 75−1:1993 θα καθορίζονται 
για τις ρητίνες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

6.9.4.2.2 Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θα καθορίζο−
νται για δείγματα που αφαιρούνται από το περίβλημα. 
Δείγματα που κατασκευάζονται παράλληλα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο αν δεν είναι δυνατό να αφαιρε−
θούν δείγματα από το περίβλημα. Πριν τις δοκιμές, θα 
αφαιρείται κάθε επένδυση.

 Οι δοκιμές θα καλύπτουν:
−  Πάχος των ελασμάτων του κεντρικού τοιχώματος 

του περιβλήματος  και των άκρων, 
−  Περιεχόμενο κατά βάρος και σύνθεση υάλου, προσα−

νατολισμός και διάταξη των ενισχυτικών στρωμάτων,  
− Εφελκυστική αντοχή, επιμήκυνση σε θραύση και όριο 

ελαστικότητας σύμφωνα με το EN ISO 527−5:1997 στην 
κατεύθυνση των τάσεων. Επιπλέον, η επιμήκυνση σε 
θραύση της ρητίνης θα καθορίζεται μέσω υπερήχων, 

−  Αντοχή σε κάμψη και παραμόρφωση καθορισμένες 
από τη δοκιμή καμπτικής παραμόρφωσης σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 14125:1998 για μια περίοδο 1000 ωρών 
με χρήση ενός δείγματος  με ελάχιστο πλάτος 50 mm 
και μια απόσταση στήριξης  τουλάχιστον 20 φορές το 
πάχος του τοιχώματος.  Επιπλέον, ο συντελεστής πα−
ραμόρφωσης α και ο συντελεστής  γήρανσης β θα κα−
θορίζεται από αυτή τη δοκιμή και σύμφωνα με το πρό−
τυπο EN 978:1997.

6.9.4.2.3 Η διαστρωματική διατμητική αντοχή των 
ενώσεων θα μετράται δοκιμάζοντας αντιπροσωπευτι−
κά δείγματα στη δοκιμή εφελκυσμού σύμφωνα με το 
EN ISO 14130:1997.

6.9.4.2.4 Η χημική συμβατότητα του περιβλήματος με 
τις μεταφερόμενες ουσίες θα αποδεικνύεται με μια από 
τις ακόλουθες μεθόδους με τη σύμφωνη γνώμη της αρ−
μόδιας αρχής. Αυτή η απόδειξη θα ισχύει για όλα τα θέ−
ματα συμβατότητας των υλικών του περιβλήματος και 
του εξοπλισμού του με τις μεταφερόμενες ουσίες, συ−
μπεριλαμβανομένων  της χημικής φθοράς του περιβλή−
ματος, εκκίνησης των κρίσιμων αντιδράσεων των περι−
εχομένων και επικίνδυνων αντιδράσεων μεταξύ τους.

− Για να βεβαιωθεί τυχόν φθορά του περιβλήματος, 
αντιπροσωπευτικά δείγματα που έχουν αφαιρεθεί από 
το περίβλημα, συμπεριλαμβανομένων  εσωτερικών επεν−
δύσεων με συγκολλήσεις, θα υπόκεινται σε δοκιμή χημι−
κής συμβατότητας σύμφωνα με το EN 977:1997 για μια 
περίοδο 1000 ωρών στους 50°C. Σε σύγκριση με ένα 
ανέγγιχτο δείγμα, η απώλεια αντοχής και το όριο ελα−
στικότητας που μετρώνται από τη δοκιμή κάμψης σύμ−
φωνα με το πρότυπο EN 978:1997 δεν θα υπερβαίνουν 
το 25 %. Ρωγμές, φουσκάλες, σκασίματα όπως επίσης 
και αποκόλληση των στρώσεων και επενδύσεων και 
τραχύτητα δεν είναι αποδεκτά.  

− Πιστοποιημένα και τεκμηριωμένα στοιχεία θετικών 
εμπειριών πάνω στη συμβατότητα των εν λόγω ουσιών 
πλήρωσης με τα υλικά του περιβλήματος με τα οποία 
έρχονται σε επαφή σε δεδομένες θερμοκρασίες, χρό−
νους και άλλες σχετικές συνθήκες εξυπηρέτησης.

− Τεχνικά στοιχεία δημοσιευμένα σε σχετική βιβλιο−
γραφία, πρότυπα ή άλλες πηγές, αποδεκτές από την 
αρμόδια αρχή.

6.9.4.3 Δοκιμή τύπου
 Ένα αντιπροσωπευτικό πρωτότυπο δεξαμενής θα 

υπόκειται στις παρακάτω δοκιμές. Για το σκοπό αυτό 
ο εξοπλισμός εξυπηρέτησης μπορεί να αντικατασταθεί 
από άλλα είδη αν είναι απαραίτητο.  

6.9.4.3.1 Το πρωτότυπο θα επιθεωρείται για συμμόρφω−
ση με τις προδιαγραφές του τύπου σχεδιασμού. Αυτό 
θα περιλαμβάνει μια εσωτερική και εξωτερική οπτική 
επιθεώρηση και μέτρηση των κύριων διαστάσεων.
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6.9.4.3.2 Το πρωτότυπο, εξοπλισμένο με μετρητές 
εντάσεων σε όλα τα σημεία όπου απαιτείται σύγκριση 
με τον υπολογισμό του σχεδιασμού, θα υπόκειται στα 
ακόλουθα φορτία και θα καταγράφονται οι εντάσεις:

−  Πλήρωση με νερό στο μέγιστο βαθμό πλήρωσης. 
Τα αποτελέσματα μέτρησης θα χρησιμοποιούνται για 
τη βαθμονόμηση του υπολογισμού σχεδιασμού σύμφω−
να με την 6.9.2.5,

−  Πλήρωση με νερό στο μέγιστο βαθμό πλήρωσης και 
μετά θα υπόκειται σε επιταχύνσεις σε όλες τις τρεις 
κατευθύνσεις κάνοντας ασκήσεις οδήγησης και φρενα−
ρίσματος με το πρωτότυπο στερεωμένο σε ένα όχη−
μα.  Για τη σύγκριση με τον υπολογισμό σχεδιασμού 
σύμφωνα με την 6.9.2.6 οι εντάσεις που καταγράφο−
νται θα εξάγονται συμπερασματικά σε σχέση με το πη−
λίκο των επιταχύνσεων που απαιτούνται στην 6.8.2.1.2 
και μετρώνται,

−  Πλήρωση με νερό και μετά θα υπόκειται στην προσ−
διορισμένη πίεση δοκιμής. Υπό αυτό το φορτίο, το πε−
ρίβλημα δεν θα παρουσιάζει καμιά ορατή ζημιά ή δι−
αρροή.

6.9.4.3.3 Το πρωτότυπο θα υπόκειται στη δοκιμή πτώ−
σης σφαίρας σύμφωνα με το πρότυπο EN 976−1:1997, 
No. 6.6. Καμιά ορατή ζημιά εντός ή εκτός της δεξαμε−
νής δεν πρέπει να  παρατηρείται.

6.9.4.3.4 Το πρωτότυπο με τον εγκατεστημένο εξο−
πλισμό εξυπηρέτησης και το δομικό του εξοπλισμό και 
με πλήρωση στο 80% της μέγιστης χωρητικότητάς του 
με νερό, θα εκτίθεται σε πλήρη περικύκλωση από φω−
τιά για 30 λεπτά, που θα προκαλείται από πυρκαγιές 
ευφλέκτων υγρών ή άλλο τύπο πυρκαγιών με το ίδιο 
αποτέλεσμα. Οι διαστάσεις του χώρου καύσης θα υπερ−
βαίνουν αυτές της δεξαμενής κατά τουλάχιστον 50 cm 
σε κάθε πλευρά και η απόσταση μεταξύ του επιπέδου 
του καυσίμου και της δεξαμενής θα είναι μεταξύ 50 cm 
και 80 cm. Το υπόλοιπο της δεξαμενής κάτω από το 
επίπεδο υγρού, συμπεριλαμβανομένων ανοιγμάτων και 
κλεισιμάτων, θα παραμένει στεγανό με εξαίρεση κά−
ποιο στάξιμο.

6.9.4.4 Έγκριση τύπου
6.9.4.4.1 Η αρμόδια αρχή ή ο φορέας που έχει οριστεί 

από την αρχή αυτή θα εκδίδει για κάθε νέο τύπο δεξα−
μενής ή δεξαμενής− εμπορευματοκιβωτίου μια έγκριση 
που θα βεβαιώνει πως ο σχεδιασμός είναι κατάλληλος 
για το σκοπό που προορίζεται και ικανοποιεί τις κατα−
σκευαστικές απαιτήσεις  και τις απαιτήσεις  εξοπλισμού 
του Κεφαλαίου αυτού όπως επίσης και τις ειδικές δια−
τάξεις που αφορούν τις μεταφερόμενες ουσίες.

6.9.4.4.2  Η έγκριση θα βασίζεται στην αναφορά υπο−
λογισμών και δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
αποτελεσμάτων των δοκιμών υλικών και πρωτοτύπων 
και στη σύγκριση με τον υπολογισμό σχεδιασμού, και θα 
αναφέρεται στην προδιαγραφή του τύπου σχεδιασμού 
και στο πρόγραμμα διασφάλισης ποιότητας.

6.9.4.4.3 Η έγκριση θα περιλαμβάνει τις ουσίες ή ομά−
δα ουσιών για τις οποίες υπάρχει συμβατότητα  με το 
περίβλημα. Οι χημικές τους ονομασίες ή η αντίστοιχη 
ομαδική καταχώρηση (βλέπε 2.1.1.2), και η Κλάση τους 
και ο κωδικός ταξινόμησης θα υποδεικνύονται. 

6.9.4.4.4 Επιπλέον, θα περιλαμβάνει τις προδιαγεγραμ−
μένες τιμές σχεδιασμού και οριακές τιμές (όπως διάρ−
κεια ζωής, εύρος θερμοκρασίας χρήσης, πιέσεις δοκιμής 

και εργασίας, στοιχεία υλικών) και όλες τις προφυλά−
ξεις που θα λαμβάνονται για την κατασκευή, δοκιμή, 
έγκριση τύπου, σήμανση και χρήση οποιασδήποτε δε−
ξαμενής κατασκευασμένης σύμφωνα με τον εγκεκριμέ−
νο τύπο σχεδιασμού. 

6.9.5 Επιθεωρήσεις 
6.9.5.1 Για κάθε δεξαμενή κατασκευασμένη σύμφωνα με 

τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, οι δοκιμές υλικών και επιθε−
ωρήσεις θα διενεργούνται όπως ορίζεται παρακάτω.   

6.9.5.1.1 Οι δοκιμές υλικών σύμφωνα με την 6.9.4.2.2, 
εκτός από τη δοκιμή εφελκυσμού  και για μια μείωση 
του χρόνου δοκιμής της δοκιμής για την παραμόρφωση 
λόγω κάμψης σε 100 ώρες, θα διενεργούνται με δείγμα−
τα που λαμβάνονται από το περίβλημα. Δείγματα που 
κατασκευάζονται παράλληλα μπορούν να χρησιμοποι−
ηθούν μόνο αν δεν είναι δυνατό να αφαιρεθούν δείγ−
ματα από το περίβλημα. Θα ικανοποιούνται οι εγκεκρι−
μένες τιμές σχεδιασμού.

6.9.5.1.2 Τα περιβλήματα και ο εξοπλισμός τους είτε 
μαζί είτε χωριστά θα υπόκεινται σε μια αρχική επιθε−
ώρηση πριν να τεθούν σε χρήση. Αυτή η επιθεώρηση 
θα περιλαμβάνει:

−  έλεγχο συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο σχέδιο, 
−  έλεγχο των χαρακτηριστικών σχεδιασμού, 
−  μια εσωτερική και εξωτερική εξέταση, 
−  μια δοκιμή υδραυλικής πίεσης στην πίεση δοκι−

μής που υποδεικνύεται στην πινακίδα που περιγράφε−
ται στην 6.8.2.5.1, 

−  έλεγχο λειτουργίας του εξοπλισμού, 
−  μια δοκιμή στεγανότητας, αν το περίβλημα και ο 

εξοπλισμός του έχουν δοκιμαστεί υπό πίεση χωριστά.
6.9.5.2 Για την περιοδική επιθεώρηση των δεξαμενών 

οι απαιτήσεις των 6.8.2.4.2 έως 6.8.2.4.4 θα ισχύουν. Επί 
προσθέτως, η επιθεώρηση σύμφωνα με την 6.8.2.4.3 θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μια εξέταση της εσωτερικής 
κατάστασης του περιβλήματος.

6.9.5.3 Οι επιθεωρήσεις και δοκιμές σύμφωνα με τις 
6.9.5.1 και 6.9.5.2 θα διενεργούνται από τον ειδικό τον 
εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή. Τα πιστοποιητικά 
θα εκδίδονται παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αυ−
τών των λειτουργιών. Αυτά τα πιστοποιητικά θα ανα−
φέρονται στον κατάλογο των ουσιών που επιτρέπο−
νται για τη μεταφορά σε αυτό το περίβλημα σύμφωνα 
με την 6.9.4.4.

6.9.6 Επισήμανση
6.9.6.1 Οι απαιτήσεις της 6.8.2.5 θα ισχύουν για την επι 

σήμανση των δεξαμενών FRP, με τις ακόλουθες τρο−
ποποιήσεις:

−  η πινακίδα της δεξαμενής μπορεί επίσης να είναι 
ελασματοποιημένη πάνω στο περίβλημα ή να είναι κα−
τασκευασμένη από κατάλληλα πλαστικά υλικά,

−  το εύρος της θερμοκρασίας σχεδιασμού θα ανα−
γράφεται πάντα.

6.9.6.2 Επιπλέον, οι ειδικές διατάξεις της 6.8.4 (e) (TM) 
θα ισχύουν επίσης, όταν υποδεικνύονται υπό μία κα−
ταχώρηση στη Στήλη (13) του Πίνακα Α του Κεφαλαί−
ου 3.2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.10
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΥΠΟ ΚΕΝΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για φορητές δεξαμενές και πολλαπλών 
στοιχείων εμπορευματοκιβώτια αερίων (MEGCs) βλέπε 
Κεφάλαιο 6.7. Για σταθερές δεξαμενές (βυτιοφόρα οχή−
ματα), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές και δεξαμε−
νές−εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές σε κινητά αμα−
ξώματα (swap bodies), με περιβλήματα από μεταλλικά 
υλικά, και συστοιχίες οχημάτων και πολλαπλών στοι−
χείων εμπορευματοκιβώτια αερίων (MEGCs) άλλων από 
UN MEGCs βλέπε Κεφάλαιο 6.8. Για δεξαμενές από πλα−
στικό ενισχυμένο με ίνες βλέπε Κεφάλαιο 6.9.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Το Κεφάλαιο αυτό ισχύει για σταθερές, 
αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές,  εμπορευματοκιβώ−
τια−δεξαμενές και δεξαμενές σε κινητά αμαξώματα.

6.10.1 Γενικά
6.10.1.1  Ορισμός
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια δεξαμενή που συμμορφώνεται πλήρως 

με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.8 δεν θεωρείται «δε−
ξαμενή αποβλήτων που λειτουργεί υπό κενό».

6.10.1.1.1 Με το όρο «προστατευμένες ζώνες» νοούνται 
οι ζώνες που βρίσκονται:

(a) στο κάτω μέρος της δεξαμενής σε ένα τομέα που 
εκτείνεται σε γωνία 60° από τη μία και την άλλη πλευ−
ρά της κάτω γενέτειρας

(b) στο πάνω μέρος της δεξαμενής σε ένα τομέα που 
εκτείνεται σε γωνία 30° από τη μία και την άλλη πλευ−
ρά της πάνω γενέτειρας

(c) στον εμπρόσθιο πυθμένα της δεξαμενής στην πε−
ρίπτωση των φερόντων οχημάτων

(d) στον οπίσθιο πυθμένα της δεξαμενής στο εσωτε−
ρικό της περιοχής προστασίας που σχηματίζεται από 
τη διάταξη που προβλέπεται στην 9.7.6.

6.10.1.2   Πεδίο εφαρμογής
6.10.1.2.1  Οι ειδικές απαιτήσεις των τμημάτων 6.10.2 

έως 6.10.4 συμπληρώνουν ή τροποποιούν το Κεφάλαιο 
6.8 και εφαρμόζονται στις δεξαμενές αποβλήτων που 
λειτουργούν υπό κενό.

Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό 
μπορούν να είναι εξοπλισμένες με πυθμένα που ανοί−
γει, εφόσον οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4.3 επιτρέ−
πουν το άδειασμα από κάτω των προς μεταφορά ου−
σιών (που υποδεικνύονται από τα γράμματα «A” ή “B” 
στο Μέρος 3 του κωδικού δεξαμενής που δίνεται στη 
Στήλη (12) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, σύμφωνα 
με την 4.3.4.1.1).

Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό 
πρέπει να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις του Κεφα−
λαίου 6.8, με εξαίρεση τις απαιτήσεις που αναιρούνται 
λόγω ειδικής διάταξης στο παρόν Κεφάλαιο. Εντού−
τοις, οι απαιτήσεις των 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20, και 6.8.2.1.21 
δεν εφαρμόζονται.

6.10.2 Κατασκευή
6.10.2.1 Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των δεξα−

μενών πρέπει να υπολογίζονται με βάση πίεση υπολογι−
σμού ίση με 1,3 φορές η πίεση πλήρωσης ή εκκένωσης, 
αλλά τουλάχιστον 400 kPa (4 bar) (πίεση μετρητή). Για 
τη μεταφορά ουσιών για τις οποίες, στο Κεφάλαιο 6.8, 

καθορίζεται υψηλότερη πίεση υπολογισμού της δεξαμε−
νής, πρέπει να εφαρμόζεται αυτή η υψηλότερη τιμή.  

6.10.2.2 Οι δεξαμενές πρέπει να υπολογίζονται έτσι 
ώστε να αντέχουν σε εσωτερική υποπίεση 100 kPa (1 
bar).

6.10.3 Εξοπλισμοί
6.10.3.1 Οι εξοπλισμοί πρέπει να τοποθετούνται με τρό−

πο ώστε να προστατεύονται από τυχόν κίνδυνο από−
σπασης ή ζημιάς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και 
των χειρισμών. Η απαίτηση αυτή είναι δυνατόν να τη−
ρηθεί τοποθετώντας τους εξοπλισμούς σε μια «προ−
στατευμένη» ζώνη (βλέπε 6.10.1.1.1).

6.10.3.2 Η διάταξη εκκένωσης από το κάτω μέρος των 
δεξαμενών μπορεί να συνίσταται από ένα εξωτερικό 
σωλήνα με εμφρακτήρα ευρισκόμενο όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο περίβλημα και μια δεύτερη διάταξη 
κλεισίματος που μπορεί να είναι ένας πλήρης δακτύλι−
ος σύσφιγξης ή άλλη ισοδύναμη διάταξη.

6.10.3.3 Η θέση και η φορά κλεισίματος του ή των εμ−
φρακτήρων που συνδέονται στο περίβλημα (σώμα δεξα−
μενής), ή σε κάθε διαμέρισμα στην περίπτωση περιβλη−
μάτων με πολλά διαμερίσματα, πρέπει να είναι απόλυτα 
φανερή και να μπορεί να ελέγχεται από το έδαφος.

6.10.3.4 Για την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας του 
περιεχομένου σε περίπτωση ζημιάς των εξωτερικών 
οργάνων πλήρωσης και εκκένωσης (σωλήνες, πλευρι−
κά όργανα κλεισίματος), ο εσωτερικός εμφρακτήρας, ή 
ο πρώτος εξωτερικός εμφρακτήρας (εφόσον υπάρχει), 
και η βάση του πρέπει να προστατεύονται έναντι τυ−
χόν κινδύνου απόσπασης υπό την επίδραση εξωτερι−
κών παρεμβάσεων, ή να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε 
προφυλάσσονται. Τα όργανα πλήρωσης και εκκένωσης 
(συμπεριλαμβανομένων των δακτυλίων σύσφιγξης ή βι−
δωτών πωμάτων) και τα ενδεχόμενα καλύμματα προ−
στασίας πρέπει να μπορούν να είναι ασφαλισμένα ένα−
ντι οποιουδήποτε ακούσιου ανοίγματος.

6.10.3.5 Οι δεξαμενές μπορούν να φέρουν πυθμένα που 
ανοίγει. Οι πυθμένες αυτοί πρέπει να πληρούν τις ακό−
λουθες προϋποθέσεις:

(a) Πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να διατη−
ρούν τη στεγανότητά τους μετά το κλείσιμο.

(b) Δεν πρέπει να μπορούν να ανοίγουν από απρο−
σεξία.

(c) Όταν ο μηχανισμός ανοίγματος είναι σερβομηχα−
νισμός, ο πυθμένας πρέπει να παραμένει ερμητικά κλει−
στός σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοσίας. 

(d) Πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένη διάταξη ασφα−
λείας ή ανακοπής έτσι ώστε ο πυθμένας να μην μπο−
ρεί να ανοίγει ολοκληρωτικά εφόσον υπάρχει ακόμη 
εναπομένουσα πίεση στη δεξαμενή. Η συνθήκη αυτή 
δεν ισχύει στην περίπτωση πυθμένων που ανοίγουν 
με σερβομηχανισμό, όπου ο χειρισμός γίνεται με χειρι−
στήριο θετικού ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, τα χει−
ριστήρια ελέγχου πρέπει να είναι τύπου “homme mort” 
και να βρίσκονται σε σημείο όπου ο χρήστης να μπο−
ρεί να παρακολουθεί το χειρισμό ανά πάσα στιγμή και 
να μη διατρέχει κανένα κίνδυνο κατά το άνοιγμα και 
το κλείσιμο και

(e) Πρέπει να προβλέπεται να υπάρχει προστασία για 
τον πυθμένα ο οποίος πρέπει να παραμένει κλειστός 
σε περίπτωση ανατροπής του οχήματος.



6.10.3.6 Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό 
κενό και φέρουν εσωτερικό έμβολο για να διευκολύνεται 
ο καθαρισμός ή το άδειασμα πρέπει να είναι εξοπλισμέ−
νες με διατάξεις ανακοπής που να εμποδίζουν το έμ−
βολο, σε οποιαδήποτε θέση λειτουργίας, να εκτιναχθεί 
από τη δεξαμενή όταν υφίσταται δύναμη ισοδύναμη με 
τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής. Η μέγι−
στη πίεση λειτουργίας των δεξαμενών ή των διαμερι−
σμάτων που φέρουν πνευματικό έμβολο δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 100 kPa (1 bar). Το εσωτερικό έμβολο και 
το υλικό του πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην μπο−
ρεί να δημιουργηθεί καμία πηγή ανάφλεξης κατά τη δι−
αδρομή του εμβόλου.

 Το εσωτερικό έμβολο μπορεί να χρησιμοποιείται ως 
τοίχωμα διαμερίσματος υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σταθεροποιημένο στη θέση του. Εφόσον κάποιο στοι−
χείο από τα μέσα με τα οποία το εσωτερικό έμβολο 
διατηρείται στη θέση του είναι στο εξωτερικό της δε−
ξαμενής, αυτό πρέπει να βρίσκεται σε σημείο που να 
μην υπάρχει περίπτωση τυχαίας ζημιάς.   

6.10.3.7   Οι δεξαμενές μπορούν να είναι εξοπλισμένες 
με βάσεις αναρροφήσεως, εάν:

(a) η βάση είναι εφοδιασμένη με εσωτερικό ή εξωτε−
ρικό εμφρακτήρα στερεωμένο απευθείας στο τοίχωμα 
ή απευθείας σε γωνιά συγκολλημένη στο τοίχωμα,

(b) ο αναφερόμενος στο εδάφιο (a) εμφρακτήρας εί−
ναι διατεταγμένος έτσι ώστε η μεταφορά να είναι αδύ−
νατη εάν αυτός είναι ανοικτός, και

(c) η βάση είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε η δεξα−
μενή να μην μπορεί να ξεφύγει από τη θέση της σε πε−
ρίπτωση τυχαίας δόνησης της βάσης.

6.10.3.8 Οι δεξαμενές πρέπει να είναι εφοδιασμένες 
με τους παρακάτω πρόσθετους λειτουργικούς εξοπλι−
σμούς:

(a) Το στόμιο της διάταξης άντλησης/ εξώθησης πρέ−
πει να είναι διατεταγμένο έτσι ώστε τυχόν εκλυόμενοι 
τοξικοί ή εύφλεκτοι ατμοί να εκτρέπονται προς ένα 
σημείο όπου δεν θα μπορούν να προκαλέσουν κινδύ−
νους.

(b) Στην είσοδο και στην έξοδο αντλητικής διάταξης  
εκκένωσης/ εξώθησης, διάταξης που μπορεί να δημι−
ουργήσει σπινθήρες, που είναι τοποθετημένη σε δεξα−
μενή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εύφλεκτων 
αποβλήτων, πρέπει να υπάρχει διάταξη για την παρε−
μπόδιση της άμεσης διέλευσης φλόγας.

(c) Οι αντλίες που μπορούν να δημιουργήσουν υπερ−
πίεση πρέπει να είναι εξοπλισμένες με διάταξη ασφα−
λείας τοποθετημένη μέσα στο σωλήνα που μπορεί να 
τεθεί υπό πίεση. Η διάταξη ασφαλείας πρέπει να είναι 
ρυθμισμένη ώστε να επιτυγχάνει εκτόνωση της πιέσε−
ως μέχρι μια τιμή που να μην υπερβαίνει τη μέγιστη πί−
εση λειτουργίας της δεξαμενής.

(d) Μεταξύ του τοιχώματος, ή της εξόδου της διάτα−
ξης που είναι στερεωμένη σε αυτό για να εμποδίζεται 
η υπερπλήρωση, και του σωλήνα που συνδέει το τοίχω−
μα με τη διάταξη άντλησης/ εξώθησης, πρέπει να είναι 
τοποθετημένος ένας εμφρακτήρας.

(e) Η δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κα−
τάλληλο μανόμετρο πίεσης/ υποπίεσης, τοποθετημένο 
σε σημείο όπου ο χειριστής της διάταξης άντλησης/ 
εξώθησης να μπορεί εύκολα να διαβάζει την τιμή της 
πιέσεως. Ο πίνακας ενδείξεων πρέπει να φέρει ένα ση−

μάδι με το οποίο να σημειώνεται η μέγιστη πίεση λει−
τουργίας της δεξαμενής.

(f) Η δεξαμενή, ή στην περίπτωση δεξαμενής με δια−
μερίσματα κάθε διαμέρισμα, πρέπει να είναι εξοπλισμέ−
νη με δείκτη στάθμης. Ως δείκτες στάθμης μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και διαφανείς δείκτες υπό την προ−
ϋπόθεση ότι:

(i) αποτελούν τμήμα του τοιχώματος της δεξαμενής 
και η αντοχή τους στην πίεση είναι συγκρίσιμη με εκεί−
νη του τοιχώματος ή είναι τοποθετημένοι στο εξωτε−
ρικό της δεξαμενής,

(ii) η διακλάδωση στην κορυφή και στο κάτω μέρος 
της δεξαμενής είναι εφοδιασμένη με εμφρακτήρες στε−
ρεωμένους απευθείας στο τοίχωμα και διατεταγμένη 
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να γίνει μετα−
φορά εφόσον οι εμφρακτήρες είναι ανοικτοί,

(iii) μπορούν να λειτουργούν στη μέγιστη πίεση λει−
τουργίας της δεξαμενής και

(iv) είναι τοποθετημένοι σε ζώνη όπου αποκλείεται να 
υπάρξει κίνδυνος τυχαίας ζημιάς. 

6.10.3.9 Τα περιβλήματα των δεξαμενών αποβλήτων 
που λειτουργούν υπό κενό φέρουν βαλβίδα ασφαλείας 
της οποίας προηγείται δίσκος διάρρηξης.

 Αυτές οι βαλβίδες μπορούν να ανοίγουν αυτομάτως 
υπό πίεση από 0,9 έως 1,0 φορές την πίεση δοκιμής της 
δεξαμενής στην οποία είναι τοποθετημένες.  Η χρήση 
βαλβίδων με νεκρό βάρος ή αντίβαρο απαγορεύεται.

 Ο δίσκος διάρρηξης διαρρηγνύεται αμέσως μόλις 
επιτευχθεί η αρχική πίεση ανοίγματος και το αργότε−
ρο όταν η εν λόγω πίεση φθάσει την πίεση δοκιμής της 
δεξαμενής στην οποία είναι τοποθετημένη.

 Οι συσκευές ασφάλειας είναι τέτοιου τύπου ώστε να 
ανθίστανται σε δυναμικές καταπονήσεις, περιλαμβανο−
μένων και κινήσεων του υγρού.

 Ο χώρος μεταξύ του δίσκου διάρρηξης και της βαλ−
βίδας ασφαλείας διαθέτει μετρητή πίεσης ή άλλη ένδει−
ξη για την ανίχνευση ρήξης του δίσκου, μικρών οπών, ή 
διαρροής που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλει−
τουργία της βαλβίδας ασφαλείας. 

6.10.4 Επιθεώρηση 
 Οι δεξαμενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό, 

εκτός από τους ελέγχους σύμφωνα με την 6.8.2.4.3, υπό−
κεινται και σε έλεγχο της εσωτερικής κατάστασης ανά 
τριετία για τις σταθερές δεξαμενές και τις αποσυναρ−
μολογούμενες δεξαμενές και ανά δύο ή δυόμισι έτη για 
δεξαμενές εμπορευματοκιβώτια και δεξαμενές σε κινη−
τά αμαξώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.11
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, 

ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΑ ΧΥΜΑ

6.11.1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος: 
Ως “Κλειστό εμπορευματοκιβώτιο για φορτία χύμα” 

νοείται ένα εντελώς κλειστό εμπορευματοκιβώτιο για 
φορτία χύμα με άκαμπτη οροφή, άκαμπτα πλευρικά τοι−
χώματα και πάτωμα (συμπεριλαμβανομένων πατωμάτων 
τύπου χοάνης). Ο όρος καλύπτει εμπορευματοκιβώτια 
για φορτία χύμα με κινητή οροφή ή πλευρικά τοιχώ−
ματα που μπορούν να κλείσουν κατά τη μεταφορά. Τα 
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κλειστά εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα μπορεί 
να είναι εξοπλισμένα με ανοίγματα για να επιτρέπουν 
την ανταλλαγή ατμών και αεριών με τον αέρα και τα 
οποία υπό κανονικές συνθήκες μεταφοράς εμποδίζουν 
την απελευθέρωση στερεών περιεχομένων καθώς και 
την είσοδο βροχής ή απόνερων.

Ως “Εμπορευματοκιβώτιο για φορτία χύμα με κάλυμ−
μα” νοείται εμπορευματοκιβώτιο για φορτία χύμα ανοι−
χτό στο επάνω μέρος με άκαμπτο πάτωμα (συμπεριλαμ−
βανομένων πατωμάτων τύπου χοάνης), με πλευρικά και 
ακραία τοιχώματα και με εύκαμπτο κάλυμμα.

6.11.2 Εφαρμογή και γενικές απαιτήσεις
6.11.2.1 Τα εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα, και ο 

εξοπλισμός εξυπηρέτησης και δόμησής τους είναι σχε−
διασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να αντέχουν, 
χωρίς απώλεια περιεχομένου, την εσωτερική πίεση του 
περιεχομένου και τις καταπονήσεις της κανονικής δια−
κίνησης και μεταφοράς.

6.11.2.2 Όπου έχει εγκατασταθεί βαλβίδα εκκένωσης, 
θα πρέπει να είναι ικανή να ασφαλίζεται στην κλειστή 
θέση και όλο το σύστημα αδειάσματος να είναι κατάλ−
ληλα προστατευμένο από φθορά. Βαλβίδες που έχουν 
πώματα με μοχλό θα πρέπει να είναι ικανές να ασφαλί−
ζονται έναντι τυχαίου ανοίγματος και η ανοιχτή ή κλει−
στή θέση να είναι άμεσα εμφανής. 

6.11.2.3  Κώδικας για τον καθορισμό τύπων στα εμπο−
ρευματοκιβώτια για φορτία χύμα

Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται οι κώδικες 
που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό των τύπων στα 
εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα:

Τύποι εμπορευματοκιβωτίων 
για φορτία χύμα Κωδικός

Εμπορευματοκιβώτιο για 
φορτία χύμα με κάλυμμα BK1

Κλειστό εμπορευματοκιβώτιο 
για φορτία χύμα BK2

6.11.2.4 Για να ληφθούν υπόψη οι πρόοδοι στην επι−
στήμη και τεχνολογία, είναι δυνατόν να εξετασθεί από 
την αρμόδια αρχή η χρήση εναλλακτικών διευθετήσε−
ων που προσφέρουν τουλάχιστον ισοδύναμη ασφάλεια 
με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

6.11.3 Απαιτήσεις για το σχεδιασμό, την κατασκευή, 
την επιθεώρηση και τη δοκιμή εμπορευματοκιβωτίων 
που ικανοποιούν την CSC (Διεθνή Σύμβαση για ασφα−
λή εμπορευματοκιβώτια) και χρησιμοποιούνται ως εμπο−
ρευματοκιβώτια για φορτία χύμα

6.11.3.1 Απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής
6.11.3.1.1 Οι γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού και κατα−

σκευής του παρόντος υπο−τμήματος θεωρείται ότι ικα−
νοποιούνται εφόσον το εμπορευματοκιβώτιο για φορ−
τία χύμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ISO 1496−4:1991 
«Σειρά 1 Εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς – Προδιαγρα−
φή και δοκιμή – Μέρος 4: Εμπορευματοκιβώτια για ξηρά 
φορτία χύμα όχι υπό πίεση» και το εμπορευματοκιβώ−
τιο είναι αδιαπέραστο.

6.11.3.1.2 Τα εμπορευματοκιβώτια που είναι σχεδιασμέ−
να και δοκιμάζονται σύμφωνα με το ISO 1496−1:1990 «Σει−
ρά 1 Εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς – Προδιαγραφή 
και δοκιμή – Μέρος 1: Εμπορευματοκιβώτια γενικού φορ−

τίου γενικής χρήσεως» φέρουν λειτουργικό εξοπλισμό ο 
οποίος, μαζί με τη σύνδεσή του με το εμπορευματοκι−
βώτιο, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενισχύει τα ακραία 
τοιχώματα και να βελτιώνει την διαμήκη συγκράτηση 
ανάλογα με τις απαιτήσεις έτσι ώστε να ικανοποιούνται 
οι απαιτήσεις δοκιμής του ISO 1496−4:1991.

6.11.3.1.3 Τα εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα θα 
πρέπει να είναι αδιαπέραστα. Στις περιπτώσεις που χρη−
σιμοποιείται επένδυση για να καταστεί το εμπορευμα−
τοκιβώτιο αδιαπέραστο αυτή θα πρέπει να κατασκευ−
άζεται από κατάλληλο υλικό. Η αντοχή του υλικού που 
χρησιμοποιείται και η κατασκευή της επένδυσης θα 
πρέπει να είναι κατάλληλες για τη χωρητικότητα του 
εμπορευματοκιβωτίου και την προοριζόμενη χρήση του. 
Οι συνδέσεις και τα κλεισίματα της επένδυσης θα πρέ−
πει να είναι ικανά να αντέχουν πιέσεις και κρούσεις που 
ενδέχεται να σημειωθούν υπό κανονικές συνθήκες δι−
ακίνησης και μεταφοράς.  Στα αεριζόμενα εμπορευμα−
τοκιβώτια για φορτία χύμα η πιθανή επένδυση δεν θα 
εμποδίζει τη λειτουργία των διατάξεων αερισμού.

6.11.3.1.4 Ο λειτουργικός εξοπλισμός των εμπορευμα−
τοκιβωτίων για φορτία χύμα που έχουν σχεδιαστεί για 
να αδειάζουν με ανατροπή θα πρέπει να είναι ικανός 
να αντέξει ολόκληρο το βάρος του φορτίου στην ανα−
τρεπόμενη θέση.

6.11.3.1.5 Κάθε κινητή οροφή ή πλευρικό ή ακραίο τοί−
χωμα ή μέρος της οροφής θα πρέπει να εξοπλίζεται με 
κλειδαριές που διαθέτουν διατάξεις ασφάλισης σχεδι−
ασμένες έτσι ώστε η κλειδωμένη θέση να είναι ορατή 
σε παρατηρητή στο επίπεδο του εδάφους.

6.11.3.2 Εξοπλισμός λειτουργίας
6.11.3.2.1 Οι διατάξεις πλήρωσης και εκκένωσης θα πρέ−

πει να κατασκευάζονται και διατάσσονται έτσι ώστε 
να προστατεύονται έναντι του κινδύνου ξεβιδώματος 
ή βλάβης στη διάρκεια της μεταφοράς ή της διακίνη−
σης. Οι διατάξεις πλήρωσης και εκκένωσης θα πρέπει 
να μπορούν να ασφαλίζονται έναντι αιφνίδιου ανοίγ−
ματος. Η ανοιχτή και η κλειστή θέση και η κατεύθυνση 
κλεισίματος θα πρέπει να είναι άμεσα εμφανείς.

6.11.3.2.2 Οι διατάξεις σφράγισης των ανοιγμάτων θα 
πρέπει να διατάσσονται έτσι ώστε να αποφεύγεται τυ−
χόν ζημία από την λειτουργία, την πλήρωση και την εκ−
κένωση του εμπορευματοκιβωτίου για φορτία χύμα.

6.11.3.2.3 Όπου απαιτείται αερισμός τα εμπορευματο−
κιβωτίου για φορτία χύμα θα πρέπει να εξοπλίζονται 
με σύστημα ανταλλαγής αέρα είτε με φυσική κατακό−
ρυφη μεταφορά π.χ. με ανοίγματα, είτε με ενεργά στοι−
χεία π.χ. ανεμιστήρες. Ο αερισμός θα πρέπει να σχεδι−
άζεται έτσι ώστε να προλαμβάνονται ανά πάσα στιγμή 
οι αρνητικές πιέσεις στο εμπορευματοκιβώτιο. Τα συ−
στήματα αερισμού εμπορευματοκιβωτίων για φορτία 
χύμα που προορίζονται να μεταφέρουν εύφλεκτες ου−
σίες ή ουσίες που εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια ή ατμούς 
θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην αποτελούν 
πηγή ανάφλεξης.
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6.11.3.3 Επιθεώρηση και δοκιμές
6.11.3.3.1 Τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιού−

νται, συντηρούνται και χαρακτηρίζονται ως εμπορευμα−
τοκιβώτια για φορτία χύμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του παρόντος τμήματος θα πρέπει να δοκιμάζονται και 
εγκρίνονται σύμφωνα με την CSC.

6.11.3.3.2 Τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιού−
νται και χαρακτηρίζονται ως εμπορευματοκιβώτια για 
φορτία χύμα θα πρέπει να επιθεωρούνται περιοδικά 
σύμφωνα με την CSC. 

6.11.3.4 Επισήμανση
6.11.3.4.1 Τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιού−

νται ως εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα θα πρέ−
πει να επισημαίνονται με πλάκα έγκρισης ασφάλειας 
σύμφωνα με την CSC.

6.11.4 Απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, 
και την έγκριση εμπορευματοκιβωτίων για φορτία χύμα 
εκτός των εμπορευματοκιβωτίων που ικανοποιούν την 
CSC

Σημείωση: Όταν τα εμπορευματοκιβώτια που ικανο−
ποιούν τις διατάξεις του παρόντος τμήματος χρησι−
μοποιούνται για τη μεταφορά στερεών χύμα, στο έγ−
γραφο μεταφοράς θα πρέπει να αναγράφεται η εξής 
δήλωση:

«Εμπορευματοκιβώτιο για φορτίο χύμα BK(x) εγκε−
κριμένο από την αρμόδια αρχή του/ της …”». (βλέ−
πε  5.4.1.1.17)».

6.11.4.1 Τα εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα που 
καλύπτονται στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνουν κά−
δους, εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα ανοικτής 
θάλασσας, δοχεία για φορτία χύμα, κινητά αμαξώμα−
τα, εμπορευματοκιβώτια σχήματος κάδου, κυλινδρικά 
εμπορευματοκιβώτια και διαμερίσματα φόρτωσης οχη−
μάτων.

Σημείωση: Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια για φορτία 
χύμα περιλαμβάνουν επίσης εμπορευματοκιβώτια που 
ικανοποιούν τα φυλλάδια UIC 590, 591 και 592−2 ως 592−
4 όπως αναφέρεται στην 7.1.3 τα οποία δεν ικανοποι−
ούν την CSC.

6.11.4.2 Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα 
θα πρέπει να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι 
ώστε να είναι αρκετά ανθεκτικά για να αντέχουν τα χτυ−
πήματα και τα φορτία που συνήθως εμφανίζονται κατά 
τη μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης αν απαιτείται και 
της μεταφόρτωσης μεταξύ τρόπων μεταφοράς.

6.11.4.3 (Δεσμευμένο).
6.11.4.4 Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα 

θα πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή και 

ΜΕΡΟΣ 7

Διατάξεις που αφορούν στις συνθήκες
μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης 

και διαχείρισης
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η έγκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κώδικα υπό−
δειξης τύπων για εμπορευματοκιβώτια για φορτία χύμα 
σύμφωνα με την 6.11.2.3 και τις απαιτήσεις για επιθεώ−
ρηση και δοκιμή, ανάλογα με την περίπτωση. 

6.11.4.5 Στις περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση επέν−
δυσης για την συγκράτηση επικίνδυνων εμπορευμά−
των αυτή θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
6.11.3.1.3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

7.1.1 Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων υπόκει−
ται στην υποχρεωτική χρήση ενός συγκεκριμένου τύπου 
μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κεφα−
λαίου και του Κεφαλαίου 7.2 για μεταφορά σε κόλα, του 
Κεφαλαίου 7.3 για χύμα μεταφορά και του Κεφαλαίου 
7.4 για μεταφορά σε δεξαμενές. Επιπλέον, πρέπει να τη−
ρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 7.5 που αφορούν 
στη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διαχείριση.

 Οι στήλες (16), (17) και (18) του Πίνακα A του Κεφα−
λαίου 3.2 δείχνουν τις συγκεκριμένες διατάξεις αυτού 
του μέρους που ισχύουν για συγκεκριμένα επικίνδυνα 
εμπορεύματα.

7.1.2 Επιπλέον των διατάξεων αυτού του μέρους, τα 
οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει, όσον αφορά στο σχε−
διασμό, στην κατασκευή και, εάν αρμόζει, στην έγκρι−
σή τους, να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις του 
Μέρους 9.

7.1.3 Μεγάλα εμπορευματοκιβώτια, φορητές δεξαμε−
νές και εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές που ικανοποι−
ούν τον ορισμό του όρου “εμπορευματοκιβώτιο” που δί−
νεται στη CSC (1972), όπως διορθώθηκε, ή στα έντυπα 
UIC 591 (ενημέρωσης 1.1.1998, 2η έκδοση), 592−2 (ενημέ−
ρωσης 1.10.2004, 6η έκδοση), 592−3 (ενημέρωσης 1.1.1998, 
2η έκδοση) και 592−4 (ενημέρωσης 1.9.2004, 2η έκδοση) 

είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιούνται για τη μετα−
φορά επικίνδυνων εμπορευμάτων εκτός εάν το μεγά−
λο εμπορευματοκιβώτιο ή το πλαίσιο της φορητής δε−
ξαμενής ή το εμπορευματοκιβώτιο−δεξαμενή ικανοποιεί 
τις διατάξεις της CSC ή των εγγράφων UIC 591 και 592−
2 έως 592−4.

7.1.4  Ένα μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο μπορεί πα−
ρουσιαστεί για μεταφορά μόνο εάν είναι δομικά λει−
τουργικό.

 “Δομικά λειτουργικό” σημαίνει ότι το εμπορευματοκι−
βώτιο είναι ελεύθερο από σημαντικά ελαττώματα στα 
δομικά στοιχεία του, π.χ. όπως άνω και κάτω πλευρι−
κά στοιχεία σκελετού, άνω και κάτω ακραίες διαδοκί−
δες, κατώφλια και ανώφλια θυρών, εγκάρσιες δοκοί δα−
πέδου, γωνιακοί ορθοστάτες και γωνιακά εξαρτήματα. 
“Σημαντικές ανεπάρκειες” είναι βαθουλώματα ή κυρτώ−
σεις στα δομικά μέλη βάθους μεγαλύτερου από 19 χιλ., 
ανεξαρτήτως μήκους, ρωγμές ή θραύσεις στα δομικά 
μέλη, περισσότερες από μία συγκολλήσεις ή ακατάλ−
ληλες συγκολλήσεις (π.χ. επικαλυμμένες συγκολλήσεις 
στις ακριανές ράβδους κορυφής ή πυθμένα ή στις άνω 
ποδιές των θυρών ή περισσότερες από δύο συγκολλή−
σεις σε μία από τις πλευρικές ράβδους κορυφής ή πυθ−
μένα ή οποιαδήποτε συγκόλληση σε ποδιά της θύρας 
ή σε γωνιακό ορθοστάτη, μεντεσέδες θυρών και μηχα−
νικά μέρη που είναι μαγκωμένα, στρεβλωμένα, που λεί−
πουν, ή αλλιώς δεν δουλεύουν, παρεμβύσματα και πώ−

ματα που δεν κλείνουν, οποιαδήποτε παραμόρφωση του 
συνολικού συστήματος ικανής να διαταράξει τη σωστή 
διάταξη του εξοπλισμού διαχείρισης, πλαισίωσης και 
ασφάλισης σ’ ένα αμάξωμα ή όχημα.

 Επιπλέον, φθορά σ’ οποιοδήποτε συστατικό μέρος 
του εμπορευματοκιβώτιου, τέτοια όπως σκουριασμένα 
μέταλλα στα εσωτερικά τοιχώματα ή αποσαθρωμένο 
φάιμπεργκλας δεν είναι αποδεκτή, ανεξαρτήτως του 
υλικού κατασκευής. Φυσικές φθορές, συμπεριλαμβανο−
μένης της οξείδωσης (σκουριάς), των ελαφρών βαθου−
λωμάτων και χαραγών και άλλων φθορών που δεν επη−
ρεάζουν τη συντηρησιμότητα ή τη στεγανότητα έναντι 
καιρικών συνθηκών είναι, πάντως, αποδεκτές.

 Πριν τη φόρτωση το εμπορευματοκιβώτιο πρέπει επί−
σης να ελέγχεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι ελεύ−
θερο από οποιοδήποτε υπόλειμμα προηγούμενου φορτί−
ου και ότι το εσωτερικό δάπεδο και τα τοιχώματα είναι 
ελεύθερα από προεξοχές.

7.1.5 Τα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να ικανο−
ποιούν τις απαιτήσεις που αφορούν στο αμάξωμα του 
οχήματος που αναφέρονται σ’ αυτό το Μέρος και, εάν 
αρμόζει, εκείνες που αναφέρονται στο Μέρος 9 για το 
συγκεκριμένο φορτίο. Το αμάξωμα του οχήματος δεν 
απαιτείται τότε να ικανοποιεί εκείνες τις διατάξεις.

 Πάντως, τα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια που μετα−
φέρονται πάνω σε οχήματα των οποίων οι πλατφόρμες 
έχουν μόνωση και είναι από θερμοανθεκτικές ποιότητες 
οι οποίες ικανοποιούν εκείνες τις απαιτήσεις δεν απαι−
τείται τότε να ικανοποιούν τις παραπάνω απαιτήσεις. 

 Αυτή η διάταξη επίσης ισχύει για μικρά εμπορευμα−
τοκιβώτια για τη μεταφορά εκρηκτικών ουσιών και ει−
δών της Κλάσης 1.

7.1.6  Υπό τις διατάξεις του τελευταίου μέρους της 
πρώτης πρότασης της 7.1.5, το γεγονός ότι επικίνδυνα 
εμπορεύματα περιέχονται σε ένα ή περισσότερα εμπο−
ρευματοκιβώτια δεν πρέπει να επηρεάζει τις συνθήκες 
που πρέπει να πληρούνται από το όχημα όσον αφορά 
στη φύση και στις ποσότητες των επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων που μεταφέρονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.2
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΚΟΛΑ

7.2.1  Εκτός εάν ορίζεται αλλιώς στην 7.2.2 έως 7.2.4, 
τα κόλα μπορούν να φορτώνονται:

 (a) σε κλειστά οχήματα ή σε κλειστά εμπορευματο−
κιβώτια, ή

 (b) σε καλυμμένα οχήματα ή σε καλυμμένα εμπορευ−
ματοκιβώτια, ή

 (c)  σε ανοιχτά οχήματα ή σε ανοιχτά εμπορευμα−
τοκιβώτια.

7.2.2  Κόλα που περιλαμβάνουν συσκευασίες από υλι−
κά ευαίσθητα στην υγρασία πρέπει να φορτώνονται σε 
κλειστά ή σε καλυμμένα οχήματα ή σε κλειστά ή κα−
λυμμένα εμπορευματοκιβώτια.

7.2.3  (Δεσμευμένο)
7.2.4  Όταν εμφανίζονται σε μία καταχώρηση στη Στή−

λη (16) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, ισχύουν οι πα−
ρακάτω ειδικές διατάξεις:

  V1 Τα κόλα πρέπει να φορτώνονται σε κλειστά ή 
καλυμμένα οχήματα ή σε κλειστά ή καλυμμένα εμπο−
ρευματοκιβώτια.
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V2  (1) Τα κόλα πρέπει μόνο να φορτώνονται σε EX/II ή 
EX/III οχήματα τα οποία ικανοποιούν τις σχετικές απαι−
τήσεις του Μέρους 9. Η επιλογή του οχήματος εξαρτά−
ται από την ποσότητα που πρόκειται να μεταφερθεί, 
η οποία περιορίζεται ανά μονάδα μεταφοράς σύμφω−
να με τις διατάξεις που αφορούν στη φόρτωση (βλέ−
πε 7.5.5.2).

(2) Ρυμουλκούμενα οχήματα, εκτός ημι−ρυμουλκού−
μενων οχημάτων τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
για EX/II ή EX/III οχήματα μπορούν να έλκονται από μη−
χανοκίνητα οχήματα τα οποία δεν ικανοποιούν εκείνες 
τις απαιτήσεις.

Για μεταφορά σε εμπορευματοκιβώτια, βλέπε επίσης 
7.1.3 έως 7.1.6.

Όπου ουσίες ή είδη της Κλάσης 1 σε ποσότητες που 
απαιτούν μονάδα μεταφοράς σχηματισμένη από EX/III 
όχημα(τα) μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια προς 
(άφιξη) ή από (αναχώρηση) περιοχές λιμένων, σιδηρο−
δρομικούς σταθμούς ή αεροδρόμια ως μέρος ενός πο−
λυτροπικού ταξιδιού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί 
αυτής μια μονάδα μεταφοράς σχηματισμένη από EX/
II όχημα(τα), εφόσον τα εμπορευματοκιβώτια που με−
ταφέρονται είναι σύμφωνα με τις ανάλογες απαιτή−
σεις του Κώδικα IMDG, του RID ή των Τεχνικών Οδηγι−
ών ΔΟΠΑ (ICAO).

V3 Για ελεύθερης ροής κονιώδεις ουσίες και για πυρο−
τεχνήματα το δάπεδο του εμπορευματοκιβωτίου πρέπει 
να έχει μη−μεταλλική επιφάνεια ή κάλυμμα.

V4 (Δεσμευμένο)
V5 Κόλα δεν μπορούν να μεταφέρονται σε μικρά εμπο−

ρευματοκιβώτια.
V6 Εύκαμπτα IBCs πρέπει να μεταφέρονται σε κλει−

στά οχήματα ή σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια, σε κα−
λυμμένα οχήματα ή σε καλυμμένα εμπορευματοκιβώ−
τια. Το κάλυμμα πρέπει να είναι από αδιαπέραστο και 
μη−εύφλεκτο υλικό. 

V7 (Δεσμευμένο)
V8 (1) Ουσίες που σταθεροποιούνται με έλεγχο θερμο−

κρασίας πρέπει να διακινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε 
οι θερμοκρασίες ελέγχου που ορίζονται στις 2.2.41.1.17 
και 2.2.41.4 ή στα 2.2.52.1.16 και 2.2.52.4, αναλόγως, να μην 
υπερβαίνονται ποτέ. 

(2) Τα μέσα ελέγχου θερμοκρασίας που επιλέγονται 
για τη διαδικασία της μεταφοράς εξαρτάται από ένα 
αριθμό παραγόντων τέτοιων όπως:

− τη−τις θερμοκρασία−ες ελέγχου της−των ουσίας(ών) 
που πρόκειται να μεταφερθεί(ούν),

− τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας ελέγχου και 
της αναμενόμενης θερμοκρασίας περιβάλλοντος,

− την αποτελεσματικότητα της θερμικής μόνωσης,
− τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς, και
− το περιθώριο ασφάλειας που επιτρέπεται για καθυ−

στερήσεις καθ’ οδόν.
(3) Κατάλληλες μέθοδοι για την αποφυγή υπέρβασης 

της θερμοκρασίας ελέγχου αναφέρονται παρακάτω, σε 
αύξουσα σειρά αποτελεσματικότητας:

R1 Θερμική μόνωση, εφόσον η αρχική θερμοκρασία 
της−των ουσίας(ών) είναι επαρκώς χαμηλότερη από τη 
θερμοκρασία ελέγχου,

R2 Θερμική μόνωση και σύστημα ψύξης, εφόσον:
− μεταφέρεται μια επαρκής ποσότητα μη−εύφλεκτου 

ψυκτικού (π.χ. υγρό άζωτο ή στερεό διοξείδιο του άν−
θρακα), επιτρέποντας ένα εύλογο περιθώριο για πιθα−
νή καθυστέρηση, ή εξασφαλίζεται ένα μέσον ανεφο−
διασμού,

− υγρό οξυγόνο ή αέρας δεν χρησιμοποιούνται ως 
ψυκτικά,

− υπάρχει ομοιόμορφη ψύξη ακόμα κι όταν το περισ−
σότερο από το ψυκτικό έχει καταναλωθεί, και

− η ανάγκη εξαερισμού της μονάδας μεταφοράς πριν 
από την είσοδο υποδεικνύεται καθαρά από προειδοποι−
ητικό σήμα πάνω στην−στις θύρα(−ες),

R3 Θερμική μόνωση και απλή μηχανική ψύξη, εφόσον 
για ουσίες με σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο από το 
άθροισμα της θερμοκρασίας κινδύνου συν 5 °C χρη−
σιμοποιείται ηλεκτρικός εξοπλισμός ασφαλής έναντι 
έκρηξης, EEx IIB T3, μέσα στο διαμέρισμα ψύξης για 
την αποφυγή ανάφλεξης των εύφλεκτων ατμών από 
τις ουσίες,

R4 Θερμική μόνωση και συνδυασμός συστήματος μη−
χανικής ψύξης και συστήματος ψύξης (με υγρό), εφό−
σον:

− τα δύο συστήματα είναι ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο, και

− ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των μεθόδων R2 και 
R3 παραπάνω,

R5 Θερμική μόνωση και διπλό σύστημα μηχανικής ψύ−
ξης, εφόσον:

− εκτός από την κεντρική μονάδα ισχύος, τα δύο συ−
στήματα είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο,

− κάθε σύστημα μόνο του είναι ικανό να διατηρεί επαρ−
κή έλεγχο θερμοκρασίας, και

− για ουσίες με σημείο ανάφλεξης χαμηλότερο από 
το άθροισμα της θερμοκρασίας κινδύνου συν 5 °C χρη−
σιμοποιείται ηλεκτρικός εξοπλισμός ασφαλής έναντι 
έκρηξης, EEx IIB T3, μέσα στο διαμέρισμα ψύξης για 
την αποφυγή ανάφλεξης των εύφλεκτων ατμών από 
τις ουσίες.

(4) Οι μέθοδοι R4 και R5 μπορούν να χρησιμοποιού−
νται για όλα τα οργανικά υπεροξείδια και τις αυτενερ−
γές ουσίες.

Η μέθοδος R3 μπορεί να χρησιμοποιείται για οργα−
νικά υπεροξείδια και αυτενεργές ουσίες των Τύπων C, 
D, E και F και, όταν η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλο−
ντος που αναμένεται κατά τη διάρκεια της μεταφορά 
δεν υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισ−
σότερο από 10 °C, για οργανικά υπεροξείδια και αυτε−
νεργές ουσίες Τύπου B.

Η μέθοδος R2 μπορεί να χρησιμοποιείται για οργα−
νικά υπεροξείδια και αυτενεργές ουσίες των Τύπων C, 
D, E και F όταν η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
που αναμένεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν 
υπερβαίνει τη θερμοκρασία ελέγχου κατά περισσότε−
ρο από 30 °C.

Η μέθοδος R1 μπορεί να χρησιμοποιείται για οργα−
νικά υπεροξείδια και αυτενεργές ουσίες των Τύπων C, 
D, E και F όταν η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
που αναμένεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εί−
ναι τουλάχιστον 10 °C χαμηλότερη από τη θερμοκρα−
σία ελέγχου.

(5) Όπου ουσίες απαιτείται να μεταφέρονται σε μονω−
μένα, υπό ψύξη ή μηχανικά−ψυγμένα οχήματα ή εμπορευ−
ματοκιβώτια, αυτά τα οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια 
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πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαί−
ου 9.6.

(6) Εάν ουσίες περιέχονται σε προστατευτικές συ−
σκευασίες γεμισμένες με ψυκτικό υγρό, πρέπει να φορ−
τώνονται σε κλειστά ή καλυμμένα οχήματα ή κλειστά ή 
καλυμμένα εμπορευματοκιβώτια. Εάν τα οχήματα ή τα 
εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται είναι κλει−
στά πρέπει να εξαερίζονται επαρκώς. Τα καλυμμένα 
οχήματα και εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι εφο−
διασμένα με πλάγιες και οπίσθιες σανίδες για φόρτω−
ση και εκφόρτωση. Τα καλύμματα αυτών των οχημάτων 
και εμπορευματοκιβώτιων πρέπει να από αδιαπέραστο 
και μη−εύφλεκτο υλικό.

(7) Οποιεσδήποτε συσκευές ελέγχου και αισθητήρες 
θερμοκρασίας στο σύστημα ψύξης πρέπει να είναι άμε−
σα προσβάσιμες και όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέ−
πει να προστατευμένες από τις καιρικές συνθήκες. Η 
θερμοκρασία του αέρα μέσα στη μονάδα μεταφοράς 
πρέπει να μετράται από δύο ανεξάρτητους αισθητήρες 
και η έξοδος πρέπει να καταγράφεται έτσι ώστε οποι−
αδήποτε αλλαγή στη θερμοκρασία να είναι άμεσα ανι−
χνεύσιμη. Όταν μεταφέρονται ουσίες με θερμοκρασία 
ελέγχου χαμηλότερη από +25 °C, η μονάδα μεταφο−
ράς πρέπει να είναι εφοδιασμένη με οπτικό και ακου−
στικό σήμα κινδύνου, με ανεξάρτητη πηγή ενέργειας 
από το σύστημα ψύξης και ρυθμισμένο να λειτουργεί 
σε θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη από τη θερμοκρα−
σία ελέγχου.

(8) Ένα εφεδρικό σύστημα ψύξης ή ανταλλακτικά πρέ−
πει να είναι διαθέσιμα.

Σημείωση: Η διάταξη V8 δεν εφαρμόζεται σε ουσί−
ες που αναφερονται στην 3.1.2.6 όταν οι ουσίες σταθε−
ροποιούνται από την προσθήκη χημικών σταθεροποι−
ητών έτσι ώστε το σημείο SADT είναι μεγαλύτερο από 
50 οC. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, ο έλεγχος 
θερμοκρασίας μπορεί να απαιτείται κάτω από συνθή−
κες μεταφοράς όπου η θερμοκρασία δύναται να υπερ−
βεί τους 55 οC. 

V9  (Δεσμευμένο)
V10 Τα IBC θα μεταφέρονται σε κλειστά ή καλυμμέ−

να οχήματα, ή σε κλειστά ή καλυμμένα εμπορευματο−
κιβώτια. 

V11 IBC άλλα από μεταλλικά ή άκαμπτα πλαστικά IBC, 
θα μεταφέρονται σε κλειστά ή καλυμμένα οχήματα, ή 
σε κλειστά ή καλυμμένα εμπορευματοκιβώτια. 

V12  IBC τύπου 31HZ2  θα  μεταφέρονται   σε  κλειστά  
ή   καλυμμένα οχήματα  ή εμπορευματοκιβώτια. 

 V13 Όταν συσκευάζονται  σε σακούλες  5H1, 5L1 ή 
5M1, θα μεταφέρονται σε κλειστά ή καλυμμένα οχήμα−
τα ή εμπορευματοκιβώτια. 

 V14 Αεροσόλ που μεταφέρονται για λόγους επανε−
πεξεργασίας ή διάθεσης κάτω από την ειδική διάταξη 
327, θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο σε αεριζόμενα ή 
ανοικτά οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.3
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΥΜΑ

7.3.1 Γενικές διατάξεις
7.3.1.1 Εμπορεύματα δεν μπορούν να μεταφέρονται 

χύμα σε εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα,  
εμπορευματοκιβώτια ή οχήματα εκτός εάν: 

(a) μια ειδική διάταξη, που ταυτοποιείται από τον κωδι−

κό BK, που ρητά επιτρέπει αυτόν τον  τρόπο μεταφοράς 
αναφέρεται στη Στήλη (10) του Πίνακα A του Κεφαλαί−
ου 3.2 και οι σχετικές συνθήκες της 7.3.2 ικανοποιούνται 
επιπροσθέτως αυτών της παρούσας παραγράφου.

(b) μια ειδική διάταξη, που ταυτοποιείται από τον κω−
δικό VV, που ρητά επιτρέπει αυτόν τον  τρόπο μεταφο−
ράς αναφέρεται στη Στήλη (17) του Πίνακα A του Κε−
φαλαίου 3.2 για αυτά τα εμπορεύματα και οι συνθήκες 
αυτής της ειδικής διάταξης, όπως προδιαγράφεται στην 
7.3.3, ικανοποιούνται επιπροσθέτως αυτών της παρού−
σας παραγράφου. 

 Παρ’ όλα αυτά, κενές συσκευασίες, ακαθάριστες μπο−
ρούν να μεταφέρονται χύμα εάν αυτός ο τρόπος μετα−
φοράς δεν είναι ρητά απαγορευμένος από άλλες δια−
τάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για μεταφορά σε δεξαμενές, βλέπε Κε−
φάλαια 4.2 και 4.3.

7.3.1.2 Ουσίες οι οποίες δύναται να μετατραπούν σε 
υγρή μορφή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεν επι−
τρέπεται να μεταφερθούν χύμα.

7.3.1.3 Εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα, εμπο−
ρευματοκιβώτια ή αμαξώματα οχημάτων θα πρέπει να 
είναι αδιάβροχα και θα πρέπει να είναι τόσο κλειστά, 
ώστε κανένα εκ των περιεχομένων να διαρρέει κάτω 
από κανονικές συνθήκες μεταφοράς, συμπεριλαμβανο−
μένων κραδασμών, ή αλλαγών θερμοκρασίας, υγρασί−
ας ή πίεσης.

7.3.1.4 Χύμα στερεά θα φορτώνονται και θα κατανέμο−
νται ομοιόμορφα με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστο−
ποιείται τυχόν κίνηση που θα μπορούσε να αποφέρει 
ζημιά στο εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα, στο 
εμπορευματοκιβώτιο ή στο όχημα, ή διαρροή των επι−
κινδύνων εμπορευμάτων.

7.3.1.5 Όπου εφαρμόζονται συσκευές εξαερισμού, θα 
πρέπει να διατηρούνται καθαρές και λειτουργήσιμες.

7.3.1.6 Χύμα στερεά δε θα πρέπει να αντιδρούν επικίν−
δυνα με το υλικό του εμπορευματοκιβωτίου, του οχή−
ματος, των παρεμβυσμάτων στεγανοποίησης και του 
εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων καπακιών και καλυμ−
μάτων προστασίας και με προστατευτικά επικαλύμματα 
που βρίσκονται σε επαφή με τα περιεχόμενα, ή να το 
εξασθενούν σημαντικά. Εμπορευματοκιβώτια για μετα−
φορά χύμα, εμπορευματοκιβώτια ή οχήματα θα πρέπει 
να είναι κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα έτσι ώστε 
τα υλικά να μην διαπερνούν ανάμεσα στις επικαλλύψεις 
ξύλινου πυθμένα και να μην έρχονται σε επαφή με τα 
μέρη εκείνα του  εμπορευματοκιβωτίου ή του οχήμα−
τος τα οποία μπορεί να προσβληθούν από τα υλικά ή 
υπόλοιπα αυτών.

7.3.1.7 Πριν πληρωθεί και διατεθεί προς μεταφορά, 
κάθε εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα, εμπορευ−
ματοκιβώτιο ή όχημα θα πρέπει να επιθεωρείται και να 
καθαρίζεται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν περιέχονται 
υπόλοιπα στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του εμπορευ−
ματοκιβωτίου ή του οχήματος που θα μπορούσαν να:

− προκαλέσουν επικίνδυνη αντίδραση με την υσία που 
προορίζεται για μεταφορά,

 − προσβάλλουν επιβλαβώς τη δομική ακεραιότητα 
του εμπορευματοκιβωτίου ή του οχήματος, ή

−  προσβάλλουν την ικανότητα συνοχής του εμπο−
ρευματοκιβωτίου ή του οχήματος, ως προς τα επικίν−
δυνα εμπορεύματα. 
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7.3.1.8 Κατά τη μεταφορά, δε θα πρέπει επικίνδυνα 
υπόλοιπα να προσκολλoύνται στις εξωτερικές επιφά−
νειες των εμπορευματοκιβωτίων ή των σωμάτων των 
οχημάτων.  

7.3.1.9 Εάν αρκετά συστήματα κλεισίματος προσαρ−
μόζονται σε σειρά, το σύστημα που βρίσκεται πιο κο−
ντά στη μεταφερόμενη ουσία θα κλείνεται πρώτο πριν 
την πλήρωση.

7.3.1.10 Άδεια εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα, 
εμπορευματοκιβώτια ή οχήματα που έχουν μεταφέρει 
επικίνδυνα στερεά χύμα, θα αντιμετωπίζονται με τον 
ίδιο τρόπο που απαιτεί η παρούσα Συμφωνία για ένα 
πλήρες εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα, εμπο−
ρευματοκιβώτιο ή όχημα, εκτός αν σαφή μέτρα έχουν 
ληφθεί για την αποτροπή οποιουδήποτε κινδύνου.

7.3.1.11  Εάν εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα, 
εμπορευματοκιβώτια ή οχήματα χρησιμοποιούνται για 
τη χύμα μεταφορά αγαθών με προδιάθεση να προκαλέ−
σουν έκρηξη σκόνης ή να αναπτύξουν εύφλεκτα αέρια 
(π.χ. για κάποια απόβλητα), μέτρα θα πρέπει να λαμβά−
νονται για τον αποκλεισμό πηγών ανάφλεξης και για 
την αποφυγή επικίνδυνων ηλεκτροστατικών εκκενώσε−
ων κατά τη μεταφορά, την πλήρωση ή την εκφόρτω−
ση της ουσίας.   

7.3.1.12 Ουσίες, για παράδειγμα απόβλητα, οι οποίες 
δύναται να αντιδράσουν επικίνδυνα μεταξύ τους και ου−
σίες διαφορετικών κλάσεων και αγαθά μη κείμενα στην 
παρούσα Συμφωνία που έχουν προδιάθεση να αντιδρά−
σουν επικίνδυνα μεταξύ τους δε θα πρέπει να αναμει−
γνύονται μαζί στο ίδιο εμπορευματοκιβώτιο για μετα−
φορά χύμα, εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα.      

 Επικίνδυνες αντιδράσεις είναι:
(a) καύση και / ή εξέλιξη αξιοσημείωτης θερμότητας,
(b) εκπομπή εύφλεκτων και / ή τοξικών αερίων,
 (c) ανάπτυξη διαβρωτικών υγρών, ή
(d) ανάπτυξη ασταθών ουσιών.
7.3.1.13 Πριν από την πλήρωση εμπορευματοκιβωτίου ή 

οχήματος αυτό εξετάζεται οπτικά για να εξασφαλιστεί 
ότι είναι δομικά λειτουργικό, τα εσωτερικά τοιχώματα, η 
οροφή και τα δάπεδα δεν παρουσιάζουν εξοχές ή ζημία 
και ότι οι τυχόν εσωτερικές επενδύσεις ή ο εξοπλισμός 
συγκράτησης της ουσίας δεν παρουσιάζει ρωγμές, σκι−
σίματα ή άλλες ζημίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο τις ικανότητές του να συγκρατήσει το φορτίο. 
Δομικά λειτουργικό σημαίνει ότι το εμπορευματοκιβώτιο 
ή όχημα δεν έχει σημαντικές ανεπάρκειες στα δομικά 
επιμέρους στοιχεία του, όπως άνω και κάτω πλευρικά 
στοιχεία σκελετού, άνω και κάτω ακραίες διαδοκίδες, 
κατώφλια και ανώφλια θυρών, εγκάρσιες δοκοί δαπέ−
δου, γωνιακοί ορθοστάτες και γωνιακά εξαρτήματα. Οι 
σημαντικές ανεπάρκειες περιλαμβάνουν:

(a) κυρτώσεις, ρωγμές ή θραύσεις στα δομικά ή τα φέ−
ροντα μέλη, που επηρεάζουν την ακεραιότητα του εμπο−
ρευματοκιβωτίου ή του σώματος του οχήματος,

(b) άνω του ενός αρμοί ή ένας ακατάλληλος αρμός 
(όπως για παράδειγμα κολλημένος αρμός) στις άνω και 
κάτω ακραίες διαδοκίδες ή στα ανώφλια των θυρών,

(c) άνω των δύο αρμών σε ένα από τα άνω και κάτω 
πλευρικά στοιχεία σκελετού,

(d) τυχόν αρμός σε κατώφλι θύρας ή γωνιακό ορθο−
στάτη,

(e) αρθρώσεις και εξοπλισμός θυρών που είναι σφη−
νωμένα, συνεστραμμένα, σπασμένα, έχουν αφαιρεθεί ή 
δεν λειτουργούν για οποιονδήποτε λόγο,

(f) πώματα και σφραγίσματα που δεν κλείνουν ερ−
μητικά,

(g) οποιαδήποτε παραμόρφωση της συνολικής διάτα−
ξης εμπορευματοκιβωτίου τόσο μεγάλη που να εμπο−
δίζει την σωστή ευθυγράμμιση του εξοπλισμού χειρι−
σμού, φόρτωσης και ασφάλισης πάνω στο πλαίσιο ή 
το όχημα,

(h) οποιαδήποτε ζημία στα προσαρτήματα ανύψω−
σης ή στα εξαρτήματα σύνδεσης του εξοπλισμού χει−
ρισμού, ή

(i) οποιαδήποτε ζημία του εξοπλισμού εξυπηρέτησης 
ή λειτουργίας. 

7.3.2 Πρόσθετες διατάξεις για τη μεταφορά χύμα όταν 
οι διατάξεις της 7.3.1.1(a) εφαρμόζονται

7.3.2.1 Οι κωδικοί BK1 και BK2 στη Στήλη (10) του Πίνα−
κα Α του Κεφαλαίου 3.2 έχουν την ακόλουθη σημασία: 

BK1: Επιτρέπεται η μεταφορά χύμα σε καλυμμένα 
εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα,

BK2: Επιτρέπεται η μεταφορά χύμα σε κλειστά εμπο−
ρευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα. 

7.3.2.2 Το εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα 
που χρησιμοποιείται θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαι−
τήσεις του Κεφαλαίου 6.11.

7.3.2.3 Αγαθά της Κλάσης 4.2
Η συνολική μάζα που μεταφέρεται σε ένα εμπορευ−

ματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα θα είναι τέτοια, ώστε 
η θερμοκρασία αυτενεργούς ανάφλεξης να είναι μεγα−
λύτερη από 55 οC. 

7.3.2.4 Αγαθά της Κλάσης 4.3
Τα αγαθά αυτά θα μεταφέρονται σε εμπορευματοκι−

βώτια για μεταφορά χύμα που είναι υδατοστεγή. 
7.3.2.5 Αγαθά της Κλάσης 5.1
  Τα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα που χρη−

σιμοποιούνται θα είναι κατασκευασμένα ή προσαρμο−
σμένα έτσι, ώστε τα αγαθά να μην έρχονται σε επαφή 
με ξύλο ή άλλο ασύμβατο υλικό. 

7.3.2.6 Απόβλητα της Κλάσης 6.2 
7.3.2.6.1 Απόβλητα της Κλάσης 6.2 (Αρ. UN 2814 (πτώ−

ματα ζώων  μόνο) και UN 2900 (πτώματα ζώων και από−
βλητα μόνο))

(a) Για απόβλητα UN 2814 και UN 2900, καλυμμένα 
εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα BK1 επιτρέ−
πονται, δεδομένου ότι δεν έιναι πληρωμένα στη μέγι−
στη χωρητικότητα, για την αποφυγή επαφής των ουσι−
ών με το κάλυμμα.

 Κλειστά εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα ΒΚ2 
επιτρέπονται επίσης,

(b) Κλειστά και καλυμμένα εμπορευματοκιβώτια για 
μεταφορά χύμα, και τα ανοίγματά τους, θα είναι στε−
γανά εκ κατασκευής, ή με την προσαρμογή κατάλλη−
λου καλύμματος,

 (c) Απόβλητα UN 2814 και UN 2900 θα πρέπει να εί−
ναι εξονυχιστικά επεξεργασμένα με κατάλληλο απολυ−
μαντικό πριν την φόρτωση και μεταφορά,

(d) Απόβλητα UN 2814 και UN 2900 σε καλυμμένο εμπο−
ρευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα θα καλύπτονται 
από ένα πρόσθετο κάλυμμα στην στην επάνω επιφά−
νεια, σταθμισμένο από απορροφητικό υλικό επεξεργα−
σμένα με κατάλληλο απολυμαντικό,
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 (e) Κλειστά ή καλυμμένα εμπορευματοκιβώτια για με−
ταφορά χύμα  που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά 
αποβλήτων UN 2814 και UN 2900 δε θα πρέπει να επα−
ναχρησιμοποιούνται μέχρι να καθαριστούν και να απο−
λυμανθούν εξονυχιστικά.

7.3.2.6.2 Απόβλητα της Κλάσης 6.2 (Αρ. UN 3291)
(a) (Δεσμευμένο),
(b) Κλειστά εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα, 

και τα ανίγματά τους θα είναι στεγανά εκ σχεδιασμού. 
Αυτά τα εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα θα 
πρέπει να έχουν μη πορώδεις εσωτερικές επιφάνειες 
και δε θα έχουν ρωγμές ή άλλα χαρακτηριστικά που 
θα μπορούσαν να ζημιώσουν τις συσκευασίες, να εμπο−
δίσουν της απολύμανση ή να επιτρέψουν αθέλητη εκ−
πομπή,

(c) Απόβλητα UN Αρ. 3291 θα πρέπει να περιέχονται 
μέσα στο κλειστό εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά 
χύμα σε σφραγισμένους στεγανούς πλαστικούς σάκους 
ελεγμένους και εγκεκριμένους ως τύπου UN και ελεγ−
μένους για στερεά της ομάδας συσκευασίας ΙΙ και επι−
σημασμένες σε συμφωνία με την 6.1.3.1. Τέτοιοι πλαστι−
κοί σάκοι θα πρέπει να είναι ικανοί να περάσουν τους 
ελέγχους αντοχής σε σχίσημο και κρούση σύμφωνα 
με τα ISO 7765−1:1998 “Πλαστικά – Μέρος 1: Μέθοδοι 
STAIRCASE” και ISO 6383−2:1983 “Πλαστικά – Κάλυμμα 
και επένδυση – Καθορισμός αντοχής σε σκίσημο – μέ−
θοδος Elmendorf”. Κάθε σάκος θα πρέπει να έχει αντο−
χή κρούσης σε τουλάχιστον 165 kg και αντοχή σκισή−
ματος σε τουλάχιστον 480 kg τόσο στο παράλληλο 
όσο και στο εγκάρσιο επίπεδο ως προς το μήκος του 
σάκου. Το μέγιστο καθαρό βάρος κάθε σάκου θα πρέ−
πει να είναι 30 kg.

(d) Ξεχωριστά είδη που υπερβαίνουν τα 30 kg όπως 
απορρίματα μπορούν να μεταφερθούν χωρίς την απαί−
τηση για πλαστικό σάκο όταν εξουσιοδοτούνται από 
την αρμόδια αρχή,

(e) Απόβλητα UN Αρ. 3291 που περιέχουν υγρά θα 
πρέπει να μεταφέρονται μόνο σε πλαστικούς σάκους 
που περιέχουν κατάλληλο απορροφητικό υλικό που να 
απορροφά το σύνολο του υγρού χωρίς να χύνεται στο 
εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα, 

(f) Απόβλητα UN Αρ. 3291 που περιέχουν αιχμηρά αντι−
κείμενα θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο σε κατά τύπου 
UN ελεγμένες και εγκεκριμένες άκαμπτες συσκευασίες 
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών συσκευα−
σίας P621, IBC620, ή LP621, 

(g) Άκαμπτες συσκευασίες που αναφέρονται στις οδη−
γίες συσκευασίας P621, IBC620, ή LP621 μπορούν επί−
σης να χρησιμοποιηθούν. Θα πρέπει να είναι κατάλλη−
λα ασφαλισμένες ώστε να εμποδίζουν ζημιά κατά τη 
διάρκεια κανονικών συνθηκών μεταφοράς. Απόβλητα 
που μεταφέρονται σε άκαμπτες συσκευασίες και πλα−
στικούς σάκους μαζί στο ίδιο κλειστό εμπορευματοκι−
βώτιο για μεταφορά χύμα θα πρέπει να έιναι επαρκώς 
απομονωμένες μεταξύ τους, π.χ. από κατάλληλες άκα−
μπτες μπαριέρες ή dividers, mesh nets ή άλλως ασφαλι−
σμένες, που να εμποδίζουν ζημιά στις συσκευασίες κατά 
τη διάρκεια κανονικών συνθηκών μεταφοράς, 

(h) Απόβλητα UN Αρ. 3291 σε πλαστικούς σάκους δε 
θα πρέπει να συμπιέζονται στο κλειστό εμπορευματο−
κιβώτιο για μεταφορά χύμα με τέτοιο τρόπο ώστε οι 
σάκοι να καταστούν μη στεγανοί, 

(i) Το κλειστό εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα 
θα επιθεωρείται για διαρροή ή χυμένες ποσότητες μετά 
από κάθε δρομολόγιο. Εάν απόβλητα UN Αρ. 3291 έχουν 
διαρρεύσει ή χυθεί στο κλειστό εμπορευματοκιβώτιο για 
μεταφορά χύμα δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιείται 
έως ότου έχει εξονυχιστικά καθαριστεί και, εάν είναι 
απαραίτητο, απολυμανθεί με κατάλληλο μέσο. Δε θα 
πρέπει να μεταφέρονται άλλα αγαθά μαζί με το UN Αρ. 
3291 εκτός ιατρικών ή κτηνιατρικών αποβλήτων. Κάθε 
τέτοια άλλα απόβλητα που μεταφέρονται στο ίδιο κλει−
στό εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά χύμα θα επιθε−
ωρούνται για πιθανή μόλυνση. 

7.3.2.7 Υλικά της Κλάσης 7
Για τη μεταφορά μη συσκευασμένου ραδιοενεργού 

υλικού βλέπε 4.1.9.2.3. 
7.3.2.8 Αγαθά της Κλάσης 8
Τα αγαθά αυτά θα μεταφέρονται σε υδατοστεγή 

εμπορευματοκιβώτια για μεταφορά χύμα.
7.3.3 Ειδικές διατάξεις για τη μεταφορά χύμα όταν οι 

διατάξεις του 7.3.1.1(b) εφαρμόζονται
 Όταν φαίνονται σε μια καταχώρηση στη Στήλη (17) 

του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, οι παρακάτω ειδικές 
διατάξεις εφαρμόζονται:

 VV1 Επιτρέπεται μεταφορά φορτίων χύμα σε κλειστά 
ή καλυμμένα οχήματα, σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια 
ή σε μεγάλα καλυμμένα εμπορευματοκιβώτια. 

 VV2 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται σε κλει−
στά οχήματα με μεταλλικό αμάξωμα, κλειστά μεταλλικά 
εμπορευματοκιβώτια και σε καλυμμένα οχήματα και κα−
λυμμένα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια καλυμμένα με μη−
εύφλεκτο κάλυμμα και με μεταλλικό σώμα ή με δάπεδο 
και τοιχώματα προστατευμένα από το φορτίο. 

 VV3 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται σε καλυμ−
μένα οχήματα και καλυμμένα μεγάλα εμπορευματοκι−
βώτια με επαρκή εξαερισμό.

 VV4 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται σε κλει−
στά ή καλυμμένα οχήματα με μεταλλικό αμάξωμα, και 
σε κλειστά μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια ή σε καλυμ−
μένα μεγάλα μεταλλικά εμπορευματοκιβώτια. 

  Για τους UN Αριθμ. 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 
3189 και 3190, επιτρέπεται μόνο μεταφορά φορτίων χύμα 
στερεών αποβλήτων.

 VV5 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται σε ειδικά 
εφοδιασμένα οχήματα και εμπορευματοκιβώτια.

Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται για φόρτωση και 
εκφόρτωση πρέπει να μπορούν να κλείνουν ερμητικά.

 VV6 (Δεσμευμένο)
 VV7 Μεταφορά φορτίων χύμα σε κλειστά ή καλυμμέ−

να οχήματα, σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια ή σε με−
γάλα καλυμμένα εμπορευματοκιβώτια επιτρέπεται μόνο 
εάν η ουσία είναι σε κομμάτια.

 VV8 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται, ως πλή−
ρες φορτίο, σε κλειστά οχήματα, κλειστά εμπορευμα−
τοκιβώτια ή καλυμμένα οχήματα ή μεγάλα εμπορευ−
ματοκιβώτια καλυμμένα με αδιαπέραστο, μη−εύφλεκτο 
κάλυμμα.

Οχήματα και εμπορευματοκιβώτια πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασμένα είτε ώστε οι ουσίες που περιέχονται 
να μην μπορούν να έλθουν σ’ επαφή με ξύλο ή οποι−
οδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό, είτε ώστε η συνολική 
επιφάνεια του δαπέδου και των τοιχωμάτων, εάν είναι 
φτιαγμένη από ξύλο ή άλλο εύφλεκτο υλικό να έχει αδι−
απέραστη επίστρωση ανθεκτική σε καύση ή να έχει επι−
καλυφθεί με πυριτικό νάτριο ή με παρόμοια ουσία.
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VV9 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται, ως πλή−
ρες φορτίο, σε καλυμμένα οχήματα, κλειστά εμπορευ−
ματοκιβώτια ή σε καλυμμένα μεγάλα εμπορευματοκι−
βώτια με πλήρη τοιχώματα. 

Για ουσίες της Κλάσης 8, το σώμα του οχήματος ή 
του εμπορευματοκιβώτιου πρέπει να είναι εφοδιασμέ−
νο με κατάλληλη και επαρκώς ανθεκτική εσωτερική 
επένδυση.

VV10 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται σε καλυμ−
μένα οχήματα, κλειστά εμπορευματοκιβώτια ή καλυμμέ−
να μεγάλα εμπορευματοκιβώτια με πλήρη τοιχώματα.

Το αμάξωμα των οχημάτων ή των εμπορευματοκιβώτι−
ων πρέπει να είναι στεγανό από διαρροή ή να έχει επί−
στρωση στεγανή από διαρροή, για παράδειγμα με κα−
τάλληλη και επαρκώς ανθεκτική εσωτερική επένδυση.

VV11 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται σε ειδικά 
εφοδιασμένα οχήματα και εμπορευματοκιβώτια με τρό−
πο ο οποίος δεν συνεπάγεται κινδύνους για τον άνθρω−
πο, τα ζώα και το περιβάλλον, π.χ. με φόρτωση των από−
βλητων σε σάκους ή με αεροστεγείς συνδέσεις. 

 VV12  Ουσίες για τις οποίες η μεταφορά σε βυτιοφό−
ρα οχήματα, σε φορητές δεξαμενές ή σε εμπορευμα−
τοκιβώτια−δεξαμενές είναι ακατάλληλη λόγω της υψη−
λής θερμοκρασίας και πυκνότητας της ουσίας μπορούν 
να μεταφέρονται σε ειδικά οχήματα ή εμπορευματοκι−
βώτια σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζονται από 
την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης. Εάν η χώρα 
προέλευσης δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος που υπό−
κειται στην παρούσα Συμφωνία, οι συνθήκες που ορίζο−
νται πρέπει να είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια 
αρχή της πρώτης χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέ−
ρος που υπόκειται στην παρούσα Συμφωνία στην οποία 
φθάνει η αποστολή. 

 VV13 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται σε ειδικά 
εφοδιασμένα οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια σύμφω−
να με τα πρότυπα που καθορίζονται από την αρμόδια 
αρχή της χώρας προέλευσης. Εάν η χώρα προέλευσης 
δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος που υπόκειται στην πα−
ρούσα Συμφωνία, οι συνθήκες που ορίζονται πρέπει να 
είναι αναγνωρισμένες από την αρμόδια αρχή της πρώ−
της χώρας που είναι συμβαλλόμενο μέρος που υπό−
κειται στην παρούσα Συμφωνία στην οποία φθάνει η 
αποστολή.

VV14  (1) Χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές μπορούν να 
μεταφέρονται χύμα σε ειδικά εφοδιασμένα οχήματα 
ή εμπορευματοκιβώτια. Μεγάλα πλαστικά εμπορευμα−
τοκιβώτια δεν πρέπει να επιτρέπονται. Μικρά πλαστι−
κά εμπορευματοκιβώτια πρέπει να μπορούν να αντέ−
χουν, όταν είναι πλήρη φορτίου, πτώση από ύψος 0.8 
μέτρων πάνω σε σκληρή επιφάνεια στους −18 °C, χω−
ρίς να σπάνε.

(2) Τα διαμερίσματα φορτίου οχημάτων ή εμπορευμα−
τοκιβώτιων πρέπει να είναι από χάλυβα ανθεκτικό στις 
διαβρωτικές ουσίες που περιέχονται στους συσσωρευ−
τές. Λιγότερο ανθεκτικοί χάλυβες μπορούν να χρησι−
μοποιούνται όταν υπάρχει επαρκώς μεγάλο πάχος τοι−
χώματος ή πλαστική επένδυση/στρώμα ανθεκτική στις 
διαβρωτικές ουσίες.

  Ο σχεδιασμός των διαμερισμάτων φορτίου των οχη−
μάτων ή των εμπορευματοκιβώτιων πρέπει να λαμβάνει 
υπ’ όψιν οποιοδήποτε υπόλειμμα ρεύματος και ισχύος 
από τις συσσωρευτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χάλυβας με μέγιστο ρυθμό προοδευτικής 
αναγωγής 0.1 χιλ. ανά έτος υπό την επίδραση διαβρωτι−
κών ουσιών μπορεί να θεωρείται ως ανθεκτικός.

(3) Πρέπει να εξασφαλίζεται με κατασκευαστικά μέτρα 
ότι δεν θα υπάρξει διαρροή διαβρωτικών ουσιών από τα 
διαμερίσματα φορτίου των οχημάτων ή των εμπορευμα−
τοκιβώτιων κατά τη διάρκεια της μεταφορά. Ανοιχτά δι−
αμερίσματα φορτίου πρέπει να καλύπτονται. Το κάλυμ−
μα πρέπει να είναι ανθεκτικό στις διαβρωτικές ουσίες.

(4) Πριν από τη φόρτωση, τα διαμερίσματα φορτίου 
των οχημάτων ή των εμπορευματοκιβώτιων, συμπερι−
λαμβανομένου του εξοπλισμού τους, πρέπει να επιθεω−
ρούνται για φθορά. Οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια με 
φθαρμένα διαμερίσματα φορτίου δεν πρέπει να φορ−
τώνονται.

Τα διαμερίσματα φορτίου οχημάτων ή εμπορευματο−
κιβώτιων δεν πρέπει να φορτώνονται πάνω από την κο−
ρυφή των τοιχωμάτων τους.

  (5) Συσσωρευτές που περιέχουν διαφορετικές ου−
σίες και άλλα εμπορεύματα που είναι πιθανόν να αντι−
δράσουν επικίνδυνα μεταξύ τους δεν πρέπει να υπάρ−
χουν στα διαμερίσματα φορτίου των οχημάτων ή των 
εμπορευματοκιβώτιων (βλέπε «Επικίνδυνη αντίδραση» 
στην 1.2.1).

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς κανένα επικίνδυ−
νο υπόλειμμα από διαβρωτικές ουσίες που περιέχε−
ται στους συσσωρευτές δεν πρέπει να είναι κολλημένο 
στην εξωτερική επιφάνεια των διαμερισμάτων φορτίου 
των οχημάτων ή των εμπορευματοκιβώτιων. 

VV15 Μεταφορά φορτίων χύμα επιτρέπεται σε κλει−
στά ή καλυμμένα οχήματα, κλειστά εμπορευματοκιβώ−
τια ή καλυμμένα μεγάλα εμπορευματοκιβώτια με πλήρη 
τοιχώματα για ουσίες ή μείγματα (όπως προπαρασκευ−
άσματα ή απόβλητα) που περιέχουν όχι περισσότερο 
από 1000 mg/kg ουσίας στην οποία αυτός ο αριθμός 
UN έχει προσδιοριστεί.

  Τα αμαξώματα των οχημάτων ή των εμπορευματο−
κιβωτίων θα πρέπει να είναι υδατοστεγή, για παράδειγ−
μα μέσω κατάλληλης και επαρκώς επαρκώς ανθεκτικής 
εσωτερικής επένδυσης.

 VV16  Η μεταφορά χύμα επιτρέπεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της 4.1.9.2.3. 

VV17  Η μεταφορά χύμα του SCO−I επιτρέπεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της 4.1.9.2.3. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.4
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

7.4.1 Εμπορεύματα δεν μπορούν να μεταφέρονται σε 
δεξαμενές εκτός εάν καθορίζεται ένας κωδικός δεξαμε−
νής στις Στήλες (10) ή (12) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 
3.2, ή εκτός αν η έγκριση της αρμόδιας αρχής εγγυά−
ται όπως αναφέρεται στην 6.7.1.3. Η μεταφορά πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των Κεφαλαίων 4.2 
ή 4.3, και τα οχήματα, είτε να είναι βυτιοφόρα οχήμα−
τα (με σταθερή ή αποσυνδεόμενη δεξαμενή), οχήματα 
μεταφοράς συστοιχείας δοχείων ή οχήματα που μετα−
φέρουν εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές ή φορητές δε−
ξαμενές, πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις 
των Κεφαλαίων 9.1, 9.2 και 9.7.2 που αφορούν στο όχη−
μα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, όπως εμφανίζεται 
στη Στήλη (14) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2.
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7.4.2 Τα οχήματα που χαρακτηρίζονται με τους κωδι−
κούς ΕΧ/ΙΙΙ, FL, OX ή AT στην 9.1.1.2 πρέπει να χρησιμο−
ποιούνται ως εξής:

 − Όπου προβλέπεται ένα όχημα EX/III, μπορεί να χρη−
σιμοποιηθεί μόνο όχημα EX/III. 

 − Όπου προβλέπεται ένα όχημα FL, μπορεί να χρησι−
μοποιηθεί μόνο όχημα FL.

 − Όπου προβλέπεται όχημα OX, μπορεί να χρησιμο−
ποιηθεί μόνο όχημα OX.

 − Όπου προβλέπεται όχημα AT, μπορούν να χρησιμο−
ποιούνται οχήματα AT, FL και OX.

ΚΕΦAΛΑΙΟ 7.5
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ, ΕΚΦΟΡΤΩ−

ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

7.5.1 Γενικές διατάξεις που αφορούν στη φόρτωση, 
εκφόρτωση και διαχείριση

 Σημείωση: Για τους σκοπούς της παρούσας παραγρά−
φου, η τοποθέτηση ενός εμπορευματοκιβωτίου, εμπο−
ρευματοκιβωτίου για μεταφορά χύμα, εμπορευματοκι−
βωτίου−δεξαμενής ή φορητής δεξαμενής πάνω σε ένα 
όχημα θεωρείται ως φόρτωση και η απομάκρυνσή τους 
θεωρείται ως εκφόρτωση.

7.5.1.1 Το όχημα και ο οδηγός του, όπως επί−
σης και το(τα) μεγάλο(α) εμπορευματοκιβώτιο(α), 
εμπορευματοκιβώτιο(α) για μεταφορά χύμα, εμπο−
ρευματοκιβώτιο(α)−δεξαμενή(ές) ή φορητή(ές) δεξα−
μενή(ές), αν υπάρχουν, θα πρέπει να να συμμορφώνο−
νται με τις ρυθμιστικές διατάξεις (ειδικά εκείνες που 
αφορούν στην ασφάλεια, καθαριότητα και ικανοποιητι−
κή λειτουργία του εξοπλισμού του οχήματος που χρη−
σιμοποιείται στη φόρτωση και στην εκφόρτωση), κατά 
την άφιξη στους τόπους φόρτωσης και εκφόρτωσης, 
οι οποίοι περιλαμβάνουν τερματικούς σταθμούς εμπο−
ρευματοκιβωτίων. 

7.5.1.2 Η φόρτωση δεν πρέπει να εκτελείται εάν 
  (a) η εξέταση των εγγράφων, ή
  (b) η οπτική επιθεώρηση του οχήματος ή του μεγάλου 

εμπορευματοκιβωτίου(ων), εμπορευματοκιβωτίου(ων) για 
μεταφορά χύμα, εμπορευματοκιβωτίου(ων)− δεξαμενής ή 
φορητής(ών) δεξαμενής(ών), αν υπάρχουν και ο εξοπλι−

σμός που  χρησιμοποιούν στη φόρτωση και εκφόρτωση, 
δείχνουν ότι το όχημα, ο οδηγός ή το(τα) μεγάλου(α) 
εμπορευματοκιβώτιο(α), εμπορευματοκιβώτιο(α) για 
μεταφορά χύμα, εμπορευματοκιβώτιο(α)−δεξαμενή ή 
φορητή(ές) δεξαμενή(ές) ή ο εξοπλισμός τους δεν εί−
ναι σύμφωνοι με τις ρυθμιστικές διατάξεις.

7.5.1.3 Η εκφόρτωση δεν πρέπει να εκτελείται, εάν οι 
παραπάνω επιθεωρήσεις αποκαλύπτουν ελλείψεις που 
μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια ή την προστασία 
της εκφόρτωσης. Το εσωτερικό κι το εξωτερικό του 
οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου θα πρέπει να 
επιθεωρείται πριν τη φόρτωση ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι δεν υπάρχει βλάβη που θα μπορούσε να επηρεά−
σει την ακεραιότητά του, ή αυτή των κόλων που πρό−
κειται να φορτωθούν.

7.5.1.4 Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των 7.3.3 ή 
7.5.11, σύμφωνα με τις Στήλες (17) και (18) του Πίνακα A 
του Κεφαλαίου 3.2, ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα 
πρέπει να διακινούνται μόνο ως “πλήρες φορτίο” (βλέ−
πε ορισμό στην 1.2.1). Σε τέτοια περίπτωση, οι αρμόδι−
ες αρχές μπορούν να απαιτήσουν το όχημα ή το μεγά−
λο εμπορευματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται για τέτοια 
μεταφορά να φορτώνεται μόνο σ’ ένα σημείο και να εκ−
φορτώνεται μόνο σ’ ένα σημείο.

7.5.1.5 Όταν βέλη προσανατολισμού απαιτούνται τα 
κόλα θα τοποθετούνται σε συμφωνία με αυτές τις ση−
μάνσεις.

 Σημείωση: Υγρά επικίνδυνα αγαθά θα πρέπει να φορ−
τώνονται κάτω από στεγνά επικίνδυνα αγαθά όποτε εί−
ναι δυνατό.

7.5.2 Απαγόρευση μικτής φόρτωσης
7.5.2.1 Κόλα που φέρουν διαφορετικές ετικέτες κινδύ−

νου δεν πρέπει να φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα ή 
εμπορευματοκιβώτιο εκτός εάν επιτρέπεται μικτή φόρ−
τωση σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα με βάση τις 
ετικέτες κινδύνου που φέρουν.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με την 5.4.1.4.2, πρέπει να εκ−
δίδονται ξεχωριστά έγγραφα μεταφοράς για φορτία 
που δεν μπορούν να φορτώνονται μαζί στο ίδιο όχημα 
ή εμπορευματοκιβώτιο.
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Αριθμοί 
Ετικετών

1 1.4 1.5 1.6 2.1,
2.2,
2.3

3 4.1 4.1
+ l

4.2 4.3 5.1 5.2 5.2
+ 1

6.1 6.2 7 A, 
B, C

8 9

1

Βλέπε 7.5.2.2

d b 

1.4 a a a a a a a a a a a a 

b 

c

1.5 b 

1.6 b 

2.1, 2.2, 2.3 a X X X X X X X X X X X X

3 a X X X X X X X X X X X X

4.1 a X X X X X X X X X X X X

4.1 + 1 X

4.2 a X X X X X X X X X X X X

4.3 a X X X X X X X X X X X X

5.1 d a X X X X X X X X X X X X

5.2 a X X X X X X X X X X X X

5.2 + 1 X

6.1 a X X X X X X X X X X X X

6.2 a X X X X X X X X X X X X

7A, B, C a X X X X X X X X X X X X

8 a X X X X X X X X X X X X

9 b a 

b

c 

b b X X X X X X X X X X X X

X  Επιτρέπεται μικτή φόρτωση. 
a   Επιτρέπεται μικτή φόρτωση με ουσίες και είδη 1.4S.
b   Επιτρέπεται μικτή φόρτωση μεταξύ εμπορευμάτων της Κλάσης 1 και σωστικές συσκευές της Κλάσης 9 (UN 

Αριθμ. 2990, 3072 και 3268).
c Επιτρέπεται μικτή φόρτωση μεταξύ συσκευών που φουσκώνουν αερόσακους, ή μέρη αερόσακων, ή προεντα−

τήρες ζωνών ασφαλείας της Υποδιαίρεσης 1.4, ομάδα συμβατότητας G (UN Αρ, 0503) και συσκευών που φουσκώ−
νουν αερόσακους, ή μέρη αερόσακων, ή προεντατήρες ζωνών ασφαλείας της Κλάσης 9 (UN Αρ. 3286). 

d Επιτρέπεται μικτή φόρτωση εκρηκτικών ανατίναξης (εκτός από UN Αρ. 0083, εκρηκτικό, ανατίναξης, τύπου 
C) και νιτρικό αμμώνιο και νιτρικά άλατα της Κλάσης 5.1 (Un Αρ. 1942 και 2067), δεδομένου ότι το σύνολο μετα−
χειρίζεται ως εκρηκτικά ανατίναξης υπό την Κλάση 1 για τους σκοπούς της επικόλλησης, του διαχωρισμού, του 
στοιβάγματος και του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου. 
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7.5.2.2 Κόλα που περιέχουν ουσίες ή είδη της Κλάσης 1, που φέρουν ετικέτα σύμφωνη με τα πρότυπα Αριθμ. 1, 
1.4, 1.5 ή 1.6 τα οποία είναι καταχωρημένα σε διαφορετικές ομάδες συμβατότητας δεν πρέπει να φορτώνονται 
μαζί στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο, εκτός εάν επιτρέπεται μικτή φόρτωση σύμφωνα με τον παρακάτω 
Πίνακα για τις αντίστοιχες ομάδες συμβατότητας.

Ομάδα 
Συμβατότητας

A B C D E F G H J L N S

A X

B X a X

C X X X X b c X

D a X X X X b c X

E X X X X b c X

F X X

G X X X X X

H X X

J X X

L d 

N b c b c b c b X

S X X X X X x X X X X

 X Επιτρέπεται μικτή φόρτωση 
 a Κόλα που περιέχουν είδη της ομάδας συμβατότητας B και ουσίες και είδη της ομάδας συμβατότητας D μπο−

ρούν να φορτώνονται μαζί σε ένα όχημα εφόσον μεταφέρονται σε ξεχωριστά εμπορευματοκιβώτια ή διαμερί−
σματα σχεδιασμού εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή ή ένα σώμα ορισμένο απ’ αυτήν, τέτοιο ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης έκρηξης από τα είδη της ομάδας συμβατότητας B στις ουσίες ή τα είδη της ομά−
δας συμβατότητας D.

 b Διαφορετικοί τύποι ειδών της υποδιαίρεσης 1.6, ομάδα συμβατότητας N, μπορούν να μεταφέρονται μαζί ως 
είδη της υποδιαίρεσης 1.6, ομάδα συμβατότητας N, μόνο όταν είναι αποδεδειγμένο με έλεγχο ή αναλογία ότι δεν 
υπάρχει πρόσθετος κίνδύνος συμπαθητικής έκρηξης μεταξύ των ειδών. Αλλιώς θα πρέπει να γίνεται διαχείριση 
όπως στην υποδιαίρεση κινδύνου 1.1.

 c όταν είδη της ομάδας συμβατότητας N μεταφέρονται με ουσίες ή είδη των ομάδων συμβατότητας C, D ή E, 
τα είδη της ομάδας συμβατότητας N πρέπει να θεωρούνται ως έχοντα τα χαρακτηριστικά της ομάδας συμβα−
τότητας D.

 d Κόλα που περιέχουν ουσίες και είδη της Ομάδας συμβατότητας L μπορούν να φορτώνονται μαζί σε ένα όχη−
μα ή σε ένα εμπορευματοκιβώτιο με κόλα που περιέχουν τον ίδιο τύπο ουσιών και ειδών εκείνης της ομάδας 
συμβατότητας.
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7.5.2.3 Για το σκοπό της εφαρμογής των απαγορεύ−
σεων μικτής φόρτωσης σε ένα όχημα, δεν πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν ουσίες που περιέχονται σε κλει−
στά εμπορευματοκιβώτια με πλήρεις πλευρές. Πάντως, 
οι απαγορεύσεις μικτής φόρτωσης που ορίζονται στην 
7.5.2.1 που αφορούν σε μικτή φόρτωση κόλων που φέ−
ρουν ετικέτες σύμφωνες με τα πρότυπα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5 
ή 1.6 με άλλα κόλα, και στην 7.5.2.2 που αφορούν σε μι−
κτή φόρτωση εκρηκτικών διαφορετικών ομάδων συμβα−
τότητας πρέπει επίσης να ισχύουν μεταξύ επικίνδυνων 
εμπορευμάτων που περιέχονται σε ένα εμπορευματο−
κιβώτιο και των άλλων επικίνδυνων εμπορευμάτων που 
φορτώνονται στο ίδιο όχημα, είτε τα τελευταία εμπο−
ρεύματα είναι κλεισμένα σε ένα ή περισσότερα άλλα 
εμπορευματοκιβώτια είτε όχι.

7.5.3 (Δεσμευμένο)
7.5.4 Προφυλάξεις αναφορικά με τρόφιμα, άλλα είδη 

κατανάλωσης και ζωοτροφές
 Εάν ορίζεται ειδική διάταξη CV28 για μια ουσία ή εί−

δος στη Στήλη (18) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, 
πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις αναφορικά με τρό−
φιμα, άλλα είδη κατανάλωσης και ζωοτροφές ως ακο−
λούθως.

 Κόλα καθώς και ακαθάριστες κενές συσκευασίες, συ−
μπεριλαμβανομένων μεγάλων συσκευασιών και εμπο−
ρευματοκιβωτίων μεσαίας χωρητικότητας για φορτία 
χύμα (IBCs), που φέρουν ετικέτες σύμφωνες με τα πρό−
τυπα Αριθμ. 6.1 ή 6.2 και εκείνα που φέρουν ετικέτες 
σύμφωνες με το πρότυπο Αριθμ. 9 που περιέχουν εμπο−
ρεύματα των UN Αριθμ. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 ή 3245, 
δεν πρέπει να στοιβάζονται on να φορτώνονται σε άμε−
ση εγγύτητα με κόλα που είναι γνωστό ότι περιέχουν 
τρόφιμα, άλλα είδη κατανάλωσης ή ζωοτροφές σε οχή−
ματα, σε εμπορευματοκιβώτια και σε χώρους φόρτω−
σης, εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

 Όταν αυτά τα κόλα, που φέρουν τις παραπάνω ετι−
κέτες, φορτώνονται σε άμεση εγγύτητα με κόλα που 

είναι γνωστό ότι περιέχουν τρόφιμα, άλλα είδη κατα−
νάλωσης ή ζωοτροφές, πρέπει να διατηρούνται ξεχω−
ριστά από τα τελευταία:

(a) με πλήρη διαχωριστικά τα οποία πρέπει να εί−
ναι τόσο ψηλά όσο τα κόλα που φέρουν τις παραπά−
νω ετικέτες, 

(b) με κόλα που δεν φέρουν ετικέτες σύμφωνες με 
τα πρότυπα Αριθμ. 6.1, 6.2 ή 9 ή κόλα που φέρουν ετι−
κέτες σύμφωνες με το πρότυπο Αριθμ.9 αλλά που δεν 
περιέχουν εμπορεύματα των UN Αριθμέ. 2212, 2315, 2590, 
3151, 3152 ή 3245, ή

(c) με ένα διάστημα τουλάχιστον 0.8 μέτρων,
 εκτός εάν τα κόλα που φέρουν τις παραπάνω ετικέ−

τες είναι εφοδιασμένα με μια πρόσθετη συσκευασία ή 
είναι πλήρως καλυμμένα (π.χ. με κάλυμμα, κάλυμμα από 
ινοσανίδες ή άλλα μέσα).

7.5.5 Περιορισμός των ποσοτήτων που μεταφέρο−
νται

7.5.5.1 Εάν οι διατάξεις παρακάτω ή οι πρόσθετες δια−
τάξεις της παραγ. 7.5.11 απαιτούν περιορισμό της ποσό−
τητας συγκεκριμένων εμπορευμάτων που μπορεί να με−
ταφερθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες στη Στήλη (18) 
του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, το γεγονός ότι επικίν−
δυνα εμπορεύματα περιέχονται σε ένα ή περισσότερα 
εμπορευματοκιβώτια δεν πρέπει να επηρεάζουν τους 
περιορισμούς βάρους ανά μονάδα μεταφοράς που ορί−
ζονται από αυτές τις διατάξεις.

7.5.5.2 Περιορισμοί αναφορικά με εκρηκτικές ουσίες 
και είδη

7.5.5.2.1 Ουσίες και ποσότητες που μεταφέρονται
 Το συνολικό καθαρό βάρος σε κιλά εκρηκτικής ουσίας 

(ή στην περίπτωση εκρηκτικού είδους, το συνολικό κα−
θαρό βάρος εκρηκτικής ουσίας που περιέχεται σε όλα 
τα συνδυαζόμενα είδη) η οποία μπορεί να μεταφέρεται 
σε μία μονάδα μεταφοράς πρέπει να περιορίζεται όπως 
φαίνεται στον Πίνακα παρακάτω (βλέπε επίσης 7.5.2.2 
αναφορικά με την απαγόρευση μικτής φόρτωσης):

Μέγιστη επιτρεπόμενο καθαρό βάρος σε κιλά εκρηκτικού σε εμπορεύματα 
της Κλάσης 1 ανά μονάδα μεταφοράς

Μονάδα 
μεταφοράς Υποδιαίρεση 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 και 

1.6
Κενές

 ακαθάριστες 
συσκευασίες

Ομάδα 
συμβατότητας 1.1A

Άλλη 
από 
1.1A

Άλλη 
από 
1.4S

1.4S

EX/II a 6.25 1 000 3 000 5 000 15 000 Απεριόριστη 5 000 Απεριόριστη

EX/III a 18.75 16 000 16 000 16 000 16 000 Απεριόριστη 16 000 Απεριόριστη

a Για την περιγραφή των οχημάτων EX/II και EX/III βλέπε Μέρος 9.
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7.5.5.2.2 Όπου ουσίες και είδη διαφορετικών υποδιαιρέσεων της Κλάσης 1 φορτώνονται σε μία μονάδα μεταφο−
ράς σύμφωνα με τις απαγορεύσεις μικτής φόρτωσης που περιέχονται στην 7.5.2.2, το φορτίο ως σύνολο πρέπει 
να υφίσταται χειρισμό σαν να ανήκε στην πλέον επικίνδυνη υποδιαίρεση (κατά σειρά 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Πά−
ντως, το καθαρό βάρος εκρηκτικών της ομάδας συμβατότητας S δεν πρέπει να προσμετράται στον περιορισμό 
των ποσοτήτων που μεταφέρονται.

 Όπου ουσίες ταξινομημένες ως 1.5D μεταφέρονται σε μια μονάδα μεταφοράς μαζί με ουσίες ή είδη της υποδιαί−
ρεσης 1.2, το συνολικό φορτίο πρέπει να υφίσταται χειρισμό για μεταφορά σαν να ανήκε στην υποδιαίρεση 1.1.

7.5.5.3 Περιορισμοί αναφορικά με οργανικά υπεροξείδια και αυτενεργές ουσίες
 H ποσότητα οργανικών υπεροξειδίων της Κλάσης 5.2 και αυτενεργών ουσιών της Κλάσης 4.1 που μπορούν να 

μεταφέρονται σε απλή μονάδα μεταφοράς περιορίζεται ως εξής:

Οργανικό
 υπεροξείδιο ή

 αυτενεργή ουσία

Ουσίες Τύ−
που B χωρίς 

έλεγχο 
θερμοκρα−

σίας

Ουσίες Τύ−
που C χωρίς 

έλεγχο 
θερμοκρα−

σίας

Ουσίες Τύπου 
D, E ή F χωρίς 
έλεγχο θερμο−

κρασίας

Ουσίες Τύπου 
B με έλεγχο 
θερμοκρα−

σίας

Ουσίες Τύπου 
C με έλεγχο 
θερμοκρα−

σίας

Ουσίες Τύπου 
D, E ή F με 

έλεγχο 
θερμοκρασίας

Μέγιστη ποσότητα 
ανά μονάδα μετα−

φοράς
1 000 kg a 10 000 kg 20 000 kg 1 000 kg b 5 000 kg c 20 000 kg

a 5 000 kg εάν ο χώρος φόρτωσης εξαερίζεται στην κορυφή και εάν η μονάδα μεταφοράς είναι μονωμένη με 
θερμοανθεκτικό υλικό (βλέπε 9.3.4).

b 5 000 kg εάν η μονάδα μεταφοράς είναι μονωμένη με θερμοανθεκτικό υλικό (βλέπε 9.3.4)
c 10 000 kg εάν η μονάδα μεταφοράς είναι μονωμένη με θερμοανθεκτικό υλικό (βλέπε 9.3.4)

Όταν ουσίες μεταφέρονται μαζί σε μία μονάδα μετα−
φοράς, τα όρια που δίνονται παραπάνω δεν πρέπει να 
υπερβαίνονται και τα συνολικά περιεχόμενα δεν πρέ−
πει να υπερβαίνουν τα 20000kg.

7.5.6 (Δεσμευμένο)
7.5.7 Διαχείριση και στοίβαγμα
7.5.7.1 Όπου αρμόζει, το όχημα ή το εμπορευματοκι−

βώτιο θα πρέπει να προσαρμόζονται με συσκευές που 
διευκολύνουν το ασφάλισμα και το χειρισμό των επι−
κίνδυνων υλών. Κόλα που περιέχουν επικίνδυνες ου−
σίες και ασυσκεύαστα επικίνδυνα είδη θα πρέπει να 
είναι ασφαλισμένα με κατάλληλα μέσα ικανά να συ−
γκρατούν τις ύλες (όπως ιμάντες στερέωσης, συρόμε−
νοι πήχεις, προσαρμοζόμενα υποστηρίγματα) στο όχη−
μα ή το εμπορευματοκιβώτιο με τέτοιο τρόπο που θα 
εμποδίζει κάθε κίνηση κατά την μεταφορά, η οποία θα 
μπορούσε να αλλάξει τον προσανατολισμό των κόλων 
ή να προκαλέσει βλάβη τους. Όταν επικίνδυνα εμπο−
ρεύματα μεταφέρονται μαζί με άλλα αγαθά (π.χ. βαρέα 
μηχανήματα ή ανοικτά κιβώτια), όλα τα αγαθά θα πρέ−
πει να στερεωθούν ή να συσκευαστούν με ασφάλεια 
στα οχήματα ή τα εμπορευματοκιβώτια, έτσι ώστε να 
εμποδίσουν την απελευθέρωση των επικίνδυνων υλών. 
Η κίνηση των κόλων μπορεί επίσης να αποφευχθεί γε−
μίζοντας τυχόν κενά με τη χρήση σφηνών με μπλοκά−
ρισμα και συνδέσεις. Όπου χρησιμοποιούνται μέσα συ−
γκράτησης όπως ζώνες ή ιμάντες, αυτά δε θα πρέπει 
να είναι πολυ δεμένα για να προκαλέσουν ζημιά ή πα−
ραμόρφωση του κόλου.

7.5.7.2 Κόλα δε θα πρέπει να στοιβάζονται εκτός εάν 
έχουν σχεδιαστεί γι’ αυτό το σκοπό. Όπου διαφορετι−
κοί τύποι σχεδιασμού κόλων που έχουν σχεδιαστεί για 
στοίβαγμα προορίζονται για κοινή φόρτωση, θα πρέπει 
να δίνεται προσοχή στην συμβατότητα για στοίβαγμα 
του ενός με το άλλο. Όπου είναι απαραίτητο, τα στοι−
βαγμένα κόλα θα πρέπει να εμποδίζονται από το να 

προκαλέσουν ζημιά στο από κάτω κόλο, με τη χρήση 
συσκευών αντοχής φόρτισης.

7.5.7.3 Κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, κόλα που 
περιέχουν επικίνδυνα εμπορεύματα θα πρέπει να προ−
στατεύονται από ζημιές.

7.5.7.4 Οι διατάξεις της 7.5.7.1 επίσης ισχύουν για τη 
φόρτωση, το στοίβαγμα και την εκφόρτωση των εμπο−
ρευματοκιβώτιων πάνω στο και από το οχήματα.

7.5.7.5 Mέλη του πληρώματος του οχήματος δεν μπο−
ρούν να ανοίγουν ένα κόλο που περιέχει επικίνδυνα 
εμπορεύματα.

7.5.8 Καθαρισμός μετά την εκφόρτωση
7.5.8.1 Εάν, όταν εκφορτώνεται ένα όχημα ή εμπορευ−

ματοκιβώτιο το οποίο περιείχε συσκευασμένα επικίνδυ−
να εμπορεύματα, μέρος από τα περιεχόμενα ευρεθεί να 
έχει διαφύγει, το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο πρέ−
πει να καθαριστεί το συντομότερο δυνατό και σε οποι−
αδήποτε περίπτωση πριν από την επαναφόρτωση.

 Εάν δεν είναι δυνατόν ο καθαρισμός να γίνει επιτό−
που, το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο πρέπει να με−
ταφέρεται, με κατάλληλη προσοχή για επαρκή ασφά−
λεια, στο πλησιέστερο κατάλληλο μέρος όπου μπορεί 
να γίνει καθαρισμός.

 Η μεταφορά είναι επαρκώς ασφαλής εάν έχουν λη−
φθεί κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ανεξέλε−
γκτης απελευθέρωσης των επικίνδυνων εμπορευμάτων 
που έχουν διαφύγει.

7.5.8.2 Οχήματα ή εμπορευματοκιβώτια τα οποία έχουν 
φορτωθεί με επικίνδυνα εμπορεύματα χύμα πρέπει να 
καθαρίζονται κατάλληλα πριν από την επαναφόρτωση 
εκτός εάν το νέο φορτίο αποτελείται από τα ίδια επι−
κίνδυνα εμπορεύματα όπως το προηγούμενο.

7.5.9 Απαγόρευση καπνίσματος
 Το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύεται κατά τη δι−

άρκεια της διαδικασίας διαχείρισης στην περιοχή κο−
ντά στα οχήματα ή στα εμπορευματοκιβώτια και μέσα 
στα οχήματα ή στα εμπορευματοκιβώτια.
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7.5.10 Προφυλάξεις έναντι ηλεκτροστατικών φορτίων
 Στην περίπτωση των ουσιών με σημείο ανάφλεξης 

61 ΟC ή χαμηλότερο, ή Αρ. UN 1361, άνθρακας ή κωκ, 
ομάδα μεταφοράς II , πρέπει να υπάρχει καλή ηλεκτρι−
κή σύνδεση από το αμάξωμα του οχήματος, της φορη−
τής δεξαμενής ή του εμπορευματοκιβώτιου−δεξαμενής 
με το έδαφος πριν από την πλήρωση ή το άδειασμα 
των δεξαμενών. Επιπλέον, ο ρυθμός πλήρωσης πρέπει 
να περιορίζεται.

7.5.11 Πρόσθετες διατάξεις που ισχύουν για ορισμένες 
Κλάσεις ή συγκεκριμένα εμπορεύματα

 Επιπλέον των διατάξεων των τμημάτων 7.5.1 έως 
7.5.10, οι παρακάτω διατάξεις πρέπει να ισχύουν όταν 
φαίνονται σε μια καταχώρηση που αναφέρεται στη Στή−
λη (18) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2.

CV1 (1) Οι παρακάτω λειτουργίες απαγορεύονται:
(a) Φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορεύματα σε δημόσιο 

χώρο σε κατοικημένη περιοχή χωρίς ειδική άδεια από 
τις αρμόδιες αρχές,

(b) Φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε δημόσιο 
χώρο άλλο από κατοικημένη περιοχή χωρίς προηγου−
μένως να έχει δοθεί ειδοποίηση επ’ αυτού στις αρμό−
διες αρχές, εκτός εάν αυτές οι διαδικασίες είναι επει−
γόντως απαραίτητες για λόγους ασφάλειας.

(2) Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, οι λειτουργίες διαχεί−
ρισης πρέπει να εκτελεστούν σε δημόσιο χώρο, τότε οι 
ουσίες και τα είδη διαφορετικών ειδών πρέπει να ξε−
χωρίζονται σύμφωνα με τις ετικέτες.

CV2 (1) Πριν από τη φόρτωση, η επιφάνεια φόρτωσης 
του οχήματος ή του εμπορευματοκιβώτιου πρέπει να 
καθαρίζεται διεξοδικά.

(2) Η χρήση φωτιάς ή γυμνής φλόγας πρέπει να απα−
γορεύεται σε οχήματα και εμπορευματοκιβώτια που 
μεταφέρουν εμπορεύματα, στη γειτονική περιοχή τους 
και κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης 
αυτών των εμπορευμάτων.

 CV3 Βλέπε 7.5.5.2.
 CV4 Ουσίες και είδη της ομάδας συμβατότητας L 

πρέπει να μεταφέρονται μόνο ως πλήρες φορτίο.
CV5  έως 
CV8 (Δεσμευμένο)
CV9 Τα κόλα δε θα πρέπει να πετώνται ή να υπόκει−

νται σε σύγκρουση.
 Τα δοχεία θα στοιβάζονται εντός του οχήματος κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να μη μπορούν να ανατραπούν ή 
να πέσουν.

CV10 Οι κύλινδροι όπως αυτοί ορίζονται στην 1.2.1 θα 
τοποθετούνται παράλληλα ή σε ορθή γωνία προς τον 
κατά μήκος άξονα του οχήματος εντούτοις, αυτοί που 
βρίσκονται πλησίον του εμπρόσθιου εγκάρσιου τοιχώ−
ματος θα τοποθετούνται σε ορθή γωνία προς τον προ−
αναφερόμενο άξονα.

Οι κοντοί κύλινδροι μεγάλης διαμέτρου (περίπου 30 
εκ. και πάνω) μπορεί να στοιβάζονται κατά μήκος με τη 
συσκευή προστασίας της βαλβίδας στραμμένη προς το 
μέσον του οχήματος.

Κύλινδροι που είναι αρκετά σταθεροί ή μεταφέρονται 
σε κατάλληλες συσκευές που εμποδίζουν αποτελεσμα−
τικά την ανατροπή μπορεί να τοποθετούνται όρθιοι.

Κύλινδροι που τοποθετούνται οριζόντια θα σφηνώνο−
νται, θα προσδένονται ή θα ασφαλίζονται κατάλληλα 
και σταθερά ώστε να μη μπορούν να μετατοπισθούν.

CV11 Τα δοχεία θα τοποθετούνται πάντοτε στη θέση 
για την οποία έχουν σχεδιαστεί και θα προστατεύο−
νται έναντι οποιουδήποτε ενδεχόμενου να υποστούν 
βλάβες από άλλα κόλα.

CV12 Όταν παλέτες φορτωμένες με είδη είναι στοι−
βαγμένες, κάθε δέτης των παλετών πρέπει να είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένος πάνω από το χαμηλότε−
ρο δέτη, εάν είναι απαραίτητο με την παρεμβολή ενός 
υλικού επαρκούς αντοχής.

CV13 Εάν οποιεσδήποτε ουσίες έχουν διαρρεύσει και 
έχουν χυθεί μέσα σ’ ένα όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο, 
αυτό δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί έως ότου καθα−
ριστεί διεξοδικά και, εάν είναι απαραίτητο, αποστειρωθεί 
ή απολυμανθεί. Οποιαδήποτε άλλα εμπορεύματα και είδη 
που μεταφέρονται στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο 
πρέπει να εξεταστούν για πιθανή επιμόλυνση.

CV14 Τα εμπορεύματα πρέπει να προστατεύονται από 
το άμεσο ηλιακό φως και τη θερμότητα κατά τη διάρ−
κεια της μεταφοράς. 

Τα κόλα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε δροσε−
ρούς, καλά εξαεριζόμενους χώρους μακριά από πηγές 
θερμότητας.

 CV15 Βλέπε 7.5.5.3. 
CV16 έως 
CV19 (Δεσμευμένο)
CV20 Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 5.3 και οι ειδικές 

διατάξεις V1 και V8(5) και (6) του Κεφαλαίου 7.2 δεν θα 
ισχύουν εφόσον η ουσία είναι συσκευασμένη σύμφω−
να με τη μέθοδο συσκευασίας OP1 ή OP2 της οδηγί−
ας συσκευασίας P520 στην 4.1.4.1, όπως απαιτείται, και 
η συνολική ποσότητα των ουσιών για την οποία αυτή 
η εξαίρεση ισχύει ανά μονάδα μεταφοράς περιορίζε−
ται στα 10 κιλά.

CV21 Η μονάδα μεταφοράς πρέπει να επιθεωρείται 
διεξοδικά πριν από τη φόρτωση.

Πριν από τη μεταφορά, ο μεταφορέας πρέπει να ενη−
μερώνεται:

 − σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ψύξης, 
συμπεριλαμβανομένης   μιας κατάστασης με τους προ−
μηθευτές ψυκτικών που είναι διαθέσιμοι καθ’ οδόν,

 − για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στην 
περίπτωση απώλειας του ελέγχου της θερμοκρασίας.

 Στην περίπτωση έλεγχου της θερμοκρασίας σύμφω−
να με τις μεθόδους R2 ή R4 της ειδικής διάταξης V8(3) 
του Κεφαλαίου 7.2, πρέπει να μεταφέρεται μια επαρκής 
ποσότητα μη−εύφλεκτου ψυκτικού ρευστού (π.χ. υγρό 
άζωτο ή ξηρός πάγος), συμπεριλαμβανομένου λογικού 
περιθωρίου για πιθανές καθυστερήσεις, εκτός εάν εξα−
σφαλίζεται ένα μέσον ανεφοδιασμού.

Τα κόλα πρέπει να είναι έτσι στοιβαγμένα ώστε να 
είναι άμεσα προσβάσιμα.

 Η καθορισμένη θερμοκρασία ελέγχου πρέπει να δι−
ατηρείται κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας με−
ταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και της    
εκφόρτωσης, καθώς και οποιωνδήποτε ενδιάμεσων στά−
σεων.

CV22 Τα κόλα πρέπει να φορτώνονται έτσι ώστε η 
ελεύθερη κυκλοφορία αέρα μέσα στο χώρο φόρτω−
σης να παρέχει ομοιόμορφη θερμοκρασία στο φορτίο. 
Εάν τα περιεχόμενα ενός οχήματος ή μεγάλου εμπο−
ρευματοκιβώτιου υπερβαίνουν τα 5 000 κιλά εύφλε−
κτων στερεών και/ή οργανικών υπεροξείδιων, το φορ−
τίο πρέπει να διαιρείται σε σωρούς όχι μεγαλύτερους 
από 5 000 κιλά χωρισμένους με χώρους με αέρα του−
λάχιστον 0.05 μ.

CV23 Όταν γίνεται διαχείριση κόλων, πρέπει να λαμ−
βάνονται ειδικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν 
έρχονται σ’ επαφή με νερό.

CV24 Πριν από τη φόρτωση, τα οχήματα και τα εμπο−
ρευματοκιβώτια πρέπει να καθαρίζονται διεξοδικά και 
συγκεκριμένα να είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε εύ−
φλεκτα φερτά υλικά (άχυρα, σανό, χαρτί, κλπ.). 

  Η χρήση άμεσα εύφλεκτων υλικών για στοίβαγμα 
κόλων απαγορεύεται.
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CV25 (1) Τα κόλα πρέπει να είναι έτσι στοιβαγμένα 
ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα.

 (2) Όταν κόλα πρόκειται να μεταφερθούν σε θερμο−
κρασία περιβάλλοντος όχι μεγαλύτερη από 15 °C ή υπό 
ψύξη, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται κατά την 
εκφόρτωση ή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

 (3) Τα κόλα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε δρο−
σερούς χώρους μακριά από πηγές θερμότητας. 

CV26 Τα ξύλινα μέρη ενός οχήματος ή εμπορευματο−
κιβώτιου τα οποία έχουν έλθει σ’επαφή με αυτές τις ου−
σίες πρέπει να απομακρύνονται και να καίγονται.

CV27 (1) Τα κόλα πρέπει να είναι έτσι στοιβαγμένα 
ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα.

 (2) Όταν κόλα πρόκειται να μεταφερθούν υπό ψύξη, 
η λειτουργία της αλυσίδας ψύξης πρέπει να εξασφα−
λίζεται κατά την εκφόρτωση ή κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης.

  (3) Τα κόλα πρέπει να αποθηκεύονται μόνο σε δρο−
σερούς χώρους μακριά από πηγές θερμότητας.

CV28 Βλέπε 7.5.4. 
CV29 έως
CV32 (Δεσμευμένο)
 CV33 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: «Κρίσιμη ομάδα» σημαίνει μια ομάδα με−

λών του δημοσίου η οποία είναι λογικά ομοιογενής όσον 
αφορά στην την έκθεσή της για μια δεδομένη πηγή ρα−
διενέργειας και δεδομένη δίοδο έκθεσης και είναι τυ−
πική όσον αφορά στην ατομική λήψη της υψηλότερης 
δραστικής δόσης από τη δεδομένη δίοδο έκθεσης από 
τη δεδομένη πηγή.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: «Μέλη του κοινού» σημαίνει σε γενική 
έννοια, οποιαδήποτε άτομα του πληθυσμού εκτός όταν 
αυτά υπόκεινται σε επαγγελματική ή ιατρική έκθεση.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: «Εργαζόμενοι» είναι οποιαδήποτε άτο−
μα που εργάζονται, είτε πλήρως, είτε μερικώς είτε πε−
ριστασιακά, για έναν εργοδότη και τα οποία έχουν ανα−
γνωρισμένα δικαιώματα και καθήκοντα σε σχέση με την 
προστασία από ακτινοβολία λόγω επαγγέλματος.

 (1) Διαχωρισμός
(1.1) Τα κόλα, οι υπερσυσκευασίες, τα εμπορευματοκι−

βώτια και οι δεξαμενές που περιέχουν ραδιενεργό υλικό 
και μη συσκευασμένο ραδιενεργό υλικό θα πρέπει να 
διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς:

(a) από εργαζόμενους σε τακτικές περιοχές εργα−
σίας:

(i) σύμφωνα με τον Πίνακα A παρακάτω, ή
(ii) από αποστάσεις υπολογισμένες χρησιμοποιώντας 

ένα κριτήριο δόσης 1mSv ανά έτος και τυπικές παρα−
μέτρους μοντέλου, 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εργαζόμενοι που υπόκεινται σε ατομι−
κή παρακολούθηση για λόγους πραστασίας από ακτι−
νοβολία δε θα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς 
του διαχωρισμού.

(b) από μέλη της κρίσιμης ομάδας του κοινού, σε πε−
ριοχές όπου το κοινό έχει τακτική πρόσβαση: 

(i) σύμφωνα με τον Πίνακα A παρακάτω, ή
(ii) από αποστάσεις υπολογισμένες χρησιμοποιώντας 

ένα κριτήριο δόσης 1mSv ανά έτος και τυπικές παρα−
μέτρους μοντέλου, 

(c) από ανεμφάνιστο φωτογραφικό φιλμ και ταχυδρο−
μικούς σάκους:

(i)  σύμφωνα με τον Πίνακα Α παρακάτω, είτε
(ii) από αποστάσεις υπολογισμένες χρησιμοποιώντας 

ένα κριτήριο έκθεσης ακτινοβολίας για ανεμφάνιστο 
φωτογραφικό φιλμ λόγω μεταφοράς ραδιενεργού υλο−
κού για 0.1 mSv ανά αποστολή τέτοιου φιλμ, και

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ταχυδρομικοί σάκοι πρέπει να θεωρεί−
ται ότι περιέχουν ανεμφάνιστα φιλμ και πλάκες και συ−
νεπώς να διαχωρίζονται από ραδιενεργό υλικό με τον 
ίδιο τρόπο.

(d) από άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με 
την 7.5.2.

Πίνακας A:  Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κόλων της κατηγορίας II−ΚΙΤΡΙΝΗ 
ή της κατηγορίας III−ΚΙΤΡΙΝΗ και άτομα

Άθροισμα των δεικτών μεταφοράς όχι 
μεγαλύτερο από Χρόνος έκθεσης ανά έτος (ώρες)

Χώροι όπου μέλη του κοι−
νού έχουν τακτική πρό−

σβαση

Τακτικά επισκέψιμοι για επαγγελματι−
κούς λόγους χώροι εργασίας

50 250 50 250

Απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα, χωρίς μεσολάβηση
 προστατευτικού υλικού, από:

2 1 3 0.5 1

4 1.5 4 0.5 1.5

8 2.5 6 1.0 2.5

12 3 7.5 1.0 3

20 4 9.5 1.5 4

30 5 12 2 5

40 5.5 13.5 2.5 5.5

50 6.5 15.5 3 6.5



Πίνακας B: Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ κόλων της κατηγορίας II−ΚΙΤΡΙΝΗ ή της κατηγορίας III−ΚΙΤΡΙΝΗ και 
κόλων που φέρουν τη λέξη “FOTO”, ή ταχυδρομικών σάκων

  

Συνολικός αριθμός κόλων 
όχι μεγαλύτερος από

Άθροισμα 
δεικτών 

μεταφοράς 
όχι μεγαλύτε−

ρο από

Διάρκεια ταξιδιού ή αποθήκευσης, σε ώρες

Κατηγορία 1 2 4 10 24 48 120 240

III−ΚΙΤΡΙΝΗ II−ΚΙΤΡΙ−
ΝΗ

Ελάχιστες αποστάσεις σε μέτρα

1
2
3
4
5

1
2
4
8
10
20
30
40
50

0.2
0.5
1
2
4
8
10
20
30
40
50

0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1

1.5
2
3
3

0.5
0.5
0.5
1
1

1.5
2
3
3
4
4

0.5
0.5
1
1

1.5
2
3
4
5
5
6

0.5
1
1

1.5
3
4
4
6
7
8
9

1
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14

1
2
3
4
6
8
9
13
16
18
20

2
3
5
7
9
13
14
20
25
30
32

3
5
7
9
13
18
20
30
35
40
45

(1.2) Κατηγορία II−ΚΙΤΡΙΝΗ ή III−ΚΙΤΡΙΝΗ κόλα ή υπερ−
συσκευασίες δεν πρέπει να μεταφέρονται σε διαμερί−
σματα καταλαμβανόμενα από επιβάτες, εκτός εκείνων 
αποκλειστικά κρατημένων για ειδικά εξουσιοδοτημέ−
νους συνοδούς που συνοδεύουν τέτοια κόλα ή υπερ−
συσκευασίες.

(1.3) Κανένα άτομο άλλο εκτός από τον οδηγό και τα 
άλλα μέλη του πληρώματος δεν πρέπει να επιτρέπεται 
σε οχήματα που μεταφέρουν κόλα, υπερσυσκευασίες ή 
εμπορευματοκιβώτια που φέρουν κατηγορία II−ΚΙΤΡΙΝΗ 
ή III−ΚΙΤΡΙΝΗ ετικέτες.

 (2)  Όρια δραστικότητας
Η συνολική δραστικότητα σ’ ένα όχημα, για μεταφορά 

υλικού LSA ή SCO σε Βιομηχανικά Κόλα Τύπου 1 (Τύπου 
IP−1), Τύπου 2 (Τύπου IP−2), Τύπου 3 (Τύπου IP−3) ή ασυ−
σκεύαστου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που εμ−
φανίζονται στον Πίνακα C παρακάτω. 

Πίνακας C: Όρια δραστικότητας οχήματος για υλικό 
LSA και SCO σε βιομηχανικά κόλα ή ασυσκεύαστο

Φύση του υλικού ή αντι−
κειμένου

Όριο δραστικότητας για 
όχημα

LSA−I Απεριόριστη

LSA−II και LSA−III
μη−εύφλεκτα στερεά

Απεριόριστη

LSA−II και LSA−III
εύφλεκτα στερεά,

και όλα τα υγρά και αέ−
ρια

100 A2

SCO 100 A2

 (3) Στοίβαγμα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και 
αποθήκευση στη διαμετακόμιση

(3.1) Οι αποστολές πρέπει να είναι στοιβαγμένες με 
ασφάλεια.

(3.2) Εφόσον η μέση επιφανειακή ροή θερμότητας δεν 
υπερβαίνει τα 15 W/m2 και το άμεσα περιβάλλον φορ−
τίο δεν είναι σε σάκoυς, ένα κόλο ή μια υπερσυσκευ−
ασία μπορεί να μεταφέρεται ή να αποθηκεύεται ανά−
μεσα σε συσκευασμένό γενικό φορτίο χωρίς ειδικές 
διατάξεις στοιβάγματος εκτός εάν συγκεκριμένα απαι−
τείται από την αρμόδια αρχή σ’ ένα ισχύον πιστοποι−
ητικό έγκρισης.

(3.3) Η φόρτωση εμπορευματοκιβώτιων και η συσσώ−
ρευση κόλων, υπερσυσκευασιών και εμπορευματοκιβώ−
τιων πρέπει να ελέγχεται ως εξής:

(a) Εκτός της περίπτωσης συνθήκης αποκλειστικής 
χρήσης και για αποστολές υλικού LSA−I, ο συνολικός 
αριθμός κόλων, υπερσυσκευασιών και εμπορευματοκι−
βώτιων πάνω σ’ ένα μόνο όχημα πρέπει να είναι έτσι 
περιορισμένος ώστε το συνολικό άθροισμα των δεικτών 
μεταφοράς πάνω στο όχημα να μην υπερβαίνει τις τιμές 
που εμφανίζονται στον Πίνακα D παρακάτω,

(b)  Το επίπεδο ακτινοβολίας υπό συνήθεις συνθήκες 
μεταφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mSv/h σε 
οποιοδήποτε σημείο πάνω, και 0.1 mSv/h στα 2 μέτρα 
από, την εξωτερική επιφάνεια του οχήματος, εκτός για 
αποστολές που μεταφέρονται υπό αποκλειστική χρή−
ση, για τις οποίες το όρια ακτινοβολίας καθορίζονται 
στο (3.5) (b) και (c).

(c)  Το συνολικό άθροισμα των δεικτών κρίσιμης ασφά−
λειας σ’ ένα εμπορευματοκιβώτιο και πάνω σ’ ένα όχη−
μα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που εμφανίζο−
νται στον Πίνακα E παρακάτω. 
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Πίνακας D: Όρια Δείκτη Μεταφοράς για εμπορευματοκιβώτια και οχήματα όχι υπό αποκλειστική χρήση

Τύπος εμπορευματοκιβώτιου ή οχήματος
Όριο στο συνολικό άθροισμα των δεικτών μεταφο−
ράς σ’ ένα εμπορευματοκιβώτιο ή πάνω σ’ ένα όχη−

μα

Μικρό εμπορευματοκιβώτιο 50

Μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο 50

Όχημα 50

Πίνακας E: Δείκτης Κρίσιμης Ασφάλειας για εμπορευματοκιβώτια και οχήματα που περιέχουν σχάσιμο υλικό

Τύπος εμπορευματοκιβώτιου ή 
οχήματος Όριο στο συνολικό άθροισμα των δεικτών κρίσιμης ασφάλειας

Όχι υπό αποκλειστική χρήση Υπό αποκλειστική χρήση

Μικρό εμπορευματοκιβώτιο 50 n.a.

Μεγάλο εμπορευματοκιβώτιο 50 100

Όχημα 50 100

(3.4) Οποιοδήποτε κόλο ή υπερσυσκευασία που έχει 
δείκτη μεταφοράς μεγαλύτερο από 10, ή οποιαδήποτε 
αποστολή που έχει δείκτη κρίσιμης ασφάλειας μεγα−
λύτερο από 50, πρέπει να μεταφέρονται μόνο υπό απο−
κλειστική χρήση.

(3.5) Για αποστολές υπό αποκλειστική χρήση, το επί−
πεδο ακτινοβολίας δεν πρέπει να υπερβαίνει:

(a) τα 10 mSv/h σε οποιοδήποτε σημείο στην εξωτερι−
κή επιφάνεια οποιουδήποτε κόλου ή υπερσυσκευασίας, 
και μπορεί να υπερβαίνει τα 2 mSv/h μόνον εφόσον:

(i) το όχημα είναι εφοδιασμένο με κλείσιμο το οποίο, 
κατά τη διάρκεια μεταφοράς υπό συνήθεις συνθήκες, 
παρεμποδίζει την πρόσβαση μη−εξουσιοδοτημένων ατό−
μων εσωτερικά του κλεισίματος,

(ii) έχουν γίνει διατάξεις για την ασφάλιση του κόλου 
ή της υπερσυσκευασίας έτσι ώστε η θέση του μέσα 
από το κλείσιμο του οχήματος να παραμένει σταθερή 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς υπό συνήθεις συν−
θήκες, και

(iii) δεν υπάρχει φόρτωση ή εκφόρτωση κατά τη διάρ−
κεια της μεταφοράς.

(b) τα 2 mSv/h σε οποιοδήποτε σημείο στις εξωτερι−
κές επιφάνειες του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων 
των άνω και κάτω επιφανειών, ή, στην περίπτωση ανοι−
χτού οχήματος, σε οποιοδήποτε σημείο στις κάθετες 
επιφάνειες που εξέχουν από τις εξωτερικές άκρες του 
οχήματος, στην άνω επιφάνεια του φορτίου, και στην 
κάτω εξωτερική επιφάνεια του οχήματος, και

(c) τα 0.1 mSv/h σε οποιοδήποτε σημείο 2 μέτρα από 
τις κάθετες επιφάνειες που δημιουργούνται από τις 
εξωτερικές πλευρικές επιφάνειες του οχήματος, ή, εάν 
το φορτίο μεταφέρεται σε ανοιχτό όχημα, σε οποιοδή−
ποτε σημείο 2 μέτρα από τις κάθετες επιφάνειες που 
εξέχουν από τις εξωτερικές άκρες του οχήματος.

(4)  Διαχωρισμός κόλων που περιέχουν σχάσιμο υλι−
κό κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσης 
στη διαμετακόμιση

(4.1) Ο αριθμός κόλων, υπερσυσκευασιών και εμπορευ−
ματοκιβώτιων που περιέχουν σχάσιμο υλικό που απο−
θηκεύονται σε διαμετακόμιση σε οποιονδήποτε χώρο 
αποθήκευσης πρέπει να περιορίζεται έτσι ώστε το  συ−
νολικό άθροισμα των δεικτών κρίσιμης ασφάλειας σε 
οποιαδήποτε ομάδα τέτοιων κόλων, υπερσυσκευασιών 
ή εμπορευματοκιβώτιων να μην υπερβαίνει το 50. Ομά−
δες τέτοιων κόλων, υπερσυσκευασιών και εμπορευμα−
τοκιβώτιων πρέπει να αποθηκεύονται έτσι ώστε να δια−
τηρείται ένας χώρος τουλάχιστον 6 μέτρων από άλλες 
ομάδες τέτοιων κόλων, υπερσυσκευασιών ή εμπορευ−
ματοκιβώτιων.

(4.2) Όπου το συνολικό άθροισμα των δεικτών κρίσι−
μης ασφάλειας πάνω σ’ ένα όχημα ή σ’ ένα εμπορευ−
ματοκιβώτιο υπερβαίνει το 50, όπως επιτρέπεται στον 
Πίνακα E παραπάνω, η αποθήκευση πρέπει να είναι τέ−
τοια ώστε να διατηρείται ένας χώρος τουλάχιστον 6 
μέτρων από άλλες ομάδες κόλων, υπερσυσκευασιών ή 
εμπορευματοκιβώτιων που περιέχουν σχάσιμο υλικό ή 
άλλα οχήματα που μεταφέρουν ραδιενεργό υλικό.

(5) Κόλα φθαρμένα ή με διαρροή, επιμολυσμένες συ−
σκευασίες

(5.1) Εάν είναι προφανές ότι ένα κόλο είναι φθαρμένο 
ή έχει διαρροή, ή εάν υπάρχει υποψία ότι το κόλο μπο−
ρεί να έχει διαρροή ή να είναι φθαρμένο, η πρόσβα−
ση στο κόλο πρέπει να απαγορεύεται και ένα αρμόδιο 
άτομο πρέπει, το ταχύτερο δυνατόν, να εκτιμήσει την 
έκταση της επιμόλυνσης και του προκύπτοντος επίπε−
δου ακτινοβολίας του κόλου. Η έκταση της εκτίμησης 
πρέπει να περιλαμβάνει το κόλο, το όχημα, τους παρα−
κείμενους χώρους φόρτωσης και εκφόρτωσης, και, εάν 
είναι απαραίτητο, όλα τα άλλα υλικά τα οποία έχουν 
μεταφερθεί στο όχημα.
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Όταν είναι απαραίτητο, πρέπει να λαμβάνονται πρό−
σθετα μέτρα προστασίας των ατομικών περιουσιών και 
του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορί−
ζονται από την αρμόδια αρχή, για την αντιμετώπιση 
και ελαχιστοποίηση των συνεπειών τέτοιων διαρρο−
ών ή φθορών.

(5.2) Κόλα φθαρμένα ή με διαρροή των ραδιενεργών 
περιεχόμενων καθ’ υπέρβαση των επιτρεπομένων ορίων 
για κανονικές συνθήκες μεταφοράς μπορούν να μετα−
κινούνται σε αποδεκτή προσωρινή τοποθεσία υπό επι−
τήρηση, αλλά δεν πρέπει να διακινούνται μέχρι να επι−
σκευαστούν ή ανακαινιστούν και απολυμανθούν.

(5.3) Οχήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται 
τακτικά για τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού πρέπει να 
ελέγχονται περιοδικά για τον προσδιορισμό του επιπέ−
δου επιμόλυνσης. Η συχνότητα τέτοιων ελέγχων πρέ−
πει να σχετίζεται με την πιθανότητα επιμόλυνσης και 
την έκταση κατά την οποία μεταφέρεται ραδιενεργό 
υλικό.

(5.4) Εκτός της περίπτωσης που καλύπτεται στo (5.5), 
οποιοδήποτε όχημα, ή εξοπλισμός ή μέρος τους που 
έχει επιμολυνθεί πάνω από τα όρια που καθορίζονται 
στην 4.1.9.1.2 κατά τη μεταφορά ραδιενεργού υλικού, ή 
που εμφανίζει επίπεδο ακτινοβολίας πάνω από 5 µSv/h 
στην επιφάνεια, πρέπει να απολυμαίνεται το συντομότε−
ρο δυνατόν από αρμόδιο άτομο και δεν πρέπει να επα−
ναχρησιμοποιείται εκτός εάν η μη−σταθερή επιμόλυνση 
δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην 4.1.9.1.2, 
και το επίπεδο ακτινοβολίας που απορρέει από τη στα−
θερή επιμόλυνση στις επιφάνειες μετά από την απολύ−
μανση είναι μικρότερο από 5 µSv/h στην επιφάνεια.

(5.5) Υπερσυσκευασίες, εμπορευματοκιβώτια, δεξα−
μενές, εμπορευματοκιβώτια μεσαίας χωρητικότητας 
για φορτία χύμα ή οχήματα που προορίζονται για τη 
μεταφορά ραδιενεργού υλικού υπό αποκλειστική χρή−

ση πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του (5.4) 
και στην 4.1.9.1.4 αποκλειστικά όσον αφορά στις εσω−
τερικές επιφάνειές τους και μόνο καθ’ όσον παραμέ−
νουν υπό αυτή τη συγκεκριμένη αποκλειστική χρήση.
(6) Άλλες διατάξεις
Όταν μια αποστολή είναι μη−παραλείψιμη, η αποστο−

λή πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλή τοποθεσία και 
η αρμόδια αρχή πρέπει να ενημερώνεται το ταχύτε−
ρο δυνατόν και να ζητούνται οδηγίες για περαιτέρω 
ενέργειες. 

CV34  Πριν από τη μεταφορά δοχείων πίεσης θα πρέ−
πει να να εξασφαλίζεται ότι η πίεση δεν αυξάνεται από 
ενδεχόμενη δημιουργία υδρογόνου.

CV35 Εάν σάκοι χρησιμοποιούνται ως απλές συσκευ−
ασίες θα πρέπει να είναι επαρκώς διαχωρισμένες, ώστε 
να επιτρέπεται η απαγωγή θερμότητας.

CV36  Κόλα θα πρέπει κατά προτίμηση να φορτώνο−
νται σε ανοικτά ή αεριζόμενα οχήματα, ή ανοικτά ή αερι−
ζόμενα εμπορευματοκιβώτια. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό 
και τα κόλα μεταφέρονται σε άλλα κλειστά οχήματα ή 
εμπορευματοκιβώτια, στις θύρες του φορτίου των οχη−
μάτων ή των εμπορευματοκιβωτίων θα υπάρχει σήμαν−
ση με την ακόλουθη φράση, με γράμματα ύψους όχι λι−
γότερου από 25 mm:

“ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗ ΕΞΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ”

  Η φράση θα πρέπει να είναι σε γλώσσα η οποία θε−
ωρείται κατάλληλη από τον αποστολέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ 8
Απαιτήσεις για πληρώματα οχημάτων, εξοπλισμό,

διαδικασία και τεκμηρίωση
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΥΤΩΝ

8.1.1 Μονάδες μεταφοράς
 Μια μονάδα μεταφοράς φορτωμένη με επικίνδυνα 

εμπορεύματα δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να περι−
λαμβάνει περισσότερα από ένα ρυμουλκούμενο (ή ημι−
ρυμουλκούμενο) όχημα.

8.1.2 Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη μονά−
δα μεταφοράς 

8.1.2.1 Επιπλέον από τα έγγραφα που απαιτούνται υπό 
άλλους κανονισμούς, τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να 
συνοδεύουν τη μονάδα μεταφοράς:

(a) Τα έγγραφα μεταφοράς που προβλέπονται στην 
5.4.1, τα οποία καλύπτουν όλα τα επικίνδυνα εμπορεύ−
ματα που μεταφέρονται και, όταν αρμόζει, το πιστο−
ποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβώτιου που προ−
βλέπεται στην 5.4.2,

(b) Οι γραπτές οδηγίες που προβλέπονται στην 5.4.3, 
που σχετίζονται με όλα τα επικίνδυνα εμπορεύματα 
που μεταφέρονται,

(c) (Δεσμευμένο) 
(d) Μέσα αναγνώρισης, τα οποία περιλαμβάνουν μια 

φωτογραφία για κάθε μέλος του πληρώματος του οχή−
ματος, σύμφωνα με την 1.10.1.4.

8.1.2.2  Όπου οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνί−
ας απαιτούν να συντάσσονται τα παρακάτω έγγραφα, 
αυτά πρέπει ομοίως να μεταφέρονται επάνω στη μο−
νάδα μεταφοράς:

(a) Το πιστοποιητικό έγκρισης που αναφέρεται στην 
9.1.3 για κάθε μονάδα μεταφοράς ή στοιχείο αυτής,

(b) Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του οδηγού που 
προβλέπεται στην  8.2.1,

(c) Ένα αντίγραφο της έγκρισης από την αρμόδια 
αρχή, όταν απαιτείται στην 5.4.1.2.1 (c) ή (d), ή στην 
5.4.1.2.3.3.

8.1.2.3 Οι γραπτές οδηγίες που προβλέπονται στην 
5.4.3 πρέπει να διατηρούνται σε άμεσα αναγνωρίσιμη 
μορφή στην καμπίνα του οδηγού. Ο μεταφορέας πρέ−
πει να εξασφαλίζει ότι οι εμπλεκόμενοι οδηγοί κατα−
νοούν και είναι ικανοί να εφαρμόσουν κατάλληλα τις 
οδηγίες αυτές.

8.1.2.4 Γραπτές οδηγίες, οι οποίες δεν φέρουν ισχύ 
για τα εμπορεύματα που βρίσκονται πάνω στο όχημα, 
πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από συναφή έγγρα−
φα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήπο−
τε σύγχυση.

8.1.3 Επικόλληση (ανάρτηση) πινακίδων και σήμανση 
Μονάδες μεταφοράς που μεταφέρουν επικίνδυνα 

εμπορεύματα πρέπει να φέρουν πινακίδες και σημάν−
σεις σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5.3.

8.1.4 Εξοπλισμός πυρόσβεσης 
8.1.4.1 Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται σε μονά−

δες μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων, άλλων από 
αυτά που αναφέρονται στην 8.1.4.2:

(a) Κάθε μονάδα μεταφοράς θα είναι εξοπλισμένη με 
τουλάχιστον ένα φορητό πυροσβεστήρα για τις κατη−
γορίες ευφλεκτότητας1 A, B και C, ελάχιστης χωρητι−
κότητας 2 κιλών ξηρής σκόνης (ή ισοδύναμης τάξης για 
κατάλληλους πυροσβεστήρες) κατάλληλο για καταπο−
λέμηση φωτιάς στη μηχανή ή στην καμπίνα της μονά−
δας μεταφοράς,

1  Για τον ορισμό των κατηγοριών ευφλεκτότητας βλ. το Πρό−
τυπο EN 2:1992 Classifi cation of fi res.

(b) Πρόσθετος εξοπλισμός απαιτείται ως ακολού−
θως:

(i) για μονάδες μεταφοράς με μεικτό βάρος άνω των 
7.5 τόνων, ένας ή περισσότεροι φορητοί πυροσβεστή−
ρες για τις κατηγορίες ευφλεκτότητας A, B και C, ελά−
χιστης συνολικής χωρητικότητας 12 κιλών ξηρής σκόνης 
(ή ισοδύναμης τάξης για κατάλληλους πυροσβεστήρες), 
εκ των οποίων ένας θα έχει ελάχιστη χωρητικότητα 6 
κιλά ξηρής σκόνης,

(ii) για μονάδες μεταφοράς με μεικτό βάρος μεγαλύ−
τερο των 3.5 τόνων, έως και 7.5 τόνους, ένας ή περισ−
σότεροι φορητοί πυροσβεστήρες για τις κατηγορίες 
ευφλεκτότητας A, B και C, ελάχιστης συνολικής χωρητι−
κότητας 8 κιλών ξηρής σκόνης (ή ισοδύναμης τάξης για 
κατάλληλους πυροσβεστήρες), εκ των οποίων ένας θα 
έχει ελάχιστη χωρητικότητα 6 κιλά ξηρής σκόνης,

(iii) για μονάδες μεταφοράς με μεικτό βάρος έως και 
3.5 τόνους, ένας ή περισσότεροι φορητοί πυροσβεστή−
ρες για τις κατηγορίες ευφλεκτότητας A, B και C, ελάχι−
στης συνολικής χωρητικότητας 4 κιλών ξηρής σκόνης (ή 
ισοδύναμης τάξης για κατάλληλους πυροσβεστήρες),

(c) Η χωρητικότητα του/των πυροσβεστήρα/ων που 
απαιτείται στο (a) μπορεί να αφαιρεθεί από την ελάχι−
στη συνολική χωρητικότητα των πυροσβεστήρων που 
απαιτείται στο (b).

8.1.4.2 Μονάδες μεταφοράς, οι οποίες μεταφέρουν επι−
κίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την 1.1.3.6, θα είναι 
εξοπλισμένες με ένα φορητό πυροσβεστήρα για τις κα−
τηγορίες ευφλεκτότητας A, B και C, ελάχιστης χωρητι−
κότητας 2 κιλών ξηρής σκόνης (ή ισοδύναμης τάξης για 
κατάλληλους πυροσβεστήρες).

8.1.4.3  Πυροσβεστήρες κατάλληλοι προς χρήση σε 
ένα όχημα θα πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές απαι−
τήσεις του Προτύπου EN 3 Portable fire extinguishers, 
Μέρη 1 έως 6 (EN 3−1:1996, EN 3−2:1996, EN 3−3:1994, EN 
3−4:1996, EN 3−5:1996, EN 3−6:1996).

Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σταθερό πυρο−
σβεστήρα, αυτόματο ή εύκολα τιθέμενο σε λειτουργία, 
για την καταπολέμηση πυρκαγιάς στον κινητήρα, ο φο−
ρητός πυροσβεστήρας δεν απαιτείται να είναι κατάλ−
ληλος για την καταπολέμηση πυρκαγιάς στον κινητή−
ρα. Οι πυροσβεστήρες θα πρέπει να μην είναι κείμενοι 
στην απελευθέρωση τοξικών αερίων στην καμπίνα του 
οδηγού, ή κάτων απότ την επίδραση της θερμότητας 
που εκλύει η φωτιά.

8.1.4.4  Οι φορητοί πυροσβεστήρες που ικανοποιούν 
τις διατάξεις των  8.1.4.1 και 8.1.4.2 θα είναι εφοδιασμένοι 
με ασφάλεια που να επιβεβαιώνει ότι αυτοί δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί.

Επιπλέον, πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα με 
πρότυπο αναγνωρισμένο από μια αρμόδια αρχή και ανα−
γραφή που να δηλώνει την ημερομηνία (μήνας, έτος) 
λήξης, ή επόμενης περιοδικής επιθεώρησης.

Οι πυροσβεστήρες θα είναι κείμενοι σε περιοδικές 
επιθεωρήσεις, σύμφωνα με εγκεκριμένα εθνικά πρότυ−
πα, όυτως ώστε να εγγυάται η λειτουργική τους ασφά−
λεια.

8.1.4.5 Οι πυροσβεστήρες θα είναι εγκατεστημένοι στις 
μονάδες μεταφοράς κατά τρόπο τέτοιο, ώστε  να εί−
ναι εύκολα προσβάσιμοι στο πλήρωμα του οχήματος. 
Η εγκατάσταση θα γίνεται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε οι 
πυροσβεστήρες να προστατεύονται από καιρικά φαινό−
μενα και να μην επηρεάζεται η λειτουργική τους ασφά−
λεια.
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8.1.5 Διάφορος εξοπλισμός 
 Κάθε μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα 

εμπορεύματα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με:
(a) Τον ακόλουθο εξοπλισμό ασφαλείας:
− Για κάθε όχημα, τουλάχιστον μια σφήνα με μέγε−

θος κατάλληλο για το βάρος του οχήματος και τη δι−
άμετρο των τροχών,

− Δύο προειδοποιητικά σώματα που μπορούν να στέ−
κονται μόνα τους (π.χ. κώνοι αντανάκλασης ή τρίγωνα 
ή κίτρινα φώτα που αναβοσβήνουν τα οποία είναι ανε−
ξάρτητα από τον ηλεκτρικό εξοπλισμό του οχήματος),

− Ένα κατάλληλο προειδοποιητικό γιλέκο ή προειδο−
ποιητικό ρούχο (π.χ. όπως περιγράφεται στο Eυρωπα−
ϊκό Πρότυπο EN 471) για κάθε μέλος του πληρώματος 
του οχήματος.

− Ένας φακός τσέπης (βλέπε επίσης 8.3.4) για κάθε 
μέλος του πληρώματος του οχήματος,

(b) Μια προστατευτική αναπνευστική συσκευή σύμ−
φωνα με την πρόσθετη απαίτηση S7 (βλέπε Κεφάλαιο 
8.5) εάν αυτή η πρόσθετη απαίτηση ισχύει σύμφωνα 
με την ένδειξη στη Στήλη (19) του Πίνακα A του Κεφα−
λαίου 3.2.  

(c) Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εκτέλεση των 
πρόσθετων και ειδικών ενεργειών που αναφέρονται στις 
γραπτές οδηγίες της 5.4.3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

8.2.1 Γενικές απαιτήσεις που αφορούν στην εκπαίδευ−
ση των οδηγών 

8.2.1.1 Οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυ−
να εμπορεύματα πρέπει να κατέχουν ένα πιστοποιητικό 
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή από οποιονδήποτε 
οργανισμό αναγνωρισμένο από εκείνη την αρχή που να 
αναφέρει ότι έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαί−
δευσης και έχουν περάσει εξέταση πάνω στις συγκεκρι−
μένες απαιτήσεις που πρέπει να ισχύουν κατά τη διάρ−
κεια της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

8.2.1.2  Οι οδηγοί οχημάτων πρέπει να ακολουθούν ένα 
βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση πρέπει 
να δίνεται υπό τη μορφή προγράμματος εγκεκριμένου 
από την αρμόδια αρχή. Ο κύριος σκοπός της είναι να 
ενημερώσει τους οδηγούς για τους κινδύνους που πα−
ρουσιάζονται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευ−
μάτων και να τους δώσει τις βασικές πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση της πιθανό−
τητας να συμβεί ατύχημα και, εάν συμβεί, να τους κα−
ταστήσει ικανούς να λάβουν μέτρα τα οποία μπορούν 
να αποδειχτούν απαραίτητα για τη δική τους ασφάλεια 
και την ασφάλεια του δημόσιου και του περιβάλλοντος, 
για τον περιορισμό των συνεπειών ενός ατυχήματος. 
Αυτή η εκπαίδευση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 
ατομικές πρακτικές ασκήσεις, πρέπει να λειτουργεί ως 
η βάση της εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες οδη−
γών, καλύπτοντας τουλάχιστον τα θέματα που ορίζο−
νται στην 8.2.2.3.2.

8.2.1.3  Οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυ−
να εμπορεύματα σε σταθερές δεξαμενές ή αποσυνδε−
όμενες δεξαμενές με χωρητικότητα που υπερβαίνει το 
1 m3, οδηγοί συστοιχιών−δοχείων οχημάτων με συνολι−

κή χωρητικότητα που υπερβαίνει το 1 m3 και οι οδηγοί 
οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε 
εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές, φορητές δεξαμενές ή 
MEGCs με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 3 m3 το κα−
θένα σε μια μονάδα μεταφοράς, πρέπει να παρακολου−
θούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδίκευσης για μεταφο−
ρά σε δεξαμενές που καλύπτει τουλάχιστον τα θέματα 
που ορίζονται στην 8.2.2.3.3.

8.2.1.4  Οι οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν ουσίες 
ή είδη της Κλάσης1 (βλέπε πρόσθετη απαίτηση S1 στο 
Κεφάλαιο 8.5) ή ορισμένα ραδιενεργά υλικά (βλέπε ει−
δικές διατάξεις S11 και S12 στο Κεφάλαιο 8.5) πρέπει να 
παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα ειδίκευσης 
που καλύπτουν τουλάχιστον τα θέματα που ορίζονται 
στις 8.2.2.3.4 ή 8.2.2.3.5.

8.2.1.5  Με κατάλληλες επικυρώσεις στο πιστοποιητι−
κό του που γίνονται κάθε πέντε έτη από την αρμόδια 
αρχή ή από οποιονδήποτε οργανισμό αναγνωρισμένο 
από εκείνη την αρχή, ένας οδηγός οχήματος πρέπει να 
είναι σε θέση να δείχνει ότι έχει συμπληρώσει στο έτος 
πριν από την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού του 
ένα ανανεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και έχει περά−
σει τις σχετικές εξετάσεις. Η νέα περίοδος ισχύος θα 
αρχίζει με την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού.

8.2.1.6  Τα αρχικά ή ανανεωτικά βασικά προγράμματα 
εκπαίδευσης και τα αρχικά ή ανανεωτικά εκπαιδευτι−
κά προγράμματα ειδίκευσης μπορούν να δίνονται υπό 
τη μορφή περιεκτικών προγραμμάτων, που διεξάγονται 
ομαδοποιημένα συγχρόνως και από τον ίδιο εκπαιδευ−
τικό οργανισμό.

8.2.1.7  Τα αρχικά προγράμματα εκπαίδευσης, τα ανα−
νεωτικά προγράμματα, οι πρακτικές ασκήσεις, οι εξετά−
σεις και ο ρόλος των αρμόδιων αρχών πρέπει να σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της  8.2.2.

8.2.1.8  Όλα τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης που είναι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Τμήματος και 
εκδίδονται σύμφωνα με το πρότυπο που εμφανίζεται 
στην 8.2.2.8.3 από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέ−
λους ή από οποιονδήποτε οργανισμό αναγνωρισμένο 
από εκείνη την αρχή, πρέπει να γίνονται αποδεκτά κατά 
τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους από τις αρμόδι−
ες αρχές των άλλων συμβαλλόμενων μερών.

8.2.1.9  Το πιστοποιητικό πρέπει να συντάσσεται στη 
γλώσσα ή σε μία από τις γλώσσες της χώρας της αρ−
μόδιας αρχής η οποία έχει εκδώσει το πιστοποιητικό 
ή έχει αναγνωρίσει τον οργανισμό που το έχει εκδώ−
σει και, εάν αυτή η γλώσσα δεν είναι η αγγλική, η γαλ−
λική ή η γερμανική, επίσης στα αγγλικά, στα γαλλικά 
ή στα γερμανικά, εκτός όπου αλλιώς ορίζεται από τις 
συμφωνίες μεταξύ των χωρών τις οποίες αφορά η δι−
αδικασία της μεταφοράς.

8.2.2  Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στην εκπαί−
δευση των οδηγών

8.2.2.1  Οι απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα πρέ−
πει να παρέχονται από εκπαίδευση που καλύπτει θεω−
ρητικά προγράμματα και πρακτικές ασκήσεις. Οι γνώ−
σεις πρέπει να ελέγχονται με εξέταση.

8.2.2.2  Ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης πρέπει να εξα−
σφαλίζει ότι οι εκπαιδευτές έχουν καλές γνώσεις, και 
λαμβάνουν υπ’ όψιν, τις τελευταίες εξελίξεις στους κα−
νονισμούς και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης που σχε−
τίζονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
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Η εκπαίδευση πρέπει να σχετίζεται με την πράξη. Το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να είναι σύμφωνο με 
την έγκριση, στα θέματα που τίθενται στις 8.2.2.3.2 
έως 8.2.2.3.5. Η αρχική εκπαίδευση και η ανανεωτική εκ−
παίδευση πρέπει να επίσης να περιλαμβάνουν ατομικές 
πρακτικές ασκήσεις (βλέπε 8.2.2.4.5).

8.2.2.3  Δομή της εκπαίδευσης 
8.2.2.3.1 Η αρχική και η ανανεωτική εκπαίδευση πρέπει 

να δίνονται υπό τη μορφή ενός βασικού προγράμματος 
και, όπου αρμόζει, προγραμμάτων ειδίκευσης.

8.2.2.3.2 Τα θέματα που πρέπει να καλύπτονται από το 
βασικό πρόγραμμα πρέπει να είναι, τουλάχιστον:

(a) Οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων.

(b) Κύριοι τύποι κινδύνου.
(c) Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλο−

ντος στον έλεγχο μεταφοράς αποβλήτων.
(d) Μέτρα πρόληψης και ασφάλειας κατάλληλα για 

τους διάφορους τύπους κινδύνου.
(e) Τι πρέπει να γίνεται μετά από ένα ατύχημα (πρώ−

τες βοήθειες, οδική ασφάλεια, βασικές γνώσεις για τη 
χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού, κλπ.).

(f) Σήμανση, επισήμανση, επικόλληση και σήμανση με 
πινακίδα πορτοκαλί χρώματος.

(g) Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ένας οδηγός 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς επικίνδυνων εμπο−
ρευμάτων,

(h) Ο σκοπός και η μέθοδος λειτουργίας του τεχνικού 
εξοπλισμού στα οχήματα.

(i) Απαγορεύσεις για μικτή φόρτωση στο ίδιο όχημα 
ή εμπορευματοκιβώτιο.

(j) Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης επικίνδυνων 
εμπορευμάτων.

(k) Γενικές πληροφορίες που αφορούν στην αστική 
ευθύνη.

(l) Πληροφορίες για τις διαδικασίες συνδυασμένης με−
ταφοράς.

(m) Διαχείριση και στοίβαγμα κόλων.
(n) Οδηγίες για την συμπεριφορά σε σήραγγες (Πρό−

ληψη και ασφάλεια, ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγι−
άς ή άλλων επείγοντων περιστατικών, κλπ.).

8.2.2.3.3 Ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από 
το πρόγραμμα ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές 
πρέπει να είναι, τουλάχιστον:

(a) Συμπεριφορά οχημάτων στο δρόμο, συμπεριλαμ−
βανομένων μετακινήσεων του φορτίου.

(b) Ειδικές απαιτήσεις των οχημάτων.
(c) Γενικές θεωρητικές γνώσεις των διαφόρων και δι−

αφορετικών συστημάτων πλήρωσης και εκκένωσης.
(d) Ειδικές πρόσθετες διατάξεις που ισχύουν για τη 

χρήση εκείνων των οχημάτων (πιστοποιητικά έγκρισης, 
σήμανση έγκρισης, επικόλληση και σήμανση με πινακί−
δα πορτοκαλί χρώματος, κλπ.).

8.2.2.3.4 Ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από 
το πρόγραμμα ειδίκευσης για τη μεταφορά των ουσιών 
και ειδών της Κλάσης 1 πρέπει να είναι, τουλάχιστον:

(a) Ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με εκρηκτικές και 
πυροτεχνικές ουσίες και είδη.

(b) Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στη μεικτή φόρ−
τωση των ουσιών και ειδών της Κλάσης 1.

8.2.2.3.5 Ειδικά θέματα που πρέπει να καλύπτονται από 
το πρόγραμμα ειδίκευσης για τη μεταφορά ραδιενεργού 
υλικού της Κλάσης 7 πρέπει να είναι, τουλάχιστον:

(a) Ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με ιονίζουσα ακτι−
νοβολία.

(b) Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν στη συσκευα−
σία, διαχείριση, μικτή φόρτωση και στοίβαγμα ραδιε−
νεργού υλικού.

(c) Ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην πε−
ρίπτωση ατυχήματος που εμπλέκει ραδιενεργά υλικά.

8.2.2.4 Πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης 
8.2.2.4.1 Η ελάχιστη διάρκεια του θεωρητικού μέρους 

κάθε αρχικού προγράμματος ή μέρους του περιεκτικού 
προγράμματος πρέπει να είναι ως εξής:

 

Βασικό πρόγραμμα
18 διδακτικές μο−
νάδες2

Πρόγραμμα ειδίκευσης για 
μεταφορά σε δεξαμενές 12 διδακτικές μονά−

δες2

Πρόγραμμα ειδίκευσης για 
μεταφορά των ουσιών και ει−

δών της Κλάσης 1
8 διδακτικές μονά−
δες

Πρόγραμμα ειδίκευσης για με−
ταφορά ραδιενεργού υλικού 
της Κλάσης 7

8 διδακτικές μονά−
δες

8.2.2.4.2 Η συνολική διάρκεια του περιεκτικού προγράμ−
ματος μπορεί να καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, 
που πρέπει να τηρεί τη διάρκεια του βασικού προγράμ−
ματος και του προγράμματος ειδίκευσης για δεξαμενές, 
αλλά μπορεί να το συμπληρώνει με βραχύτερα προ−
γράμματα ειδίκευσης για τις Κλάσεις 1 και 7.

8.2.2.4.3 Οι διδακτικές μονάδες προτίθεται να διαρ−
κούν 45 λεπτά.

8.2.2.4.4 Κανονικά, δεν πρέπει να επιτρέπονται περισ−
σότερες από οκτώ διδακτικές μονάδες για κάθε ημέρα 
του προγράμματος. 

8.2.2.4.5 Οι ατομικές πρακτικές ασκήσεις πρέπει να 
λαμβάνουν χώρα σε σύνδεση με τη θεωρητική εκπαί−
δευση, και πρέπει τουλάχιστον να καλύπτουν τις πρώ−
τες βοήθειες, την καταπολέμηση της φωτιάς και τι πρέ−
πει να γίνεται σε περίπτωση απρόοπτου συμβάντος ή 
ατυχήματος.

8.2.2.5 Πρόγραμμα ανανεωτικής εκπαίδευσης 
8.2.2.5.1 Τα προγράμματα ανανεωτικής εκπαίδευσης 

που γίνονται σε τακτικά διαστήματα εξυπηρετούν το 
σκοπό της ενημέρωσης των οδηγών. Πρέπει να καλύ−
πτουν νέες εξελίξεις σχετικές με τεχνικά και νομικά θέ−
ματα και θέματα σχετικά με τις ουσίες.

2 Πρόσθετες διδακτικές μονάδες απαιτούνται για πρακτικές 
ασκήσεις που αναφέρονται στην 8.2.2.4.5 παρακάτω οι οποί−
ες ποικίλουν ανάλογα με τον αριθμό των οδηγών που εκπαι−
δεύονται.
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8.2.2.5.2 Τα ανανεωτικά προγράμματα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί πριν λήξει η περίοδος που αναφέρεται 
στην 8.2.1.5.

8.2.2.5.3 Η διάρκεια κάθε ανανεωτικού προγράμματος, 
συμπεριλαμβανομένων ατομικών πρακτικών ασκήσεων, 
πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο ημερών.

8.2.2.5.4 Κανονικά, δεν πρέπει να επιτρέπονται περισ−
σότερες από οκτώ διδακτικές μονάδες για κάθε ημέρα 
προγράμματος.

8.2.2.6 Έγκριση της εκπαίδευσης 
8.2.2.6.1 Τα προγράμματα εκπαίδευσης πρέπει να υπό−

κεινται σε έγκριση από την αρμόδια αρχή.
8.2.2.6.2 Έγκριση πρέπει να δίνεται μόνο σε σχέση με 

τις αιτήσεις που υποβάλλονται γραπτώς.
8.2.2.6.3 Τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να επισυνά−

πτονται στις αιτήσεις για έγκριση:
(a) Ένα λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο 

αναφέρει τα διδασκόμενα θέματα και ορίζει το χρονο−
διάγραμμα και τις προσχεδιασμένες μεθόδους διδα−
σκαλίας.

(b) Τα προσόντα και τα πεδία δραστηριότητας του 
διδακτικού προσωπικού.

(c) Πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις όπου λαμ−
βάνουν χώρα τα προγράμματα και για τα διδακτικά 
εγχειρίδια καθώς και για τα διαθέσιμα μέσα για τις 
πρακτικές ασκήσεις.

(d) Οι όροι συμμετοχής στα προγράμματα, όπως ο 
αριθμός των συμμετεχόντων.

8.2.2.6.4 Η αρμόδια αρχή πρέπει να οργανώνει την 
επιτήρηση της εκπαίδευση και των εξετάσεων.

8.2.2.6.5 Η έγκριση πρέπει να χορηγείται γραπτώς από 
την αρμόδια αρχή ανάλογα με τις παρακάτω συνθή−
κες:

(a) Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 
έγγραφα αίτησης.

(b) Η αρμόδια αρχή πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα 
αποστολής εξουσιοδοτημένων ατόμων τα οποία θα εί−
ναι παρόντα στα προγράμματα εκπαίδευσης και στις 
εξετάσεις.

(c) Η αρμόδια αρχή πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως 
για τις ημερομηνίες και τους χώρους κάθε ξεχωριστού 
προγράμματος εκπαίδευσης.

(d) Η έγκριση μπορεί να ανακληθεί εάν οι όροι της 
έγκρισης δεν τηρούνται.

8.2.2.6.6 Το έγγραφο έγκρισης πρέπει να καθορίζει 
εάν τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι βασικά ή προ−
γράμματα ειδίκευσης, κι εάν είναι αρχικά ή ανανεωτικά 
προγράμματα.

8.2.2.6.7 Εάν το εκπαιδευτικό σώμα, αφού έχει εγκριθεί 
ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, σκοπεύει να κάνει οποιεσ−
δήποτε αλλαγές σε κάποιες λεπτομέρειες σχετικές με 
την έγκριση, πρέπει να ζητάει άδεια εκ των προτέρων 
από την αρμόδια αρχή. Αυτό εφαρμόζεται συγκεκριμένα 
για αλλαγές που αφορούν στο πρόγραμμα εκπαίδευ−
σης.

8.2.2.7 Εξετάσεις 
8.2.2.7.1 Εξετάσεις για το αρχικό βασικό πρόγραμμα.
8.2.2.7.1.1 Μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευ−

σης, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών ασκήσεων, 
μια εξέταση πρέπει να περιλαμβάνεται στο βασικό πρό−
γραμμα.

8.2.2.7.1.2 Στην εξέταση, ο υποψήφιος πρέπει να απο−
δείξει ότι έχει τις γνώσεις, την εποπτεία και τα προ−
σόντα για την άσκηση της επαγγελματικής οδήγησης 
οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα 
όπως δίνονται στο βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.

8.2.2.7.1.3 Για αυτό το σκοπό η αρμόδια αρχή, ή το 
εξεταστικό σώμα που εγκρίνεται από εκείνη την αρχή, 
πρέπει να προετοιμάζει έναν κατάλογο ερωτήσεων οι 
οποίες αναφέρονται στα σημεία που συνοψίζονται στην 
8.2.2.3.2. Οι ερωτήσεις στην εξέταση πρέπει να επιλέγο−
νται από αυτόν τον κατάλογο. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει 
να έχουν οποιαδήποτε γνώση για τις ερωτήσεις που 
επιλέγονται από τον κατάλογο πριν από την εξέταση.

8.2.2.7.1.4 Μπορεί να γίνεται μια μόνη εξέταση για τα 
περιεκτικά προγράμματα.

8.2.2.7.1.5 Κάθε αρμόδια αρχή πρέπει να επιβλέπει τους 
τρόπους εξέτασης.

8.2.2.7.1.6 Η εξέταση πρέπει να λαμβάνει τη μορφή γρα−
πτής εξέτασης ή συνδυασμού γραπτής και προφορικής 
εξέτασης. Κάθε υποψήφιος πρέπει να ερωτάται τουλά−
χιστον 25 γραπτές ερωτήσεις. Η διάρκεια της εξέτα−
σης πρέπει να είναι τουλάχιστον 45 λεπτά. Οι ερωτή−
σεις μπορούν να ποικίλουν σε βαθμό δυσκολίας και να 
έχουν διαφορετική βαρύτητα.

8.2.2.7.2 Εξετάσεις για αρχικά προγράμματα ειδίκευ−
σης για μεταφορά σε δεξαμενές ή για μεταφορά εκρη−
κτικών ουσιών και ειδών ή ραδιενεργού υλικού.

8.2.2.7.2.1 Αφού έχει περάσει την εξέταση στο βασι−
κό πρόγραμμα και αφού έχει παρακολουθήσει το πρό−
γραμμα ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές ή για 
τη μεταφορά εκρηκτικού ή ραδιενεργού υλικού, πρέπει 
να επιτρέπεται στον υποψήφιο να λαμβάνει μέρος στην 
αντίστοιχη εξέταση.

8.2.2.7.2.2 Αυτή η εξέταση πρέπει να γίνεται και να επι−
βλέπεται στην ίδια βάση όπως στην 8.2.2.7.1.

8.2.2.7.2.3 Τουλάχιστον 15 ερωτήσεις πρέπει να ερωτώ−
νται σχετικά με κάθε πρόγραμμα ειδίκευσης.

8.2.2.7.3 Εξετάσεις για ανανεωτικά προγράμματα
8.2.2.7.3.1 Αφού έχει παρακολουθήσει ένα ανανεωτικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να επιτρέπεται στον 
υποψήφιο να λαμβάνει μέρος στην αντίστοιχη εξέτα−
ση.

8.2.2.7.3.2 Η εξέταση πρέπει να γίνεται και να επιβλέ−
πεται στην ίδια βάση όπως τίθεται στην 8.2.2.7.1.

8.2.2.7.3.3 Τουλάχιστον 15 ερωτήσεις πρέπει να ερω−
τώνται σχετικά με το ανανεωτικό πρόγραμμα εκπαί−
δευσης.

8.2.2.8 Πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγών 
8.2.2.8.1 Σύμφωνα με την 8.2.1.8, το πιστοποιητικό πρέ−

πει να εκδίδεται:
(a) Μετά τη συμπλήρωση ενός βασικού προγράμμα−

τος εκπαίδευσης, εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτυχώς 
περάσει την εξέταση σύμφωνα με την 8.2.2.7.1.

(b) Εάν ισχύει, μετά από τη συμπλήρωση ενός προ−
γράμματος ειδίκευσης για μεταφορά σε δεξαμενές ή 
μεταφορά εκρηκτικών ουσιών ή ειδών ή ραδιενεργού 
υλικού, ή μετά από την απόκτηση των γνώσεων που 
αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις S1 και S11 στο Κε−
φάλαιο 8.5, εφόσον ο υποψήφιος έχει επιτυχώς περά−
σει μια εξέταση σύμφωνα με την 8.2.2.7.2.

8.2.2.8.2 Το πιστοποιητικό πρέπει να ανανεώνεται εάν 
ο υποψήφιος προσκομίσει απόδειξη της συμμετοχής 
του σ’ ένα ανανεωτικό πρόγραμμα σύμφωνα με την 
8.2.1.5 και εάν έχει επιτυχώς περάσει μια εξέταση σύμ−
φωνα με την 8.2.2.7.3.

8.2.2.8.3 Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει τη μορφή του 
παρακάτω πρότυπου. Προτείνεται το σχήμα να είναι το 
ίδιο με την Ευρωπαϊκή εθνική άδεια οδήγησης, να είναι 
δηλαδή A7 (105 χιλ. x 74 χιλ.), ή ένα διπλό φύλλο που 
μπορεί να διπλωθεί σ’ αυτό το σχήμα.
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8.2.3 Εκπαίδευση ατόμων, εκτός των οδηγών που φέ−
ρουν πιστοποιητικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
8.2.1, τα οποία εμπλέκονται στην οδική μεταφορά επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων 

Άτομα των οποίων τα καθήκοντα αφορούν στην οδική 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να έχουν 
λάβει εκπαίδευση στις απαιτήσεις που διέπουν τη μετα−
φορά τέτοιων εμπορευμάτων κατάλληλη για τις υπευ−
θυνότητες και τα καθήκοντά τους σύμφωνα με το Κε−
φάλαιο 1.3. Αυτή η απαίτηση πρέπει να ισχύει για άτομα 
τέτοια όπως προσωπικό που έχει προσληφθεί από το 
χειριστή του οχήματος ή τον αποστολέα, προσωπικό 
που φορτώνει ή εκφορτώνει επικίνδυνα εμπορεύματα, 
προσωπικό σε μεταφορικά ή ναυτιλιακά πρακτορεία και 
οδηγοί οχημάτων, εκτός αυτών που φέρουν πιστοποιη−
τικό σύμφωνα με την  8.2.1, οι οποίοι εμπλέκονται στην  
οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.3
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΥΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

8.3.1 Επιβάτες
  Εκτός από τα μέλη που αποτελούν το πλήρωμα του 

οχήματος, κανείς επιβάτης δεν μπορεί να μεταφέρε−
ται σε μονάδες μεταφοράς που μεταφέρουν επικίνδυ−
να εμπορεύματα.

8.3.2 Χρήση συσκευών καταπολέμησης της φωτιάς
 Τα μέλη του πληρώματος του οχήματος πρέπει να 

γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τις συσκευές κατα−
πολέμησης της φωτιάς.

8.3.3 Απαγόρευση ανοίγματος κόλων
 Ο οδηγός ή ο βοηθός του οδηγού δεν μπορεί να ανοί−

ξει ένα κόλο που περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα.
8.3.4 Φορητές συσκευές φωτισμού
 Σ’ ένα όχημα δεν μπορούν να μπουν άτομα που με−

ταφέρουν συσκευές φωτισμού που έχουν φλόγα. Επι−
πλέον, συσκευές φωτισμού που χρησιμοποιούνται δεν 
πρέπει να έχουν οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια που 
μπορεί να παράγει σπινθήρες.

8.3.5 Απαγόρευση καπνίσματος
 Το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύεται κατά τη διάρ−

κεια των διαδικασιών διαχείρισης κοντά στα οχήματα 
και μέσα στα οχήματα.

8.3.6 Λειτουργία της μηχανής κατά τη διάρκεια της 
φόρτωσης ή εκφόρτωσης

 Εκτός όπου η μηχανή πρέπει να χρησιμοποιείται για 
τη λειτουργία των αντλιών ή άλλων συσκευών για τη 
φόρτωση ή εκφόρτωση του οχήματος και οι νόμοι της 
χώρας στην οποία το όχημα λειτουργεί επιτρέπουν τέ−
τοια χρήση, η μηχανή πρέπει να είναι σβηστή κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης.

8.3.7 Χρήση φρένου στάθμευσης
 Καμιά  μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα 

εμπορεύματα δεν μπορεί να σταθμεύει χωρίς τη χρήση 
φρένων στάθμευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.4
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα 
στις ποσότητες που εμφανίζονται στις ειδικές διατά−
ξεις S1 (6) και S14 έως S21 του Κεφαλαίου 8.5 για μια 

δεδομένη ουσία σύμφωνα με τη Στήλη (19) του Πίνα−
κα A του Κεφαλαίου 3.2, πρέπει να επιβλέπονται ή αλ−
λιώς μπορούν να σταθμεύουν, χωρίς επίβλεψη, σ’ έναν 
ασφαλή σταθμό ή σε ασφαλείς εργοστασιακές εγκα−
ταστάσεις. Εάν τέτοιες εγκαταστάσεις δεν είναι διαθέ−
σιμες, το όχημα, αφού ασφαλιστεί κατάλληλα, μπορεί 
να σταθμεύσει σε απομονωμένη θέση σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των (a), (b) ή (c) παρακάτω:

(a) Ένα όχημα σταθμεύει επιβλεπόμενο από φύλακα 
που έχει ενημερωθεί για τη φύση του φορτίου και για 
το πού βρίσκεται ο οδηγός.

(b) Ένα δημόσιο ή ιδιωτικό όχημα σταθμεύει όπου το 
όχημα δεν είναι πιθανό να πάθει φθορά από άλλα οχή−
ματα, ή

(c) σ’ ένα κατάλληλο ανοιχτό χώρο μακριά από δημό−
σιες λεωφόρους και από κατοικίες, όπου συνήθως δεν 
περνάει ή δεν συγκεντρώνεται κοινό.

 Οι εγκαταστάσεις στάθμευσης που επιτρέπονται στο 
(b) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν εκείνες που 
περιγράφονται στο (a) δεν είναι διαθέσιμες, και εκεί−
νες που περιγράφονται στο (c) μπορούν να χρησιμο−
ποιούνται μόνο εάν οι εγκαταστάσεις που περιγράφο−
νται στα (a) και (b) δεν είναι διαθέσιμες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.5
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ή ΟΥΣΙΕΣ

Επιπλέον των απαιτήσεων των Κεφαλαίων 8.1 έως 
8.4, όταν γίνεται αναφορά σ’ αυτές στη Στήλη (19) του 
Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, οι παρακάτω απαιτήσεις 
πρέπει να ισχύουν για τη μεταφορά των συγκεκριμένων 
ουσιών ή ειδών. Στην περίπτωση αντίθεσης με τις απαι−
τήσεις των Κεφαλαίων 8.1 έως 8.4, οι απαιτήσεις αυτού 
του Κεφαλαίου πρέπει να έχουν προτεραιότητα.

S1: Πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν στη μεταφο−
ρά εκρηκτικών ουσιών και ειδών (Κλάση 1)

(1) Ειδική εκπαίδευση των οδηγών 
(a) Οι απαιτήσεις της 8.2.1 πρέπει να ισχύουν για τους 

οδηγούς οχημάτων που μεταφέρουν ουσίες ή είδη της 
Κλάσης 1.

(b) Οδηγοί οχημάτων που μεταφέρουν ουσίες ή είδη 
της Κλάσης 1 πρέπει να παρακολουθούν ένα πρόγραμ−
μα εκπαίδευσης ειδίκευσης που καλύπτει τουλάχιστον 
τα θέματα που ορίζονται στην 8.2.2.3.4.

(c) Εάν, σύμφωνα με τους άλλους κανονισμούς που 
ισχύουν στη χώρα ενός κράτους μέλους, ο οδηγός έχει 
παρακολουθήσει ισοδύναμη εκπαίδευση υπό διαφορε−
τικό καθεστώς ή για διαφορετικό σκοπό, καλύπτοντας 
τα θέματα που αναφέρονται στο (b), το πρόγραμμα ει−
δίκευσης μπορεί να παραλείπεται συνολικά ή μερικά.

(2) Εγκεκριμένος υπεύθυνος 
   Εάν οι εθνικοί κανονισμοί έτσι ορίζουν, η αρμόδια 

αρχή μιας χώρας κράτους μέλους που υπόκειται στην 
παρούσα Συμφωνία μπορεί να απαιτήσει ένας εγκεκρι−
μένος υπεύθυνος να μεταφέρεται στο όχημα με έξοδα 
του μεταφορέα.

(3) Απαγόρευση φωτιάς και γυμνής φλόγας 
 Η χρήση φωτιάς ή γυμνής φλόγας πρέπει να απα−

γορεύεται πάνω σε οχήματα που μεταφέρουν ουσίες 
και είδη της Κλάσης 1, κοντά τους και κατά τη διάρ−
κεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτών των ουσι−
ών και ειδών.
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(4) Χώροι φόρτωσης και εκφόρτωσης
(a)  Η φόρτωση ή η εκφόρτωση των ουσιών και ειδών 

της Κλάσης 1 δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα σε δημό−
σιο χώρο σε κατοικημένη περιοχή χωρίς ειδική άδεια 
από τις αρμόδιες αρχές.

(b) Η φόρτωση ή η εκφόρτωση των ουσιών και ειδών 
της Κλάσης 1 σ’ ένα δημόσιο χώρο άλλον από κατοικη−
μένη περιοχή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση επ’ αυ−
τού προς τις αρμόδιες αρχές πρέπει να απαγορεύεται, 
εκτός εάν οι διαδικασίες είναι επειγόντως απαραίτη−
τες για λόγους ασφάλειας.

(c) Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, οι διαδικασίες διαχεί−
ρισης πρέπει να γίνουν σε δημόσιο χώρο, τότε οι ουσί−
ες και τα είδη διαφορετικών τύπων πρέπει να ξεχωρί−
ζονται σύμφωνα με τις ετικέτες.

(d) Όταν οχήματα που μεταφέρουν ουσίες και είδη της 
Κλάσης 1 είναι υποχρεωμένα να σταματήσουν για λει−
τουργίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης σε δημόσιο χώρο, 
πρέπει να είναι διατηρείται μια απόσταση τουλάχιστον 
50 μέτρων μεταξύ των σταθμευμένων οχημάτων.

(5) Φάλαγγα οχημάτων 
(a) Όταν οχήματα που μεταφέρουν ουσίες και είδη της 

Κλάσης 1 ταξιδεύουν σε φάλαγγα, πρέπει να διατηρεί−
ται μια απόσταση όχι μικρότερη από 50 μέτρων μεταξύ 
κάθε μονάδας μεταφοράς και της επόμενης.

(b) Η αρμόδια αρχή μπορεί να θέσει κανόνες για την 
τάξη ή τη σύνθεση της φάλαγγας.

(6) Επιτήρηση οχημάτων 
Οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 8.4 πρέπει να ισχύουν 

μόνο όταν ουσίες και είδη της Κλάσης 1 με συνολική 
μάζα εκρηκτικής ουσίας μεγαλύτερης από 50 κιλά με−
ταφέρονται σ’ ένα όχημα.

Επιπλέον, αυτές οι ουσίες και τα είδη πρέπει να είναι 
επιβλέπονται συνεχώς για την αποφυγή οποιασδήποτε 
δολιοφθοράς και την ειδοποίηση του οδηγού και των 
αρμόδιων αρχών στην περίπτωση απώλειας ή φωτιάς.

Εξαιρούνται οι κενές ακαθάριστες συσκευασίες.
S2: Πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν στη μεταφο−

ρά εύφλεκτων υγρών ή αερίων
(1) Φορητοί φανοί
 Σε κλειστά οχήματα που μεταφέρουν υγρά με σημείο 

ανάφλεξης όχι μεγαλύτερο από 61 °C ή εύφλεκτες ουσί−
ες ή είδη της Κλάσης 2, δεν πρέπει να μπαίνουν άτομα 
που μεταφέρουν σκεύη και όργανα φωτισμού άλλες από 
φορητούς φανούς έτσι σχεδιασμένους και κατασκευα−
σμένους ώστε να μην μπορούν να αναφλέξουν οποιουσ−
δήποτε εύφλεκτους ατμούς ή αέρια τα οποία μπορεί να 
έχουν εισχωρήσει στο εσωτερικό του οχήματος.

(2) Λειτουργία θερμαντήρων καύσης κατά τη διάρκεια 
της φόρτωσης ή εκφόρτωσης

 Η λειτουργία θερμαντήρων καύσης οχημάτων Τύ−
που FL (βλέπε Μέρος 9) απαγορεύεται κατά τη διάρ−
κεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης και στους χώρους 
φόρτωσης.

(3) Προφυλάξεις έναντι ηλεκτροστατικών φορτίων
 Στην περίπτωση οχημάτων Τύπου FL (βλέπε Μέρος 

9), πρέπει να γίνεται καλή ηλεκτρική σύνδεση από το 
αμάξωμα του οχήματος στο έδαφος πριν από την πλή−
ρωση ή το άδειασμα των δεξαμενών. Επιπλέον, ο ρυθ−
μός πλήρωσης πρέπει να περιορίζεται.

 S3:   Ειδικές διατάξεις που αφορούν στη μεταφορά 
μολυσματικών ουσιών

 Για μονάδες μεταφοράς που μεταφέρουν επικίνδυ−
νες ουσίες της Κλάσης 6.2, οι απαιτήσεις των 8.1.4.1 (b) 
και 8.3.4 δεν ισχύουν.

S4:  Πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν στη μετα−
φορά υπό ελεγχόμενες θερμοκρασίες

 Η διατήρηση της προβλεπόμενης θερμοκρασίας εί−
ναι ουσιώδης για την ασφαλή μεταφορά. Γενικά, πρέ−
πει να υπάρχουν:

  διεξοδική επιθεώρηση της μονάδας μεταφοράς πριν 
από τη φόρτωση,

  οδηγίες προς το μεταφορέα για τη λειτουργία του 
συστήματος ψύξης, συμπεριλαμβανομένου ενός κατα−
λόγου προμηθευτών ψυκτικού υγρού που είναι διαθέ−
σιμοι καθ’ οδόν,

   διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στην πε−
ρίπτωση απώλειας του ελέγχου,

   τακτική παρακολούθηση των θερμοκρασιών λειτουρ−
γίας, και

   διαθεσιμότητα εφεδρικού συστήματος ψύξης ή 
ανταλλακτικών.

 Η θερμοκρασία του χώρου αέρα μέσα στη μονά−
δα μεταφοράς πρέπει να μετράται από δύο ανεξάρτη−
τους αισθητήρες και η έξοδος πρέπει να καταγράφε−
ται έτσι ώστε οι αλλαγές της θερμοκρασίας να είναι 
άμεσα ανιχνεύσιμες.

 Η θερμοκρασία πρέπει να είναι ελέγχεται κάθε τέσ−
σερις έως έξι ώρες και να καταγράφεται.

 Εάν η θερμοκρασία ελέγχου ξεπεραστεί κατά τη δι−
άρκεια της μεταφοράς, πρέπει να αρχίζει μια διαδικα−
σία συναγερμού που περιλαμβάνει τις οποιεσδήποτε 
απαραίτητες επισκευές στον εξοπλισμό ψύξης ή αύ−
ξηση της ποσότητας του ψυκτικού (π.χ. με προσθήκη 
υγρού ή στερεού ψυκτικού). Πρέπει επίσης να γίνονται 
συχνός έλεγχος της θερμοκρασίας και προετοιμασίες 
για την εκτέλεση των διαδικασιών κινδύνου. Εάν η θερ−
μοκρασία φθάσει τη θερμοκρασία κινδύνου (βλέπε επί−
σης 2.2.41.1.17 και 2.2.52.1.15 έως 2.2.52.1.18), οι διαδικασίες 
κινδύνου πρέπει να τίθενται λειτουργία.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απαίτηση S4 δεν εφαρμόζεται σε ου−
σίες που αναφέρονται στην  3.1.2.6 όταν ουσίες σταθε−
ροποιούνται από την προσθήκη χημικών ανασταλτικών 
τέτοιων ώστε το σημείο SADT (θερμοκρασία αυτο−επι−
ταχυνόμενης αποσύνθεσης) είναι μεγαλύτερο των 50 οC. 
Σε αυτή την περίπτωση, έλεγχος θερμοκρασίας μπορεί 
να απαιτείται κάτω από συνθήκες μεταφοράς όπου η 
θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 55 oC.

S5:  Ειδικές διατάξεις κοινές για μεταφορά ραδιε−
νεργού υλικού της Κλάσης 7 σε εξαιρούμενα κόλα (UN 
Αριθμ. 2908, 2909, 2910 και 2911) μόνο

 Οι απαιτήσεις των γραπτών οδηγιών των 8.1.2.1 (b) 
και των 8.2.1, 8.3.1 και 8.3.4 δεν ισχύουν.

S6:  Ειδικές διατάξεις κοινές για τη μεταφορά ραδιε−
νεργού υλικού της Κλάσης 7 εκτός αυτών σε εξαιρού−
μενα κόλα

 Οι διατάξεις του 8.3.1 δεν ισχύουν για οχήματα που 
μεταφέρουν μόνο κόλα, υπερσυσκευασίες ή εμπορευ−
ματοκιβώτια που φέρουν ετικέτες της κατηγορίας I−
ΛΕΥΚΗ.

 Οι διατάξεις της  8.3.4 δεν ισχύουν εφόσον δεν υπάρ−
χει δευτερογενής κίνδυνος.

 Άλλες πρόσθετες απαιτήσεις ή ειδικές διατάξεις
S7: Όταν μεταφέρονται αέρια ή είδη που χαρακτηρί−

ζονται με γράμματα T, TO, TF, TC, TFC, TOC, κάθε μέλος 
του πληρώματος του οχήματος πρέπει να είναι εφοδι−
ασμένο με αναπνευστική προστατευτική συσκευή που 
θα του επιτρέπει να διαφύγει (π.χ. κουκούλα ή μάσκα 
διαφυγής με συνδυασμένο φυσίγγιο αερίων/σωματιδί−
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ων A1B1E1K1−P1 ή A2B2E2K2−P2, όπως περιγράφεται στο 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 141).

S8: Όταν μια μονάδα μεταφοράς είναι φορτωμένη με 
περισσότερα από 2 000 κιλά αυτών των ουσιών, δεν 
πρέπει να γίνονται κατά το δυνατόν στάσεις για συ−
ντήρηση κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε πολυ−
σύχναστες περιοχές. Μεγαλύτερη στάση κοντά σε τέ−
τοιες περιοχές επιτρέπονται μόνο με τη συγκατάθεση 
των αρμόδιων αρχών.

S9: Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αυτών των ου−
σιών, δεν πρέπει να γίνονται κατά το δυνατόν στάσεις 
για συντήρηση κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή σε 
πολυσύχναστες περιοχές. Μεγαλύτερη στάση κοντά σε 
τέτοιες περιοχές επιτρέπονται μόνο με τη συγκατάθε−
ση των αρμόδιων αρχών.

S10: Κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον Απρίλιο 
έως τον Οκτώβριο, όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο, 
τα κόλα πρέπει, εάν έτσι απαιτεί η νομοθεσία της χώ−
ρας στην οποία σταθμεύει το όχημα, να είναι αποτελε−
σματικά προστατευμένα έναντι της δράσης του ήλιου, 
π.χ. με καλύμματα τοποθετημένα όχι λιγότερο από 20 
εκ. πάνω από το φορτίο.

S11: (1) Πρέπει να ισχύουν οι απαιτήσεις της 8.2.1.
 (2) Οι οδηγοί πρέπει να παρακολουθούν ένα εκπαι−

δευτικό πρόγραμμα ειδίκευσης που καλύπτει τουλάχι−
στον τα θέματα που ορίζονται στην 8.2.2.3.5.

(3) Εάν, σύμφωνα με τους άλλους κανονισμούς που 
ισχύουν στη χώρα ενός κράτους μέλους, ο οδηγός έχει 
παρακολουθήσει ισοδύναμη εκπαίδευση υπό διαφορε−
τικό καθεστώς ή για διαφορετικό σκοπό, καλύπτοντας 
τα θέματα που αναφέρονται στο (2), το πρόγραμμα ει−
δίκευσης μπορεί να παραλείπεται συνολικά ή μερικά.

S12: Εάν ο συνολικός αριθμός κόλων με ραδιενεργό 
υλικό που μεταφέρονται δεν υπερβαίνει τα 10, και το 
άθροισμα των δεικτών μεταφοράς δεν υπερβαίνει το 
3, δεν απαιτείται να εφαρμόζεται η ειδική διάταξη S11. 
Πάντως, οι οδηγοί πρέπει τότε να λαμβάνουν κατάλ−
ληλη εκπαίδευση, ανάλογη με και κατάλληλη για τα 
καθήκοντά τους, με την οποία θα αποκτούν επίγνωση 
των κινδύνων από ακτινοβολία κατά τη μεταφορά ρα−
διενεργού υλικού. Μια τέτοια εκπαίδευση ενημέρωσης 
πρέπει να επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό που διατί−
θεται από τον εργοδότη τους.

S13: Όταν μια αποστολή δεν μπορεί να παραδοθεί, 
πρέπει να τοποθετείται σε ασφαλή χώρο, πρέπει να ει−
δοποιείται το ταχύτερο δυνατόν η αρμόδια αρχή και να 
ζητούνται απ’ αυτήν οδηγίες για τις περαιτέρω ενέρ−
γειες.

S14: Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 που αφορούν 
στην επιτήρηση των οχημάτων πρέπει να ισχύουν όταν 
η συνολική μάζα αυτών των ουσιών στο όχημα υπερ−
βαίνει τα 100 κιλά.

S15: Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 που αφορούν στην 
επιτήρηση των οχημάτων πρέπει να ισχύουν για ουσί−
ες της ομάδας κινδύνου 4, άσχετα με το βάρος τους 
και για ουσίες της ομάδας κινδύνου 3, όταν το συνο−
λικό βάρος τέτοιων ουσιών στο όχημα υπερβαίνει τα 
100 κιλά. Πάντως, οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 δεν 
απαιτείται να εφαρμόζονται όταν το φορτωμένο δια−
μέρισμα είναι κλειδωμένο και τα κόλα που μεταφέρο−
νται είναι αλλιώς προστατευμένα έναντι οποιασδήπο−
τε αντικανονικής εκφόρτωσης.

S16: Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 που αφορούν 
στην επιτήρηση των οχημάτων πρέπει να εφαρμόζο−
νται όταν η συνολική μάζα αυτών των ουσιών στο όχη−
μα υπερβαίνει τα 500 κιλά.

 Επιπλέον, οχήματα που μεταφέρουν περισσότερο από 
500 κιλά αυτών των ουσιών πρέπει να υπόκεινται συνε−
χώς σε επιτήρηση για την αποφυγή οποιασδήποτε δο−
λιοφθοράς και να ειδοποιείται ο οδηγός και οι αρμόδι−
ες αρχές στην περίπτωση απώλειας ή φωτιάς.

S17: Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 που αφορούν 
στην επιτήρηση των οχημάτων πρέπει να εφαρμόζο−
νται όταν η συνολική μάζα αυτών των ουσιών στο όχη−
μα υπερβαίνει τα 1000 κιλά.

S18: Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 που αφορούν 
στην επιτήρηση των οχημάτων πρέπει να εφαρμόζο−
νται όταν η συνολική μάζα τέτοιων ουσιών στο όχημα 
υπερβαίνει τα 2 000 κιλά.

S19: Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 που αφορούν 
στην επιτήρηση των οχημάτων πρέπει να εφαρμόζο−
νται όταν η συνολική μάζα τέτοιων ουσιών στο όχημα 
υπερβαίνει τα 5 000 κιλά.

S20: Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 που αφορούν 
στην επιτήρηση των οχημάτων πρέπει να εφαρμόζο−
νται όταν η συνολική μάζα αυτών των ουσιών στο όχη−
μα υπερβαίνει τα 10 000 κιλά.

S21: Οι διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 που αφορούν 
στην επιτήρηση των οχημάτων πρέπει να εφαρμόζο−
νται σε όλο το υλικό, ανεξαρτήτως μάζας. Επιπλέον, 
αυτά τα εμπορεύματα πρέπει να υπόκεινται συνεχώς 
σε επιτήρηση για την αποφυγή οποιασδήποτε δολιο−
φθοράς και να ειδοποιείται ο οδηγός και οι αρμόδιες 
αρχές στην περίπτωση απώλειας ή φωτιάς. Πάντως, οι 
διατάξεις του Κεφαλαίου 8.4 δεν απαιτείται να εφαρ−
μόζονται όπου:

 (a) Το φορτωμένο διαμέρισμα είναι κλειδωμένο και 
τα κόλα που μεταφέρονται είναι αλλιώς ασφαλισμένα 
έναντι αντικανονικής εκφόρτωσης, και

 (b) Ο ρυθμός δόσης δεν υπερβαίνει τα 5µSv/h σε 
οποιοδήποτε προσβάσιμο σημείο στην εξωτερική επι−
φάνεια του οχήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.6
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟ ΟΔΙΚΕΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

8.6.1 Γενικές διατάξεις
  Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται 

όταν η διέλευση των οχημάτων από οδικές σήραγγες 
περιορίζεται σύμφωνα με την 1.9.5.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιορισμοί μη σύμφωνοι με την 1.9.5 
μπορεί να εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009 
(βλ. 1.6.1.12).

8.6.2 Πινακίδες και σήματα που κατευθύνουν την δι−
έλευση οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπο−
ρεύματα

 Η κατηγορία σήραγγας, η οποία προσδιορίζεται σύμ−
φωνα με την 1.9.5.1 από την αρμόδια αρχή σε οδική σή−
ραγγα με σκοπό τον περιορισμό διέλευσης οχημάτων 
που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα , θα δηλώνε−
ται ως ακολούθως, μέσω πινακίδων και σημάτων:
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Πινακίδα και Σήμα Κατηγορία Σήραγγας

Καμμία ένδειξη Κατηγορία Σήραγγας A

Πινακίδα και πρόσθετος πίνακας με ένδειξη το γράμμα Β Κατηγορία Σήραγγας B

Πινακίδα και πρόσθετος πίνακας με ένδειξη το γράμμα C Κατηγορία Σήραγγας C

Πινακίδα και πρόσθετος πίνακας με ένδειξη το γράμμα D Κατηγορία Σήραγγας D

Πινακίδα και πρόσθετος πίνακας με ένδειξη το γράμμα E Κατηγορία Σήραγγας E

8.6.3 Κωδικοί περιορισμού σήραγγας
8.6.3.1 Οι περιορισμοί για τη μεταφορά συγκεκριμένων 

επικινδύνων εμπορευμάτων μέσα από σήραγγες είναι 
βασισμένοι στον κωδικό περιορισμού σήραγγας των 
αγαθών αυτών, ο οποίος εμφανίζεται στη Στήλη (15) του 
Πίνακα Α, Κεφ. 3.2. Οι κωδικοί περιορισμού σήραγγας 
είναι τοποθετημένοι μέσα σε αγκύλες στο τέλος της 
κυψέλης. Όταν το σημείο ( − ) εμφανίζεται αντί κάποιου 
κωδικού περιορισμού, οι σχετικές ύλες δεν έχουν πε−
ριορισμούς διέλευσης από σήραγγα. Παρ’ όλα αυτά, οι 
περιορισμοί διέλευσης από σήραγγες για τις επικίνδυ−
νες ύλες με UN 2919 και UN 3331 δύναται να είναι μέρος 
ενός ειδικού διακανονισμού, εγκεκριμένου από την (τις) 
αρμόδια(ες) αρχή (ές), επί τη βάση της 1.7.4.2.

8.6.3.2 Όταν μια μεταφορική μονάδα περιέχει επικίν−
δυνες ύλες με διαφορετικούς κωδικούς περιορισμού 
σήραγγας, ο πλεόν περιοριστικός εκ των κωδικών θα 
προσδιορίζει τη μεταφορική μονάδα. 

 8.6.3.3 Επικίνδυνες ύλες που μεταφέρονται σύμφωνα 
με την 1.1.3 δεν υπόκεινται σε περιορισμούς και δε θα 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κωδι−
κού περιορισμού σήραγγας που πρέπει να εκχωρηθεί 
στο πλήρες φορτίο της μεταφορικής μονάδας. 

8.6.4 Περιορισμοί διέλευσης μεταφορικών μονάδων που 
μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα από σήραγγες

 Όταν ο κωδικός περιορισμού σήραγγας που πρέπει 
να εκχωρηθεί στο πλήρες φορτίο μεταφορικής μονά−
δας έχει προσδιοριστεί, οι περιορισμοί για τη διέλευ−
ση της μεταφορικής μονάδας μέσα από σήραγγα είναι 
οι ακόλουθοι: 
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Κωδικός περιορισμού 
σήραγγας

 για το πλήρες φορτίο
Περιορισμός

B Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες των κατηγοριών B, C, D και E.

Β1000C

Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας B όταν η συνο−
λική καθαρό βάρος εκρηκτικού ανά μεταφορική μονάδα είναι μεγαλύτερη 
από 1000 kg.
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες των κατηγοριών C, D και E.

B1D
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας B και C κατά τη 
μεταφορά σε δεξαμενές.
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες των κατηγοριών D και E.

B1E
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας B, C  και D κατά 
τη μεταφορά σε δεξαμενές.
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας E.

C Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες των κατηγοριών C, D και E.

C5000D

Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας C όταν η συνο−
λική net mass εκρηκτικού ανά μεταφορική μονάδα είναι μεγαλύτερη από 
5000 kg.
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες των κατηγοριών D και E.

C1D
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας C κατά τη μετα−

φορά σε δεξαμενές.
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες των κατηγοριών D και E.

C1E
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας C κατά τη μετα−

φορά σε δεξαμενές.
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας E.

D Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες των κατηγοριών D και E.

D1E
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας D κατά τη μετα−

φορά σε δεξαμενές.
Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας E.

E Απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες της κατηγορίας E.

− Επιτρέπεται η διέλευση από σήραγγες όλων των κατηγοριών (για τις ύλες 
UN 2919 και UN 3331, βλ. επίσης Παρ. 8.6.3.1). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράδειγμα, η διέλευση μεταφορικής μονάδας που μεταφέρει UN 0161, πυρίτιδα, άκαπνη, κωδι−
κός ταξινόμησης 1.3C, κωδικός περιορισμού σήραγγας C5000D, σε ποσότητα που αντιπροσωπεύει ένα συνολικό 
καθαρό βάρος εκτρηκτικού 3000 kg , απαγορεύεται σε σήραγγες των κατηγοριών D και E.
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ΜΕΡΟΣ 9

Απαιτήσεις που αφορούν στην κατασκευή και έγκριση οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

9.1.1 Αντικείμενο και ορισμοί
9.1.1.1  Αντικείμενο
 Οι απαιτήσεις του Μέρους 9 πρέπει να εφαρμόζο−

νται για οχήματα των κατηγοριών N και O, όπως ορί−
ζεται στο Παράρτημα 7 της Πάγιας Απόφασης για την 
Κατασκευή Οχημάτων (R.E.3),1  που προορίζονται για τη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

  Οι απαιτήσεις αυτές αναφέρονται σε οχήματα, όσον 
αφορά στην κατασκευή τους, έγκριση τύπου, έγκριση 
ADR και ετήσια τεχνική επιθεώρηση.

9.1.1.2 Ορισμοί
 Για τους σκοπούς του Μέρους 9:
«Όχημα»:   σημαίνει οποιοδήποτε όχημα, είτε πλήρες, 

ημιτελές ή ολοκληρωμένο, που προορίζεται για τη με−
ταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς.

 «Όχημα EX/II” ή «Όχημα EX/III” σημαίνει ένα όχημα 
που προορίζεται για τη μεταφορά εκρηκτικών ουσιών 
και ειδών (Κλάση 1).

«Όχημα FL” σημαίνει:
(a) ένα όχημα που προορίζεται για τη μεταφορά υγρών 

με σημείο ανάφλεξης όχι υψηλότερο από 60°C (με εξαί−
ρεση το καύσιμο ντίζελ που είναι σύμφωνο με το πρό−
τυπο EN 590:2004, το αεριέλαιο, και το πετρέλαιο θέρ−
μανσης (ελαφρύ) – UN1202 − με σημείο ανάφλεξης όπως 
καθορίζεται στο πρότυπο EN 590:2004), σε σταθερές 
δεξαμενές ή αποσυνδεόμενες δεξαμενές με χωρητικό−
τητα μεγαλύτερη από 1 m3, ή σε εμπορευματοκιβώτια−
δεξαμενές ή φορητές δεξαμενές με χωρητικότητα με−
γαλύτερη από 3 m3, ή

(b) ένα όχημα που προορίζεται για τη μεταφορά εύ−
φλεκτων αερίων σε σταθερές δεξαμενές ή αποσυνδε−
όμενες δεξαμενές με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 
1 m3, ή σε εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές ή φορητές 
δεξαμενές ή MEGCs με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 
3 m3, ή

(c)  όχημα με συστοιχία δοχείων με χωρητικότητα με−
γαλύτερη από 1 m3, που προορίζεται για τη μεταφορά 
εύφλεκτων αερίων.

«Όχημα OX”  σημαίνει ένα όχημα που προορίζεται για 
τη μεταφορά υπεροξείδιου του  υδρογόνου, σταθερο−
ποιημένου ή υπεροξείδιου του υδρογόνου, σε υδατικό 
διάλυμα σταθεροποιημένο με περισσότερο από 60 % 
υπεροξείδιο του υδρογόνου (Κλάση 5.1, UN2015) σε στα−
θερές δεξαμενές ή αποσυνδεόμενες δεξαμενές χωρη−
τικότητας μεγαλύτερης από 1 m3, ή σε εμπορευματοκι−
βώτια−δεξαμενές ή φορητές δεξαμενές χωρητικότητας 
μεγαλύτερης από 3 m3.

1 Έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ευρώπη, TRANS/WP.29/78/rev.1, όπως διορθώθηκε.

 «Όχημα AT” σημαίνει:
(a) ένα όχημα, άλλο από EX/III, FL ή OX, που προο−

ρίζεται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
σε σταθερές δεξαμενές ή αποσυνδεόμενες δεξαμενές 
χωρητικότητας μεγαλύτερης από 1 m3 ή σε δεξαμενές−
εμπορευματοκιβώτια, φορητές δεξαμενές ή MEGCs χω−
ρητικότητας μεγαλύτερης από 3 m3, ή 

(b) όχημα με συστοιχία δοχείων με χωρητικότητα με−
γαλύτερη από 1 m3, άλλων από οχήματα FL.

 «Πλήρες Όχημα»  σημαίνει οποιοδήποτε όχημα, το 
οποίο δεν χρειάζεται περαιτέρω συμπλήρωση (π.χ. εκ 
κατασκευής κλειστά φορτηγά, φορτηγά, ελκυστήρες, 
ρυμουλκούμενα),

«Ημιτελές Όχημα»  σημαίνει οποιοδήποτε όχημα, το 
οποίο χρειάζεται συμπλήρωση σε τουλάχιστον ένα πε−
ραιτέρω στάδιο (π.χ. πλαίσιο αυτοκινούμενου οχήματος, 
πλαίσιο ρυμουλκούμενου),

«Ολοκληρωμένο Όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε όχη−
μα, το οποίο είναι το αποτέλεσμα διαδικασίας πολλών 
επιμέρους σταδίων (π.χ. πλαίσιο ή αυτοκινούμενο πλαί−
σιο με αμάξωμα),

 «Εγκεκριμένο Όχημα»  σημαίνει οποιοδήποτε όχημα, 
το οποίο έχει εγκριθεί με βάση τον Κανονισμό ECE 1052, 
ή την Οδηγία 98/91/EC3,

 «Έγκριση ADR”   σημαίνει την πιστοποίηση, από αρ−
μόδια αρχή ενός συμβαλλόμενου κράτους μέλους, ότι 
ένα μεμονωμένο όχημα που προορίζεται για τη μετα−
φορά επικινδύνων εμπορευμάτων πληροί τις σχετικές 
τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος Μέρους, ως EX/II, 
EX/III, FL, OX ή AT όχημα.

9.1.2 Έγκριση οχημάτων EX/II, EX/III, FL, OX και AT 
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτούνται ειδικά πιστοποιητικά 

έγκρισης για οχήματα άλλα από οχήματα EX/II, EX/III, 
FL, OX και AT, εκτός από εκείνα που απαιτούνται από 
τους κανονισμούς γενικής ασφάλειας που ισχύουν κα−
νονικά για τα οχήματα στη χώρα προέλευσης.

9.1.2.1 Γενικά
 Τα οχήματα EX/II, EX/III, FL, OX και AT πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις του πα−
ρόντος Μέρους.

2  Κανονισμός ECE  Αρ.105 (Ενιαίες διατάξεις που αφορούν 
στην έγκριση οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά 
επικινδύνων εμπορευμάτων, σε σχέση με τα ειδικά κατασκευ−
αστικά τους χαρακτηριστικά).
3  Οδηγία 98/91/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998, αναφερόμενη σε αυ−
τοκινούμενα οχήματα και στα ρυμουλκά τους, προοριζόμε−
να για την οδική μεταφορά επικινδύνωνεμπορευμάτων, και 
διορθωμένη Οδηγία 70/156/EEC αναφερόμενη στην έγκριση 
τύπου αυτοκινούμενων οχημάτων και των ρυμουλκών τους 
(Επίσημο Περιοδικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ. L 011 
της 16/01/1999, σελ. 0025−0036).
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 Κάθε πλήρες ή ολοκληρωμένο όχημα πρέπει να υπόκει−
ται σε αρχική επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή σύμφω−
να με τις κυριαρχούσες απαιτήσεις του παρόντος Μέρους, 
ώστε να ελέγχεται η συμμόρφωση στις σχετικές τεχνικές 
απαιτήσεις των Κεφαλαίων 9.2 έως και 9.7.

 Η αρμόδια αρχή δύναται να μην επιμείνει την αρχική 
επιθεώρηση για ελκυστήρα ημι−ρυμουλκούμενου εγκε−
κριμένο σύμφωνα με την 9.1.2.2, για τον οποίο ο κατα−
σκευαστής, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
ή μια Αρχή αναγνωρισμένη από την αρμόδια αρχή εκ−
δόσει δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κε−
φαλαίου 9.2.

 Η συμμόρφωση του οχήματος θα πιστοποιείται από 
το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου οχήματος, σύμφωνα 
με την 9.1.3.

 Όταν απαιτούνται οχήματα που πρέπει να είναι εφο−
διασμένα με επιβραδυντή κινητήρα, ο κατασκευαστής 
του οχήματος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
πρέπει να εκδίδει μια δήλωση συμφωνίας με τις σχε−
τικές διατάξεις του Παραρτήματος 5 του Κανονισμού 
ECE Αρ.134. Αυτή η δήλωση πρέπει να παρουσιάζεται 
στην πρώτη τεχνική επιθεώρηση.

9.1.2.2 Απαιτήσεις για εγκεκριμένα οχήματα
 Κατ’ απαίτηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδο−

τημένου αντιπροσώπου του, οχήματα κείμενα σε έγκρι−
ση ADR σύμφωνα με το 9.1.2.1 μπορούν να εγκρίνονται 
από μια αρμόδια αρχή. Οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου 9.2 θα θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον 
το πιστοποιητικό έγκρισης έχει εκδοθεί από την αρμό−
δια αρχή, σύμφωνα με τον Κανονισμό ECE Αρ. 1055 ή 
την Οδηγία 98/91/EC6, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις του 
παραπάνω Κανονισμού ή της παραπάνω Οδηγίας αντι−
στοιχούν σ’ εκείνες του Κεφαλαίου 9.2 αυτού του Μέ−
ρους και δεδομένου ότι καμμία τροποποίηση του οχή−
ματος δεν μεταβάλλει την έγκρισή του. 

 Αυτή η έγκριση τύπου, που χορηγείται από ένα συμ−
βαλλόμενο μέρος, πρέπει να είναι δεκτή από τα άλλα 
συμβαλλόμενα μέρη ως βεβαίωση της πιστοποίησης 
του οχήματος, όταν το όχημα υποβάλλεται για επιθε−
ώρηση έγκρισης ADR.

 Κατά την επιθεώρηση για έγκριση ADR μόνο τα μέρη 
εκείνα του εγκεκριμένου ημιτελούς οχήματος, τα οποία 
έχουν προστεθεί ή τροποποιηθεί κατά τη διαδικασία 
ολοκλήρωσης θα πρέπει να επιθεωρούνται προς συμ−
μόρφωση με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις του Κεφα−
λαίου 9.2.

4 Κανονισμός ECE  Αρ.13 (ενιαίες διατάξεις που αφορούν στην 
έγκριση οχημάτων κατηγοριών Μ, Ν και Ο, σχετικά με την 

πέδηση).
5  Κανονισμός Αρ.105 (Ενιαίες διατάξεις που αφορούν στην 
έγκριση οχημάτων που προορίζονται για τη μεταφορά επικιν−
δύνων εμπορευμάτων, σε σχέση με τα ειδικά κατασκευαστικά 
τους χαρακτηριστικά).
6 Οδηγία 98/91/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998, αναφερόμενη σε αυ−
τοκινούμενα οχήματα και στα ρυμουλκά τους, προοριζόμε−
να για την οδική μεταφορά επικινδύνωνεμπορευμάτων, και 
διορθωμένη Οδηγία 70/156/EEC αναφερόμενη στην έγκριση 
τύπου αυτοκινούμενων οχημάτων και των ρυμουλκών τους 
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ. L 011 
της 16/01/1999, σελ. 0025−0036). 

9.1.2.3 Ετήσια τεχνική επιθεώρηση
 Οχήματα EX/II, EX/III, FL, OX και AT θα υπόκεινται 

σε ετήσια τεχνική επιθεώρηση στη χώρα ταξινόμησής 
τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούν τις σχετικές 
απαιτήσεις του παρόντος Μέρους και τους γενικούς 
κανονισμούς ασφαλείας (που αφορούν σε φρένα, φω−
τισμό, κ.τ.λ.) που ισχύουν στη χώρα ταξινόμησης. Στην 
περίπτωση που τα οχήματα αυτά είναι ρυμουλκούμε−
να ή ημι−ρυμουλκούμενα πίσω από ένα έλκον όχημα, το 
όχημα έλκυσης θα υπόκειται σε τεχνική επιθεώρηση για 
τους ίδιους λόγους.

 Η συμφωνία του οχήματος στις σχετικές απαιτήσεις 
θα πιστοποιείται έιτε από την επέκταση του πιστοποι−
ητικού έγκρισης, ή από την έκδοση νέου πιστοποιητι−
κού έγκρισης, σύνφωνα με την 9.1.3. 

9.1.3 Πιστοποιητικό έγκρισης
9.1.3.1 Η συμφωνία των  EX/II, EX/III, FL, OX και AT οχη−

μάτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Μέρους υπόκει−
ται σε πιστοποιητικό έγκρισης (πιστοποιητικό έγκρισης 
ADR) που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας 
ταξινόμησης για κάθε όχημα του οποίου η επιθεώρηση 
αποδίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ή έχει καταλή−
ξει στην έκδοση δήλωσης συμμόρφωσης στις απαιτή−
σεις του Κεφαλαίου 9.2, σύμφωνα με την 9.1.2.1. 

9.1.3.2 Ένα πιστοποιητικό έγκρισης που εκδόθηκε από 
την αρμόδια αρχή κράτους μέλους για όχημα που τα−
ξινομήθηκε στα εδάφη αυτού του κράτους μέλους, θα 
είναι αποδεκτό, εφόσον η έγκρισή του ισχύει, από τις 
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

9.1.3.3 Το πιστοποιητικό έγκρισης έχει την ίδια μορφή 
με το πρότυπο που παρουσιάζεται στην 9.1.3.5. Οι δια−
στάσεις του πρέπει να είναι 210 mm x 297 mm (μέγε−
θος A4). Tόσο η εμπρόσθια, όσο και η οπίσθια πλευρά 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το χρώμα πρέπει να εί−
ναι λευκό, με μια ροζ διαγώνια ράβδωση.

Θα είναι γραμμένο στη γλώσσα, ή σε μία από τις 
γλώσσες της χώρας έκδοσης. Εάν η γλώσσα αυτή δεν 
είναι η Αγγλική, η Γαλλική ή η Γερμανική, ο τίτλος του 
πιστοποιητικού έγκρισης και οι σημειώσεις κάτω από 
το σημείο Αρ.11 θα γράφονται επίσης στην Αγγλική, τη 
Γαλλική ή τη Γερμανική.

Το πιστοποιητικό έγκρισης για βυτιοφόρα οχήματα 
αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό θα πρέπει να 
φέρει την ακόλουθη παρατήρηση: “βυτιοφόρο όχημα 
αποβλήτων που λειτουργεί υπό κενό”.

9.1.3.4 Η εγκυρότητα του πιστοποιητικού έγκρισης θα 
πρέπει να εκπνέει όχι αργότερα από ένα έτος μετά από 
την ημερομηνία της τεχνικής επιθεώρησης του οχήμα−
τος που προηγείται της έκδοσης του πιστοποιητικού. 
Παρ’ όλα αυτά, η επόμενη περίοδος έγκρισης θα πρέπει 
να σχετίζεται με την τελευταία ονομαστική ημερομηνία 
λήξης, εάν η τεχνική επιθεώρηση έχει λάβει χώρα σε δι−
άστημα ενός μήνα, πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή.

Παρόλα αυτά, στην περίπτωση δεξαμενών βυτιοφό−
ρων οχημάτων που υπόκεινται σε περιοδική επιθεώρη−
ση η διάταξη αυτή δε σημαίνει ότι ο έλεγχος στεγα−
νότητας, η υδραυλική δοκιμή ή ο εσωτερικός έλεγχος 
δεξαμενής πρέπει να διεξαχθούν σε χρονικά διαστή−
ματα μικρότερα από αυτά που αναφέρονται στο Κε−
φάλαια 6.8 και 6.9.
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.2

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

9.2.1 Οχήματα EX/II, EX/III, FL, OX και AT πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Κεφαλαίου, σύμ−
φωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Για οχήματα άλλα από των EX/II, EX/III, FL, OX και AT:

− οι απαιτήσεις της 9.2.3.1.1 (εξοπλισμός πέδησης σύμφωνα με τον Κανονισμό ECE Αρ.13, η την Οδηγία 71/320/
EEC) ισχύουν για όλα τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά (ή τέθηκαν σε λειτουργία εάν η ταξινό−
μηση δεν είναι υποχρεωτική) μετά από τις 30 Ιουνίου 1997,

− οι απαιτήσεις της 9.2.5 (συσκευή περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Αρ.89, ή την Οδηγία  
92/6/EEC) ισχύουν για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα με μεικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους και έχουν 
ταξινομηθεί μετά από τις 31 Δεκεμβρίου 1987 και για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα με μεικτό βάρος που υπερ−
βαίνει τους 3.5 τόνους, αλλά όχι μεγαλύτερο από 12 τόνους, τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά μετά τις 
31 Δεκεμβρίου 2007.
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9.2.2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
9.2.2.1 Γενικές διατάξεις
 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση σαν σύνολο πρέπει 

να ικανοποιεί τις διατάξεις των 
 9.2.2.2 έως 9.2.2.6 σύμφωνα με τον Πίνακα της 9.2.1.
9.2.2.2 Καλωδίωση 
9.2.2.2.1  Το μέγεθος των αγωγών πρέπει να είναι επαρ−

κώς μεγάλο για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Οι αγω−
γοί πρέπει να είναι επαρκώς μονωμένοι. Όλα τα κυ−
κλώματα πρέπει να προστατεύονται με ασφάλειες ή 
αυτόματους διακόπτες κυκλώματος, εκτός από τα πα−
ρακάτω:

 − από τον συσσωρευτή μπαταρία στα συστήματα κρύ−
ου ξεκινήματος και σταματήματος της μηχανής˙

 − από τον συσσωρευτή στον εναλλάκτη˙
 − από τον εναλλάκτη στην ασφάλεια ή στο κιβώτιο 

διακοπτών του κυκλώματος˙
 − από τον συσσωρευτή στη μίζα˙
 − από τον συσσωρευτή στη θέση του διακόπτη ρεύ−

ματος του ανθεκτικού συστήματος πέδησης (βλέπε 
9.2.3.3), εάν αυτό το σύστημα είναι ηλεκτρικό ή ηλε−
κτρομαγνητικό˙

 − από τον συσσωρευτή στον ηλεκτρικό μηχανισμό 
ανύψωσης για την ανύψωση του άξονα του τροχοφο−
ρείου.

 Τα παραπάνω απροστάτευτα κυκλώματα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν μικρά σε μήκος.

9.2.2.2.2 Τα καλώδια πρέπει να είναι ασφαλώς δεμένα 
και τοποθετημένα με τέτοιον τρόπο ώστε οι

 αγωγοί να είναι επαρκώς προστατευμένοι έναντι μη−
χανικών και θερμικών καταπονήσεων.

9.2.2.3 Κεντρικός διακόπτης συσσωρευτή
9.2.2.3.1 Ένας διακόπτης για τη διακοπή των ηλεκτρι−

κών κυκλωμάτων πρέπει να τοποθετείται όσο κοντά εί−
ναι πρακτικά δυνατόν στο συσσωρευτή. Εάν διακόπτης 
απλού πόλου χρησιμοποιηθεί, τότε αυτός θα πρέπει να 
συνδεθεί στον ακροδέκτη της παροχής και όχι σε αυ−
τόν της γείωσης.

9.2.2.3.2 Μια συσκευή ελέγχου για τη διευκόλυνση των 
λειτουργιών αποσύνδεσης και επανασύνδεσης του δια−
κόπτη πρέπει να εγκαθίσταται στην καμπίνα του οδη−
γού. Αυτή πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμη από τον 
οδηγό και να φέρει ευδιάκριτη σήμανση. Πρέπει να προ−
στατεύεται έναντι ακούσιας λειτουργίας είτε με την 
προσθήκη προστατευτικού καλύμματος, είτε με τη χρή−
ση συσκευής ελέγχου διπλής κίνησης ή με άλλο κατάλ−
ληλο μέσο. Πρόσθετες συσκευές ελέγχου μπορούν να 
εγκαθίστανται εφόσον φέρουν ευδιάκριτη σήμανση και 
να προστατεύονται έναντι ακούσιας λειτουργίας. Εάν 
η(οι) συσκευή(ές) ελέγχου λειτουργούν ηλεκτρικά, τα κυ−
κλώματά τους υπόκεινται στις απαιτήσεις της 9.2.2.5. 

9.2.2.3.3 Ο διακόπτης πρέπει να έχει θήκη με βαθμό 
προστασίας IP 65 σύμφωνα με το IEC Πρότυπο 529.

9.2.2.3.4 Οι συνδέσεις καλωδίων στο διακόπτη πρέπει 
να έχoυν βαθμό προστασίας IP 54. Πάντως, αυτό δεν 
ισχύει εάν αυτές οι συνδέσεις περιέχονται σε κάλυμμα 
το οποίο μπορεί να είναι το κιβώτιο του συσσωρευτή. 
Σ’ αυτήν την περίπτωση αρκεί η μόνωση των συνδέσε−
ων έναντι βραχυκυκλωμάτων, για παράδειγμα με ελα−
στικό καπάκι.

9.2.2.4 Συσσωρευτές
  Οι πόλοι του συσσωρευτή πρέπει να είναι ηλεκτρι−

κά μονωμένοι ή καλυμμένοι από το μονωτικό κάλυμμα 
του κιβώτιου του συσσωρευτή. Εάν οι συσσωρευτές 
δεν είναι τοποθετημένοι κάτω από το καπώ της μηχα−
νής, αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα σε εξα−
εριζόμενο κιβώτιο.

9.2.2.5 Μόνιμα ενεργά κυκλώματα
9.2.2.5.1 (a) Αυτά τα μέρη της ηλεκτρολογικής εγκατά−

στασης συμπεριλαμβανομένων των αγωγών που πρέ−
πει να παραμένουν ενεργά όταν ο κεντρικός διακόπτης 
της μπαταρίας είναι ανοιχτός, πρέπει να είναι κατάλ−
ληλα για χρήση σε επικίνδυνες περιοχές. Τέτοιος εξο−
πλισμός πρέπει να ικανοποιεί τις γενικές απαιτήσεις 
του IEC 60079, Μέρη 0 και 141 και τις πρόσθετες απαι−
τήσεις που ισχύουν από την IEC 60079, Μέρη 1, 2, 5, 6, 
7, 11, 15 ή 182

(b) Για την εφαρμογή της IEC 60079 Μέρος 14 1, πρέπει 
να χρησιμοποιείται η παρακάτω κατηγοριοποίηση:

Μόνιμα ενεργός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός συμπε−
ριλαμβανομένων των αγωγών που δεν υπόκειται στις 
9.2.2.3 και 9.2.2.4 πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
για ηλεκτρικό εξοπλισμό Ζώνης 1 γενικά ή να ικανοποι−
εί τις απαιτήσεις για ηλεκτρικό εξοπλισμό Zώνης 2 το−
ποθετημένο στην καμπίνα του οδηγού. Πρέπει να ικα−
νοποιούνται οι απαιτήσεις για την ομάδα έκρηξης IIC, 
την Κλάση θερμοκρασίας T6.

Παρ’ όλα αυτά, για μόνιμα ενεργό ηλεκτρολογικό εξο−
πλισμό εγκατεστημένο σε περιβάλλον όπου η θερμο−
κρασία που προκαλείται από μη ηλεκτολογικό εξοπλι−
σμό ευρισκόμενο στο περιβάλλον αυτό ξεπερνά το όριο 
θερμοκρασίας Τ6, η ταξινόμηση της θερμοκρασίας του 
μόνιμα ενεργού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον στην Κλάση θερμοκρασίας Τ4. 

(c) Οι ακροδέκτες παροχής του μόνιμα ενεργού ηλε−
κτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει είτε να είναι σύμ−
φωνοι με τις απαιτήσεις του IEC 60079, μέρος 7 (¨Αυξη−
μένη Ασφάλεια¨) και να προστατεύονται από ασφάλεια 
ή αυτόματο κύκλωμα διακοπής τοποθετημένο κατά το 
δυνατό πλησιέστερα στην πηγή ενέργειας, ή, στην περί−
πτωση ¨εγγενούς εξοπλισμού ασφαλείας¨, θα προστα−
τεύονται από μπαριέρα ασφαλείας, τοποθετημένο κατά 
το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή ενέργειας.

9.2.2.5.2 Οι παρακαμπτήριες συνδέσεις στο γενικό δι−
ακόπτη του συσσωρευτή για ηλεκτρικό εξοπλισμό ο 
οποίος πρέπει να παραμένει ενεργός όταν ο γενικός 
διακόπτης του συσσωρευτή είναι ανοιχτός πρέπει να 
προστατεύεται έναντι υπερθέρμανσης με κατάλληλα 
μέσα, τέτοια όπως ασφάλεια, διακόπτη κυκλώματος ή 
μπαριέρα ασφάλειας (κόφτης ρεύματος).

1  Οι απαιτήσεις του IEC 60079 μέρος 14 δεν υπερισχύουν της 
απαίτησης αυτού του Μέρους.
2 Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι γενικές 
απαιτήσεις του EN 50014 και οι πρόσθετες απαιτήσεις των 
EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 ή 50028.
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9.2.2.6 Διατάξεις που αφορούν σ’ εκείνο το μέρος της 
ηλεκτρικής εγκατάστασης που είναι τοποθετημένο στο 
πίσω μέρος της καμπίνας του οδηγού

Η συνολική εγκατάσταση πρέπει να είναι έτσι σχε−
διασμένη, κατασκευασμένη και προστατευμένη ώστε 
να μην μπορεί να προκαλέσει οποιαδήποτε ανάφλεξη 
ή βραχυκύκλωμα υπό κανονικές συνθήκες χρήσης των 
οχημάτων και ώστε αυτοί οι κίνδυνοι να ελαχιστοποι−
ούνται στην περίπτωση σύγκρουσης ή παραμόρφωσης 
του οχήματος. Συγκεκριμένα:

9.2.2.6.1 Καλωδίωση
Οι καλωδιώσεις που είναι τοποθετημένες στο πίσω 

μέρος της καμπίνας του οδηγού πρέπει να προστατεύ−
ονται έναντι σύγκρουσης, γδαρσίματος και προστριβής 
κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του οχή−
ματος. Παραδείγματα κατάλληλης προστασίας δίνονται 
στα σχήματα 1, 2, 3 και 4 παρακάτω. Πάντως, για τα κα−
λώδια των αισθητήρων των συσκευών πέδησης anti−lock 
δεν απαιτείται πρόσθετη προστασία.
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9.2.2.6.2 Φωτισμός
 Φωτιστικές λυχνίες με βιδωτό καπάκι δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται.
9.2.2.6.3 Ηλεκτρικές συνδέσεις
 Οι ηλεκτρικές συνδέσεις μεταξύ μηχανοκίνητων οχη−

μάτων και ρυμουλκούμενων πρέπει να έχουν βαθμό προ−
στασίας IP54 σύμφωνα με το IEC πρότυπο 529 και να 
είναι σχεδιασμένες για την αποφυγή ακούσιας αποσύν−
δεσης. Παραδείγματα κατάλληλων συνδέσεων δίνονται 
στα ISO 12 098:1994 και ISO 7638:1985.

9.2.3 Εξοπλισμός πέδησης
9.2.3.1 Γενικές διατάξεις
9.2.3.1.1 Μηχανοκίνητα οχήματα και ρυμουλκούμενα 

που προορίζονται για χρήση ως μονάδες μεταφοράς 
για επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να πληρούν όλες 
τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού ECE 
Αρ.133 ή της Οδηγίας 71/320/EEC4, όπως διορθώθηκε, 
σύμφωνα με τις ημερομηνίες εφαρμογής που καθορί−
ζονται εκεί.

9.2.3.1.2 Οχήματα EX/III, FL, OX και AT πρέπει να πλη−
ρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Αρ.13, Παράρτη−
μα 5.

9.2.3.2 Συσκευές πέδησης κινδύνου για ρυμουλκού−
μενα

9.2.3.2.1 Τα ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι εφοδια−
σμένα με ένα αποτελεσματικό σύστημα για πέδηση ή 
συγκράτησή τους εάν αποσπαστούν από το μηχανοκί−
νητο όχημα που τα σύρει.

9.2.3.2.2 Τα ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι εφοδιασμέ−
να με μια αποτελεσματική συσκευή πέδησης η οποία να 
δρα σε όλους τους τροχούς, να ενεργοποιείται από τον 
έλεγχο πέδησης του έλκοντος οχήματος και να στα−
ματάει αυτόματα το ρυμουλκούμενο στην περίπτωση 
θραύσης του συνδέσμου.

9.2.4 Πρόληψη κινδύνων από φωτιά
9.2.4.1 Γενικές διατάξεις 
 Οι παρακάτω τεχνικές διατάξεις πρέπει να ισχύουν 

σύμφωνα με τον Πίνακα της 9.2.1.
9.2.4.2 Καμπίνα οχήματος 
 Εκτός εάν η καμπίνα του οδηγού είναι κατασκευα−

σμένη από υλικά τα οποία δεν είναι άμεσα εύφλεκτα, 
ένα κάλυμμα από μέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό ίδι−
ου πλάτους με τη δεξαμενή πρέπει να είναι προσαρμο−
σμένο στο πίσω μέρος της καμπίνας. Οποιαδήποτε πα−
ράθυρα στο πίσω μέρος της καμπίνας ή στο κάλυμμα 
πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά και να είναι φτιαγμέ−
να από γυαλί ασφαλείας ανθεκτικό στη φωτιά με πλαί−
σια ανθεκτικά στη φωτιά. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει 
ένας καθαρός χώρος όχι μικρότερος από 15 εκ. μετα−
ξύ της δεξαμενής και της καμπίνας ή του καλύμματος.

9.2.4.3 Δεξαμενές καυσίμων 
Οι δεξαμενές καυσίμων για τον εφοδιασμό της μη−

χανής του οχήματος πρέπει να ικανοποιούν τις παρα−
κάτω απαιτήσεις:

3 Κανονισμός Αρ. 13 (Ενιαίες διατάξεις που αφορούν στην 
έγκριση οχημάτων των κατηγοριών M, N και O σχετικά με 
την πέδηση).
4 Οδηγία 71/320/EEC (δημοσιευμένη αρχικά στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ. L202, 6/9/1971).

(a) Στην περίπτωση οποιασδήποτε διαρροής, το καύ−
σιμο πρέπει να τρέχει στο έδαφος χωρίς να έρχεται σ’ 
επαφή με θερμά μέρη του οχήματος ή με το φορτίο.

(b) Δεξαμενές καυσίμων που περιέχουν βενζίνη πρέπει 
να είναι εφοδιασμένες με μια αποτελεσματική φλόγοπα−
γίδα στο άνοιγμα του δοχείου ή με πώμα που επιτρέπει 
να διατηρείται το άνοιγμα ερμητικά σφραγισμένο.

9.2.4.4 Μηχανή
 Η μηχανή που κινεί το όχημα πρέπει να είναι έτσι 

συνδεδεμένη και τοποθετημένη ώστε να αποφεύγεται 
οποιοσδήποτε κίνδυνος για το φορτίο από θέρμανση 
ή ανάφλεξη. Στην περίπτωση οχημάτων EX/II και EX/III 
η μηχανή πρέπει να είναι τύπου συμπίεσης.

9.2.4.5 Σύστημα εξάτμισης
 Το σύστημα εξάτμισης (συμπεριλαμβανομένων των 

σωλήνων εξάτμισης) πρέπει να έχει τέτοια κατεύθυνση 
ή να είναι προστατευμένο για την αποφυγή οποιουδή−
ποτε κινδύνου για το φορτίο από θέρμανση ή ανάφλε−
ξη. Μέρη του συστήματος εξάτμισης που είναι τοπο−
θετημένα ακριβώς κάτω από τη δεξαμενή καυσίμων 
(ντίζελ) πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 100 
χιλ. ή να προστατεύονται από τη θερμότητα με ειδι−
κό χώρισμα. 

9.2.4.6 Επιβραδυντής κινητήρα οχήματος 
 Οχήματα εφοδιασμένα με επιβραδυντή κινητήρα που 

εκπέμπουν υψηλές θερμοκρασίες και είναι τοποθετημέ−
να πίσω από το πίσω τοίχωμα της καμπίνας του οδηγού 
πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα θερμικό προστα−
τευτικό χώρισμα ασφαλώς σταθερό και τοποθετημέ−
νο μεταξύ αυτού του συστήματος και της δεξαμενής ή 
του φορτίου έτσι για την αποφυγή οποιασδήποτε θέρ−
μανσης, έστω και τοπικής, του τοιχώματος της δεξα−
μενής ή του φορτίου.

 Επιπλέον, το θερμικό χώρισμα πρέπει να προστατεύ−
ει το σύστημα πέδησης έναντι οποιασδήποτε εκροής 
ή διαρροής, έστω και ακούσιας, του φορτίου. Για πα−
ράδειγμα, ένα σύστημα προστασίας που περιλαμβάνει 
ένα χώρισμα διπλού πλαισίου πρέπει να είναι θεωρεί−
ται ικανοποιητικό.

9.2.4.7 Θερμαντήρες καύσης 
9.2.4.7.1 Οι θερμαντήρες καύσης θα πρέπει να είναι 

σύμφωνοι με τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις του δι−
ορθωμένου Κανονισμού ECE Αρ.1227, ή με αυτές της 
διορθωμένης Οδηγίας 2001/56/EC, με τις ημερομηνίες 
εφαρμογής που αναφέρονται εκεί και τις απαιτήσεις 
των 9.2.4.7.2 έως 9.2.4.7.6 όπως εφαρμόζονται βάσει του 
Πίνακα στην 9.2.1.

9.2.4.7.2 Οι θερμαντήρες καύσης και το κύκλωμα εξά−
τμισής τους πρέπει να είναι σχεδιασμένες, τοποθετη−
μένες, προστατευμένες ή καλυμμένες για την αποφυ−
γή οποιουδήποτε μη−αποδεκτού κινδύνου θέρμανσης ή 
ανάφλεξης του φορτίου. Αυτή η απαίτηση πρέπει να θε−
ωρείται ότι ικανοποιείται εάν η δεξαμενή καυσίμων και 
το σύστημα εξάτμισης του συστήματος είναι σύμφωνα 
με διατάξεις παρόμοιες  με εκείνες που προβλέπονται 
για δεξαμενές καυσίμων και συστήματα εξάτμισης οχη−
μάτων στις 9.2.4.3 και 9.2.4.5 αντίστοιχα.

7  Κανονισμός ECE  Αρ.122 (Κανονισμός σχετικός με την έγκρι−
ση τύπου ενός συστήματος θέρμανσης και ενός οχήματος σε 
σχέση με το σύστημα θέρμανσής του).
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9.2.4.7.3 Οι θερμαντήρες καύσης πρέπει να τίθενται 
εκτός λειτουργίας τουλάχιστον με τις παρακάτω με−
θόδους:

 (a) Εσκεμμένο χειροκίνητο κλείσιμο του διακόπτη από 
την καμπίνα του οδηγού.

(b) Σταμάτημα της μηχανής του οχήματος. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση ο θερμαντήρας μπορεί να επανακινεί−
ται χειροκίνητα από τον οδηγό.

(c) Ξεκίνημα μιας τροφοδοτικής αντλίας στο μηχα−
νοκίνητο όχημα για τα επικίνδυνα εμπορεύματα που 
μεταφέρονται.

9.2.4.7.4 Επανεκκίνηση επιτρέπεται μόνο αφού οι θερ−
μαντήρες καύσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Για τις 
μεθόδους των 9.2.4.7.3 (b) και (c) η τροφοδοσία του αέρα 
καύσης πρέπει να διακόπτεται με κατάλληλα μέσα μετά 
από ένα κύκλο επανεκκίνησης διάρκειας όχι μεγαλύτε−
ρης από 40 δευτερόλεπτα. Πρέπει να χρησιμοποιού−
νται μόνο συσκευές θέρμανσης για τις οποίες έχει απο−
δειχτεί ότι ο εναλλάκτης θερμότητας είναι ανθεκτικός 
στον ελαττωμένο κύκλο επανεκκίνησης των 40 δευτε−
ρολέπτων για το χρόνο της κανονικής χρήσης τους.

9.2.4.7.5 Ο θερμαντήρας καύσης πρέπει να επανακινεί−
ται χειροκίνητα. Οι συσκευές προγραμματισμού απα−
γορεύονται.

9.2.4.7.6 Θερμαντήρες καύσης με αέρια καύσιμα δεν 
επιτρέπονται.

9.2.5 Συσκευή περιορισμού της ταχύτητας
 Μηχανοκίνητα οχήματα (άκαμπτα οχήματα και ρυ−

μουλκά για ημι ρυμουλκούμενα) με μέγιστο βάρος που 
υπερβαίνει τους 3.5 τόνους, πρέπει να είναι εφοδιασμέ−
να με συσκευή περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα 
με τις τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού ECE Αρ.898, 
όπως διορθώθηκε. Η καθορισμένη ταχύτητα V όπως ορί−
ζεται στην 2.1.2 του Κανονισμού ECE Αρ.898 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 85 km/h.

9.2.6 Συσκευές σύνδεσης ρυμουλκούμενων
 Οι συσκευές σύνδεσης ρυμουλκούμενων πρέπει να 

είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις του Κανονι−
σμού ECE Αρ.559 ή της Οδηγίας 94/20/EC10 όπως διορ−
θώθηκες, σύμφωνα με τις ημερομηνίες εφαρμογής που 
καθορίζονται εκεί.

8  Κανονισμός ECE  Αρ. 89: ενιαίες διατάξεις που αφορούν 
στην έγκριση: 
  I.  Οχημάτων σχετικά με τον περιορισμό της μέγιστης τα−
χύτητάς τους.
  II. Οχημάτων σχετικά με την εγκατάσταση συσκευής περιο−
ρισμού της ταχύτητας (SLD) ενός εγκεκριμένου τύπου.
  III. Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας (SLD).
  Εναλλακτικά, μπορούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις 
της οδηγίας 92/6/EEC του Συμβουλίου της 10 Φεβρουαρίου 
1992 (δημοσιευμένη αρχικά στην Επίσημη εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθμ. L 057 of 02.03.1992) και της 
οδηγίας 92/24/EEC του Συμβουλίου της 31 Μαρτίου 1992 (δη−
μοσιευμένη αρχικά στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων Αριθμ. L 129 of 14.05.1992), όπως διορθώθηκε, εφό−
σον έχουν διορθωθεί σε συμφωνία με την τελευταία διορθω−
μένη μορφή του Κανονισμού ECE Αριθμ. 89 που ισχύει κατά 
το χρόνο της έγκρισης του οχήματος. 
9 Κανονισμός ECE Αριθμ. 55 (Ενιαίες διατάξεις που αφορούν 
στην έγκριση της μηχανικής σύνδεσης των συστατικών με−
ρών των συνδυασμών οχημάτων).
10  Οδηγία 94/20/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30 Μαΐου 1994 (δημοσιευμένη αρχικά στην 
Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αρ. L 195,  
29/07/1994).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.3

ΠΡΟΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΑ ΠΛΗΡΗ Ή 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ EX/II Ή EX/III ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΟΥ−

ΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ (ΚΛΑΣΗ 1) ΣΕ ΚΟΛΑ

9.3.1 Υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κα−
τασκευή των αμαξωμάτων των οχημάτων

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του 
αμαξώματος υλικά που είναι πιθανόν να σχηματίσουν 
επικίνδυνες ενώσεις με τις εκρηκτικές ουσίες που με−
ταφέρονται.

9.3.2 Θερμαντήρες καύσης
9.3.2.1 Οι θερμαντήρες καύσης δεν πρέπει να εγκαθί−

στανται στα διαμερίσματα του φορτίου των οχημάτων 
EX/II και EX/III.

9.3.2.2 Οι θερμαντήρες καύσης πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις των 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5, 9.2.4.7.6.

9.3.2.3 Ο διακόπτης μπορεί να είναι εγκατεστημένος 
έξω από την καμπίνα του οδηγού.

 Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι ο εναλ−
λάκτης θερμότητας είναι ανθεκτικός στον

 ελαττωμένο μετά από την εκκίνηση κύκλο.
9.3.2.4 Δεξαμενές καυσίμων, θερμαντήρες καύσης, πη−

γές ισχύος, εισαγωγές αέρα καύσης ή αέρα θέρμαν−
σης καθώς και έξοδοι σωλήνων απαγωγής καυσαερί−
ων που απαιτούνται για τη λειτουργία του θερμαντήρα 
καύσης δεν πρέπει να εγκαθίστανται στο διαμέρισμα 
του φορτίου. 

9.3.3 Οχήματα EX/II 
 Τα οχήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κατασκευ−

ασμένα και συνδεδεμένα έτσι ώστε τα εκρηκτικά να εί−
ναι προστατευμένα από εξωτερικούς κινδύνους και από 
τις καιρικές συνθήκες. Πρέπει να είναι είτε κλειστά ή 
καλυμμένα. Το κάλυμμα πρέπει να είναι ανθεκτικό στο 
σκίσιμο και να είναι από αδιαπέραστο υλικό, όχι άμε−
σα εύφλεκτο1. Πρέπει να είναι τεντωμένο έτσι ώστε να 
καλύπτει το όχημα απ’ όλες τις πλευρές.

 Τα κλειστά οχήματα δεν πρέπει να έχουν παράθυρα 
και όλα τα ανοίγματα πρέπει να έχουν πόρτες ή κα−
λύμματα που κλειδώνουν. Το διαμέρισμα του οδηγού 
θα ξεχωρίζει από το διαμέρισμα του φορτίου από ένα 
συνεχές τοίχωμα.

9.3.4 Οχήματα EX/III 
9.3.4.1 Τα οχήματα πρέπει να είναι σχεδιασμένα, κα−

τασκευασμένα και εξοπλισμένα έτσι ώστε τα εκρηκτικά 
να είναι προστατευμένα από εξωτερικούς κινδύνους και 
από τις καιρικές συνθήκες. Αυτά τα οχήματα πρέπει να 
είναι κλειστά. Το διαμέρισμα του οδηγού θα ξεχωρίζει

1  Σε περίπτωση ευφλεκτότητας, ατή η απαίτηση θα θεωρεί−
ται ότι ικανοποιείται αν, σε συμφωνία με τη διαδικασία που 
περιγράφεται στο ISO Πρότυπο 3795:1989 ¨Road Vehicles, and 
tractors and machinery for agriculture and forestry−Determina−
tion of burning behaviour of interior materials¨, δείγματα των 
φύλλων θα έχουν ρυθμό καύσης που δε θα υπερβαίνει το 
100mm/min.
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από το διαμέρισμα του φορτίου από ένα συνεχές τοί−
χωμα. Είναι δυνατό να εγκατασταθούν σημεία πρόσδε−
σης των διατάξεων συγκράτησης του φορτίου. Όλοι οι 
σύνδεσμοι σφραγίζονται. Όλα τα ανοίγματα μπορούν να 
κλειδώνουν. Κατασκευάζονται και τοποθετούνται έτσι 
ώστε να επικαλύπτουν τους συνδέσμους.

9.3.4.2 Το αμάξωμα κατασκευάζεται από υλικά ανθε−
κτικά στη φλόγα και τη θερμότητα με ελάχιστο πάχος 
10 mm. Τα υλικά που ταξινομούνται ως κλάσης B−S3−d2 
σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501−1: 2002 θεωρείται ότι 
ικανοποιούν την απαίτηση αυτή.

 Σε περίπτωση χρήσης μεταλλικού υλικού για το αμά−
ξωμα, ολόκληρο το εσωτερικό του αμαξώματος καλύ−
πτεται με υλικά που ικανοποιούν την ίδια απαίτηση.

9.3.5 Διαμέρισμα φορτίου και μηχανή
 Η μηχανή των οχημάτων EX/II και EX/III πρέπει να εί−

ναι τοποθετημένη μπροστά από το μπροστινό τοίχωμα 
του διαμερίσματος του φορτίου, μπορεί όμως να είναι 
τοποθετημένη κάτω από το διαμέρισμα του φορτίου, 
εφόσον αυτό γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε οποιαδή−
ποτε υπερβολική θερμότητα από αύξηση της θερμο−
κρασίας στην εσωτερική επιφάνεια του διαμερίσματος 
του φορτίου πάνω από τους 80 οC να μην αποτελεί κίν−
δυνο για το φορτίο.

9.3.6 Διαμέρισμα φορτίου και εξωτερικές πηγές θέρ−
μανσης

 Το σύστημα εξάτμισης των οχημάτων EX/II και EX/III 
ή άλλων μερών αυτών των πλήρων ή ολοκληρωμένων 
οχημάτων πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένο και το−
ποθετημένο ώστε οποιαδήποτε υπερβολική θερμότητα 
από αύξηση της θερμοκρασίας στην εσωτερική επιφά−
νεια του διαμερίσματος του φορτίου πάνω από τους 
80 οC να μην αποτελεί κίνδυνο για το φορτίο.

9.3.7 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
9.3.7.1 Η καθορισμένη τάση του ηλεκτρικού συστήμα−

τος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 24V.
9.3.7.2 Κάθε φωτισμός στο διαμέρισμα φόρτωσης οχη−

μάτων EX/II θα πρέπει να είναι στην οροφή
 και καλυμμένο, δίχως γυμνά καλώδια ή λυχνίες. 
 Στην περίπτωση Ομάδας συμβατότητας J, η ηλεκτρο−

λογική εγκατάσταση θα φέρει δείκτη 
 τουλάχιστον IP65 (π.χ. ανθεκτικό στη φλόγα Eex d). 

Τυχόν ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 που είναι προσβάσιμος από το εσωτερικό του δια−

μερίσματος φόρτωσης θα πρέπει να είναι
 επαρκώς προστατευμένος από μηχανική πρόσκρου−

ση από το εσωτερικό.
9.3.7.3 Η ηλεκτρική εγκατάσταση σε οχήματα EX/III 

πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 9.2.2.2, 9.2.2.3, 
9.2.2.4, 9.2.2.5.2 και 9.2.2.6.

 Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο διαμέρισμα του φορ−
τίου πρέπει να είναι προστατευμένη από τη σκόνη (του−
λάχιστον IP54 ή ισοδύναμα) ή, στην περίπτωση Ομάδας 
συμβατότητας J, τουλάχιστον IP65 (π.χ. ανθεκτικό στη 
φλόγα Eex d).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.4
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΩΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟ−
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟ−

ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΛΑ (ΑΛΛΑ από ΟΧΗΜΑΤΑ
 EX/II ΚΑΙ EX/III)

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΧΙΙ ΚΑΙ ΕΧΙΙΙ

9.4.1 Οι θερμαντήρες καύσης πρέπει να ικανοποιούν 
τις παρακάτω απαιτήσεις:

(a) Ο διακόπτης μπορεί να είναι εγκατεστημένος έξω 
από την καμπίνα του οδηγού˙

 (b) Η συσκευή μπορεί να τίθεται εκτός λειτουργίας 
έξω από το διαμέρισμα του φορτίου˙ και

(c) Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι ο εναλ−
λάκτης θερμότητας είναι ανθεκτικός στον ελαττωμένο 
μετά από την εκκίνηση κύκλο.

9.4.2  Εάν το όχημα προορίζεται για τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων για τα οποία προβλέπεται 
μια ετικέτα σύμφωνη με τα πρότυπα Αριθμ. 1, 1.4, 1.5, 
1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 ή 5.2, δεν πρέπει να είναι εγκατεστημέ−
νες στο διαμέρισμα του φορτίου δεξαμενές καυσίμων, 
πηγές ισχύος, είσοδοι αέρα καύσης ή αέρα θέρμανσης 
καθώς και έξοδοι σωλήνων απαγωγής καυσαερίων που 
απαιτούνται για τη λειτουργία του θερμαντήρα καύσης. 
Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η έξοδος του αέρα θέρ−
μανσης δεν μπορεί να φράξει από το φορτίο. Η θερμο−
κρασία στην οποία θερμαίνονται τα κόλα δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τους 50º C. Θερμαντήρες εγκατεστημένοι 
στο εσωτερικό των διαμερισμάτων του φορτίου πρέ−
πει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να αποφεύγεται 
η ανάφλεξη μιας εκρηκτικής ατμόσφαιρας υπό συνθή−
κες λειτουργίας.

9.4.3 Πρόσθετες απαιτήσεις που αφορούν στην κατα−
σκευή των αμαξωμάτων οχημάτων που προορίζονται 
για τη μεταφορά δεδομένων επικίνδυνων εμπορευμά−
των ή ειδικών συσκευασιών μπορούν να συμπεριλαμβά−
νονται στο Μέρος 7, Κεφάλαιο 7.2 σύμφωνα με τις εν−
δείξεις στη Στήλη (16) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2, 
για μια δεδομένη ουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.5
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΩΝ Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ

9.5.1 Οι θερμαντήρες καύσης πρέπει να ικανοποιούν 
τις παρακάτω απαιτήσεις:

(a) Ο διακόπτης μπορεί να είναι εγκατεστημένος έξω 
από την καμπίνα του οδηγού˙

(b) Η συσκευή μπορεί είναι τίθεται εκτός λειτουργίας 
έξω από το διαμέρισμα του φορτίου˙ και

(c) Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι ο εναλ−
λάκτης θερμότητας είναι ανθεκτικός στον ελαττωμένο 
μετά από την εκκίνηση κύκλο λειτουργίας.

9.5.2  Εάν το όχημα προορίζεται για τη μεταφορά επι−
κίνδυνων εμπορευμάτων για τα οποία προβλέπεται ετι−
κέτα σύμφωνη με τα πρότυπα αριθμ. 4.1, 4.3 ή 5.1, δεν 
πρέπει να είναι εγκατεστημένες στο διαμέρισμα του 
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φορτίου δεξαμενές καυσίμων, πηγές ισχύος, είσοδοι 
αέρα καύσης ή αέρα θέρμανσης καθώς και έξοδοι σω−
λήνων απαγωγής καυσαερίων που απαιτούνται για τη 
λειτουργία του θερμαντήρα καύσης. Πρέπει να εξασφα−
λίζεται ότι η έξοδος του αέρα θέρμανσης δεν μπορεί να 
φράξει από το φορτίο. Η θερμοκρασία στην οποία θερ−
μαίνονται τα κόλα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50 οC. 
Θερμαντήρες εγκατεστημένες στο εσωτερικό των δια−
μερισμάτων του φορτίου πρέπει να είναι σχεδιασμένες 
έτσι ώστε να αποφεύγεται η ανάφλεξη μιας εκρηκτικής 
ατμόσφαιρας υπό συνθήκες λειτουργίας.

9.5.3  Τα αμαξώματα των οχημάτων που προορίζονται 
για τη μεταφορά επικίνδυνων στερεών χύμα θα ικανο−
ποιούν τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 6.11 και 7.3, ως 
αρμόζει, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων των 
7.3.2 ή 7.3.3, οι οποίες δύναται να εφαρμόζονται, σύμ−
φωνα με τις ενδείξεις στις Στήλες (10) ή (17) του Πίνακα 
A του Κεφαλαίου 3.2, για μια δεδομένη ουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.6
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ 

Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ 

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

9.6.1 Οχήματα μονωμένα, υπό ψύξη και με μηχανική 
ψύξη που προορίζονται για τη μεταφορά ουσιών ελεγ−
χόμενης θερμοκρασίας πρέπει να πληρούν τις παρα−
κάτω συνθήκες:

(a) το όχημα πρέπει να είναι τέτοιο και έτσι εξοπλι−
σμένο όσον αφορά στη μόνωση και στα μέσα ψύξης, 
ώστε να μην υπερβαίνεται η θερμοκρασία ελέγχου που 
προβλέπεται στις 2.2.41.1.17 και 2.2.52.1.16 και στις 2.2.41.4 
και 2.2.52.4 για την ουσία που πρόκειται να μεταφερθεί. 
Ο συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας δεν 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0.4 W/m2K˙

 (b) το όχημα πρέπει να είναι έτσι εξοπλισμένο ώστε οι 
ατμοί από τις ουσίες ή το ψυκτικό που μεταφέρεται να 
μην μπορεί να διεισδύσει στην καμπίνα του οδηγού˙

 (c) πρέπει να διατίθεται μια κατάλληλη συσκευή η 
οποία να επιτρέπει τη διατήρηση της θερμοκρασίας 
στο χώρο φόρτωσης όπως αυτή καθορίζεται σε οποι−
αδήποτε χρονική στιγμή από την καμπίνα˙

 (d) ο χώρος φόρτωσης πρέπει να είναι εξοπλισμένος 
με εξαεριστήρες ή βαλβίδες εξαερισμού εάν υπάρχει 
οποιοσδήποτε κίνδυνος επικίνδυνης αύξησης της πίεσης 
εκεί. Πρέπει να δίνεται προσοχή όπου είναι απαραίτητο 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ψύξη δεν μειώνεται από 
τους εξαεριστήρες ή τις βαλβίδες εξαερισμού˙

(e) το ψυκτικό ρευστό δεν πρέπει να είναι εύφλε−
κτο˙ και

(f) το μηχάνημα ψύξης ενός οχήματος με μηχανική 
ψύξη πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από 
τη μηχανή που χρησιμοποιείται για την κίνηση του οχή−
ματος.

9.6.2 Κατάλληλες μέθοδοι (βλέπε V8(3)) για την απο−
φυγή της υπέρβασης της θερμοκρασίας ελέγχου ανα−
φέρονται στο Κεφάλαιο 7.2 (R1 έως R5). Αναλόγως  της 
μεθόδου που χρησιμοποιείται, πρόσθετες διατάξεις 
που αφορούν στην κατασκευή των αμαξωμάτων των 
οχημάτων μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στο Κε−
φάλαιο 7.2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.7
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕ−
ΡΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ)  ΟΧΗΜΑ−
ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ 

Ή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥ−
ΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ−
ΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 1 M3 Ή ΣΕ ΕΜΠΟ−
ΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ−ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΦΟΡΗΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕ−
ΝΕΣ ή MEGCs ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ 

3 M3 (ΟΧΗΜΑΤΑ EX/III, FL, OX και AT)

9.7.1 Γενικές διατάξεις
9.7.1.1 Επιπλέον του κινητήρα του οχήματος, ή των μο−

νάδων κινητήριων μηχανισμών που χρησιμοποιούνται 
στη θέση του, ένα βυτιοφόρο όχημα περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες δεξαμενές, τα στοιχεία εξοπλισμού τους 
και τους εξοπλισμούς για τη σύνδεσή τους με το όχη−
μα ή με τις μονάδες κινητήριων μηχανισμών.

9.7.1.2 Αφού η αποσυνδεόμενη δεξαμενή συνδεθεί με 
το φέρον όχημα, η συνολική μονάδα πρέπει να ικανο−
ποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται για βυτιοφό−
ρα οχήματα.

9.7.2 Απαιτήσεις που αφορούν σε δεξαμενές
9.7.2.1 Σταθερές δεξαμενές ή αποσυνδεόμενες δεξα−

μενές από μέταλλο πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.8.

9.7.2.2 Τα στοιχεία των οχημάτων συστοιχίας δοχεί−
ων και των MEGCs πρέπει να ικανοποιούν τις σχετικές 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.2 στην περίπτωση κυλίν−
δρων, σωλήνων, βαρελιών πίεσης και δεσμών κυλίν−
δρων και τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.8 στην περί−
πτωση δεξαμενών.

9.7.2.3 Τα εμπορευματοκιβώτια−δεξαμενές από μέταλ−
λο πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαί−
ου 6.8. Οι φορητές δεξαμενές πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.7 ή, εάν ισχύουν, εκεί−
νες του Κώδικα IMDG (βλέπε 1.1.4.2).

9.7.2.4 Οι δεξαμενές από πλαστικά υλικά ενισχυμένα 
με ίνες πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κε−
φαλαίου 6.9.

9.7.2.5 Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς αποβλή−
των  που λειτουργούν με κενό πρέπει να ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.10.

9.7.3 Συνδέσεις
 Οι συνδέσεις πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε 

να αντέχουν στατικές και δυναμικές καταπονήσεις σε 
κανονικές συνθήκες μεταφοράς, και ελάχιστες καταπο−
νήσεις όπως ορίζονται στις 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 έως 6.8.2.1.15 
και 6.8.2.1.16 στην περίπτωση βυτιοφόρων οχημάτων, 
οχημάτων μεταφοράς συστοιχιών δοχείων, και οχημά−
των που μεταφέρουν αποσυναρμολογούμενες δεξα−
μενές.

9.7.4 Γείωση οχημάτων FL 
 Οι δεξαμενές από μέταλλο ή πλαστικό υλικό ενι−

σχυμένο με ίνες των βυτιοφόρων οχημάτων FL και τα 
στοιχεία των συστοιχιών οχημάτων FL πρέπει να ενώ−
νονται με το αμάξωμα με τουλάχιστον μια κατάλληλη 
ηλεκτρική σύνδεση. Οποιαδήποτε επαφή με μέταλλο 
ικανή να προκαλέσει ηλεκτροχημική διάβρωση πρέπει 
να αποφεύγεται. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βλέπε επίσης 6.9.1.2 και 6.9.2.14.3.
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9.7.5 Σταθερότητα βυτιοφόρων οχημάτων
9.7.5.1 Το συνολικό πλάτος της ισόγειας φέρουσας 

επιφάνειας (απόσταση μεταξύ των εξωτερικών σημείων 
επαφής με το έδαφος του δεξιού τροχού και του αρι−
στερού τροχού του ίδιου άξονα) πρέπει να είναι τουλά−
χιστον ίσο με το 90% του ύψους του κέντρου βάρους 
του φορτωμένου βυτιοφόρου οχήματος. Σ’ ένα αρθρωτό 
όχημα το βάρος στους άξονες της μονάδας που μετα−
φέρει το φορτίο του φορτωμένου ημι ρυμουλκούμενου 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ονομαστικού συ−
νολικού φορτωμένου βάρος του πλήρους αρθρωτού 
οχήματος. 

9.7.5.2 Επιπλέον, βυτιοφόρα οχήματα με σταθερές δε−
ξαμενές χωρητικότητας μεγαλύτερης από 3 m3 που προ−
ορίζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 
σε υγρή ή τηγμένη κατάσταση ελεγχόμενη  με πίεση 
μικρότερη από 4 bar, πρέπει να ικανοποιεί τις τεχνικές 
απαιτήσεις του Κανονισμού ECE Αρ. 1111 για πλευρική 
σταθερότητα, όπως διορθώθηκε, σύμφωνα με τις ημε−
ρομηνίες εφαρμογής που καθορίζονται εκεί. Οι απαιτή−
σεις ισχύουν για βυτιοφόρα οχήματα τα οποία ταξινο−
μήθηκαν για πρώτη φορά από 1 Ιουλίου 2003.

9.7.6 Οπίσθια προστασία οχημάτων
 Ένας προφυλακτήρας επαρκώς ανθεκτικός σε οπί−

σθια σύγκρουση πρέπει να είναι προσαρμοσμένος πάνω 
σε όλο το πλάτος της δεξαμενής στο πίσω μέρος του 
οχήματος. Πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα τουλάχι−
στον 100 χιλ. μεταξύ του πίσω τοιχώματος της δεξαμε−
νής και του πίσω μέρους του προφυλακτήρα (αυτό το 
διάστημα μετράται από το πιο πίσω σημείο του τοιχώ−
ματος της δεξαμενής ή από τον εξέχοντα εξοπλισμό ή 
τα αξεσουάρ που είναι σ’ επαφή με την ουσία που με−
ταφέρεται). Για οχήματα με ανατρεπόμενο πλαίσιο για 
τη μεταφορά κονιωδών ή κοκκώδων ουσιών και δεξαμε−
νή αποβλήτων που λειτουργεί με κενό με ανατρεπόμενο 
πλαίσιο με οπίσθια εκφόρτωση δεν απαιτείται προφυ−
λακτήρας εάν ο πίσω εξοπλισμός του πλαισίου διαθέ−
τει μέσα προστασίας τα οποία εξέχουν από το πλαίσιο 
με τον ίδιο τρόπο όπως ο προφυλακτήρας. 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: αυτή η διάταξη δεν ισχύ για οχήμα−
τα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων σε δεξαμενές εμπορευματοκιβώτια, 
MEGCs ή φορητές δεξαμενές.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: για την προστασία δεξαμενών έναντι 
φθοράς από πλευρική σύγκρουση ή ανατροπή, βλέπε 
6.8.2.1.20 και 6.8.2.1.21 ή, για φορητές δεξαμενές, 6.7.2.4.3 
και 6.7.2.4.5.

9.7.7 Θερμαντήρες καύσης
9.7.7.1 ΟΙ θερμαντήρες καύσης πρέπει να ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις των 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5 και τις πα−
ρακάτω:

 (a) Ο διακόπτης μπορεί να είναι εγκατεστημένος έξω 
από την καμπίνα του οδηγού.

 (b) Η συσκευή μπορεί να τίθεται εκτός λειτουργίας 
έξω από το διαμέρισμα του φορτίου, και

 (c) Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι ο εναλ−
λάκτης θερμότητας είναι ανθεκτικός στο μειωμένο κύ−
κλο επανεκκίνησης.

1 Κανονισμός ECE Αρ. 111: Ενιαίες διατάξεις που αφορούν στην 
έγκριση οχημάτων−δεξαμενών των κατηγοριών N και O σχετι−
κά με τη σταθερότητα.

 Επιπλέον για οχήματα FL, αυτά πρέπει να ικανοποι−
ούν τις απαιτήσεις των 9.2.4.7.3 και 9.2.4.7.4.

9.7.7.2 Εάν το όχημα προορίζεται για τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων για τα οποία προβλέπεται 
ετικέτα σύμφωνη με τα πρότυπα Αρ. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 ή 
5.2, δεν πρέπει να είναι εγκατεστημένες στο διαμέρισμα 
του φορτίου δεξαμενές καυσίμων, πηγές ισχύος, είσοδοι 
αέρα καύσης ή αέρα θέρμανσης καθώς και έξοδοι απα−
γωγών καυσαερίων που απαιτούνται για τη λειτουργία 
του θερμαντήρα καύσης. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι 
η έξοδος του αέρα θέρμανσης δεν μπορεί να εμποδι−
σθεί από το φορτίο. Η θερμοκρασία στην οποία θερμαί−
νεται το φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50 °C. 
Θερμαντήρες εγκατεστημένοι μέσα στα διαμερίσματα 
του φορτίου πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η ανάφλεξη μίας εκρηκτικής ατμόσφαι−
ρας υπό τις συνθήκες λειτουργίας.

9.7.8 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
9.7.8.1 Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση στα οχήματα FL 

για τα οποία απαιτείται έγκριση σύμφωνα με το 9.1.2 
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 9.2.2.2, 9.2.2.3, 
9.2.2.4, 9.2.2.5.1 και 9.2.2.6.

 Πάντως οι προσθήκες ή μετατροπές των ηλεκτρο−
λογικών εγκαταστάσεων του οχήματος πρέπει να ικα−
νοποιούν τις απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές συσκευές 
και οχήματα της σχετικής ομάδας και Κλάσης θερμο−
κρασίας σύμφωνα με τις ουσίες που πρόκειται να με−
ταφερθούν.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για μεταβατικές διατάξεις, βλέπε επί−
σης 1.6.5.

9.7.8.2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός σε οχήματα FL, 
τοποθετημένος σε περιοχές όπου υπάρχει ή μπορεί 
να υπάρξει εκρηκτική ατμόσφαιρα, σε τέτοιες ποσότη−
τες ώστε να απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις, πρέπει 
να είναι κατάλληλος για χρήση σε επικίνδυνη περιοχή. 
Τέτοιος εξοπλισμός πρέπει να ικανοποιεί τις γενικές 
απαιτήσεις του IEC 60079 Μέρη 0 και 14 και τις πρό−
σθετες απαιτήσεις του IEC 60079 Μέρη 1, 2, 5, 6, 7, 11 ή 
182. Οι απαιτήσεις για τα ηλεκτρικά σκεύη και όργανα 
της σχετικής ομάδα και Κλάσης θερμοκρασίας σύμφω−
να με τις ουσίες που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει 
να ικανοποιούνται.

 Για την εφαρμογή του IEC 60079 Μέρος 14 2, πρέπει να 
είναι χρησιμοποιείται η παρακάτω κατηγοριοποίηση:

ΖΩΝΗ 0
Μέσα στα διαμερίσματα της δεξαμενής, εξοπλισμός 

για την πλήρωση και άδειασμα και γραμμές ανάκτησης 
ατμών.

ΖΩΝΗ 1
Μέσα στα κιβώτια εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό 

που χρησιμοποιείται για την πλήρωση και άδειασμα 
και εντός 0.5 μ. από συσκευές εξαερισμού και βαλβίδες 
ασφάλειας εκτόνωσης της πίεσης.

9.7.8.3 Ο μόνιμα ενεργός ηλεκτρικός εξοπλισμός, 
συμπεριλαμβανομένων των αγωγών  οι οποίοι είναι 
τοποθετημένοι έξω από τις Ζώνες 0 και 1 πρέπει να 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τη Ζώνη 1 για ηλεκτρι−
κό εξοπλισμό γενικά ή να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 
για ηλεκτρικό εξοπλισμό της Ζώνης 2 τοποθετημένο 
στην καμπίνα του οδηγού. Οι απαιτήσεις για τη σχετική 
ομάδα ηλεκτρικών σκευών και οργάνων σύμφωνα με 
τις ουσίες που πρόκειται να μεταφερθούν πρέπει να 
ικανοποιούνται.

 2 Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι γενικές απαι−
τήσεις του EN 50014 και οι πρόσθετες απαιτήσεις των EN 
50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 ή 50028.
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Άρθρο 2

Το παράρτημα Γ της υπ’ αριθμ. 73368/3230/2000/2001 
κοινή υπουργική απόφαση αντικαθίσταται με το Πα−
ράρτημα Γ της παρούσας, προσαρτάται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής και έχει ως εξής:

«Παράρτημα Γ

Ειδικές διατάξεις σχετιζόμενες με ορισμένα άρθρα 
της παρούσας Οδηγίας

1. Οι εθνικές μεταφορές στις οποίες αναφέρονται το 
άρθρο 1 παράγραφος 2 σημείο γ), είναι οι ακόλουθες:

i) εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα της κλάσεως 1, όταν 
η ποσότητα της περιεχόμενης εκρηκτικής ύλης υπερ−
βαίνει, ανά μονάδα μεταφοράς:

 − τα 1000 χιλιόγραμμα για τη διαίρεση 1.1 ή
 − τα 3000 χιλιόγραμμα για τη διαίρεση 1.2 ή
 − τα 5000 χιλιόγραμμα για τις διαιρέσεις 1.3 και 1.5,
ii) οι ακόλουθες ύλες που μεταφέρονται σε δεξαμενές 

ή εμπορευματοκιβώτια – δεξαμενές συνολικής χωρητι−
κότητας άνω των 3000 λίτρων:

 − κλάση 2: αέρια εντασσόμενα στις εξής ομάδες κιν−
δύνου: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC

 − κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8: ύλες που δεν 
αναγράφονται στις στήλες β) και γ) των κλάσεων αυτών 
ή που αναγράφονται με κωδικό κινδύνου όμως τριών ή 
περισσότερων σημαντικών ψηφίων (εξαιρουμένου του 
μηδενός),

iii) τα εξής δέματα της κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά): 
δέματα σχάσιμων υλικών, δέματα τύπου Β (U), δέματα 
τύπου Β (Μ).

2. Η ειδική διάταξη που ισχύει στο άρθρο 5 παράγρα−
φος 2 είναι το κεφάλαιο 1.9 του παραρτήματος Α.

3. Η ειδική διάταξη που ισχύει στο άρθρο 5 παράγρα−
φος 3 σημείο β) είναι η ένδειξη περιθωρίου 211 128 του 
παραρτήματος Β.

4. Η ειδική διάταξη που ισχύει στο άρθρο 6 παρά−
γραφος 4 αποτελείται από τους ορισμούς των εννοιών 
«κύλινδρος», «σωλήνας», «βαρέλι πίεσης», «κρυογονικό 
δοχείο» και «δέσμη κυλίνδρων (πλαίσιο)» που περιλαμ−
βάνονται στο τμήμα 1.2.1 του παραρτήματος Α.

5. Οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν στο άρθρο 6 πα−
ράγραφοι 10 και 12 είναι οι ενδείξεις περιθωρίου του 
κεφαλαίου 1.5 του παραρτήματος Α.»

Άρθρο 3

Όπου στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης που 
αντικαθιστούν τα παραρτήματα του π.δ. 104/1999, όπως 
ισχύει, αναφέρονται οδηγίες της Ε.Ο.Κ., της Ε.Κ. ή της 
Ε.Ε. νοούνται αντίστοιχα τα π.δ. και οι κοινές υπουργικές 
αποφάσεις., ως ισχύουν, με τα οποία εναρμονίστηκαν 
οι οδηγίες αυτές.

Στα παραρτήματα Α και Β της παρούσας απόφασης 
ο όρος «αντισυμβαλλόμενο μέρος» αντικαθίσταται από 
τον όρο «κράτος μέλος».

Άρθρο 4

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Παπάγου, 31 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ   Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02007810205080912*


		2008-05-22T12:49:37+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




