
  
 

ΥΡΗΗ ΥΗΜΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΟΟΔΔ ΗΗ ΓΓ ΙΙ ΕΕ    ΑΑ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΟΟΥΥ    ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ    ΠΠ ΡΡ ΟΟ  ΩΩΠΠ ΙΙ ΚΚ ΟΟΥΥ   

 

ειίδα 8  

 
  

 

 

Πνηεο ζεωξνύληαη επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο 

Επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο είλαη απηέο πνπ: 

 κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ έθξεμε ή ππξθαγηά, 

 κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηελ πγεία, 

 είλαη δηαβξωηηθέο ή εξεζηζηηθέο, 

 κπνξεί λα επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

Σην εξγνζηάζην ζπλεζηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο κπνξεί λα είλαη ρξώκαηα, 
βεξλίθηα, ιηπαληηθά, θόιιεο, απνξξππαληηθά θ.ιπ. 

Πώο αλαγλωξίδεηαη κηα επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία 

Η εηηθέηα αζθαιείαο πάλω ζηε ζπζθεπαζία ηεο ρεκηθήο νπζίαο, είλαη ε πξώηε 
πιεξνθνξία πνπ κπνξείο λα πάξεηο. Η εηηθέηα αζθαιείαο πεξηέρεη ηηο 
αθόινπζεο πιεξνθνξίεο: 

 ηελ νλνκαζία ηνπ πξνϊόληνο 

 ην ζήκα ηνπ θηλδύλνπ (εηθόλα) 

 ην ζύκβνιν ηνπ θηλδύλνπ (γξάκκα, π.ρ. Χn: Επηβιαβέο) 

 ηνπο θωδηθνύο R (Risk=Επηθηλδπλόηεηα) θαη S (Safety=Αζθάιεηα) 

 ηηο θξάζεηο πνπ εξκελεύνπλ ηνπο θωδηθνύο απηνύο. 

 

        

Σνμηθό 
(Σ) 

Πνιύ ηνμηθό 
(Σ+) 

Επηβιαβέο 
(Xn) 

Εύθιεθην 
(F) 

Εμαηξεηηθά 
εύθιεθην 

(F+) 

Ομεηδωηηθό 
(Ο) 

Δηαβξωηηθό 
(C) 

Εξεζηζηηθό 
(Xi) 

Εθξεθηηθό 
(Ε) 

Επηθίλδπλν 
γηα ην 

Πεξηβάιινλ 
(«Ν) 

 

Παξαδείγκαηα ηππνπνηεκέλωλ θξάζεωλ R θαη S: 

R38: Ερεθίζει ηο δέρμα. 

S26: Σε περίπηωζη επαθής με ηα μάηια, πλύνηε αμέζως με άθθονο νερό και 
ζηηείζηε ιαηρική ζσμβοσλή. 

Όιεο νη ηππνπνηεκέλεο θξάζεηο R θαη S παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο απηήο ηεο 
νδεγίαο. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδύλνπο, ηνλ ηξόπν κόιπλζεο, 
ηηο πξνθπιάμεηο θ.ιπ., κπνξείο λα πάξεηο από ηνλ πξνϊζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο 
ή ηνλ Τερληθό Αζθαιείαο. 
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Πνηεο είλαη νη πξνθπιάμεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ 

Αλάινγα κε ηνπο θηλδύλνπο θαη ηνλ ηξόπν κόιπλζεο από ηε ρεκηθή νπζία, 
ρξεζηκνπνηνύληαη ηα αληίζηνηρα κέηξα πξνζηαζίαο. 

Πξνηεξαηόηεηα έρνπλ ηα ζπιινγηθά κέηξα ζην ρώξν εξγαζίαο, όπωο θαιόο 
αεξηζκόο θαη αλ απηό είλαη απαξαίηεην θαηάιιεινη εμαεξηζηήξεο ή 
απνξξνθεηήξεο. Εάλ απηό δελ είλαη δπλαηό ρξεηάδεζαη ηα θαηάιιεια κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

 γηα ην δέξκα (π.ρ. γάληηα, πνδηά) 

 γηα ηηο αλαπλεπζηηθέο νδνύο (π.ρ. κάζθεο κε θίιηξν, αλαπλεπζηηθέο 
ζπζθεπέο) 

 γηα ηα κάηηα (γπαιηά, πξνζωπίδα). 

Ο έιεγρνο ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ε πξνζεθηηθή δηαθίλεζε θαη θύιαμε ηωλ 
νπζηώλ απηώλ, είλαη επίζεο ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αζθάιεηά ζνπ. 

Ση πξέπεη λα θάλεηο ζε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο 

Η επαθή κε κηα επηθίλδπλε νπζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη εξεζηζκό, έγθαπκα, 
αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, δειεηεξίαζε: 

 Πξνζθέξεηο ηηο πξώηεο βνήζεηεο 

 Καιείο ην γηαηξό ή αζζελνθόξν 

 Παξαδίδεηο ζην γηαηξό ηε ζπζθεπαζία κε ηελ εηηθέηα. 

Εηδηθέο νδεγίεο θαηά ηε ρξήζε επηθίλδπλωλ νπζηώλ 

Πξνζηαζία έλαληη δηαιπηώλ θαηά ηηο βαθέο: 

 Χξεζηκνπνίεζε ην ηνπηθό ζύζηεκα απνξξόθεζεο - απαγωγήο. 

 Χξεζηκνπνίεζε ηε κάζθα κε θίιηξν, ηα γάληηα θαη ηελ νιόζωκε θόξκα 
πξνζηαζίαο. 

 ΟΧΙ θαγεηό, ΟΧΙ θάπληζκα ζην ρώξν εξγαζίαο. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΦΡΑΕΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

R1 : Δθξεθηηθό ζε μεξή θαηάζηαζε 

R2 : Κίλδπλνο έθξεμεο από θηύπεκα, ηξηβή, θωηηά ή άιιεο πεγέο αλάθιεμεο 

R3 : Πνιύ κεγάινο θίλδπλνο έθξεμεο από θηύπεκα, ηξηβή, θωηηά ή άιιεο πεγέο αλάθιεμεο 

R4 : Σρεκαηίδεη πνιύ επαίζζεηεο εθξεθηηθέο κεηαιιηθέο ελώζεηο 

R5 : Θέξκαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη έθξεμε 

R6 : Δθξεθηηθό ζε επαθή ή ρωξίο επαθή κε ηνλ αέξα 

R7 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά 

R8 : Ζ επαθή κε θαύζηκν πιηθό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππξθαγηά 

R9 : Δθξεθηηθό όηαλ αλακηρζεί κε θαύζηκα πιηθά 

R10 : Δύθιεθην 

R11 : Πνιύ εύθιεθην 

R12 : Πάξα πνιύ εύθιεθην 

R13 : Πάξα πνιύ εύθιεθην πγξνπνηεκέλν αέξην 

R14 : Αληηδξά βίαηα κε λεξό 

R15 : Σε επαθή κε λεξό απειεπζεξώλνληαη πνιύ εύθιεθηα αέξηα 

R16 : Δθξεθηηθό όηαλ αλακηρζεί κε νμεηδωηηθέο νπζίεο 

R17 : Απηναλαθιέγεηαη ζηνλ αέξα 

R18 : Καηά ηε ρξήζε ηνπ κπνξεί λα ζρεκαηίζεη εύθιεθην/ εθξεθηηθό κίγκα αηκώλ-αέξα 

R19: Μπνξεί λα ζρεκαηίζεη εθξεθηηθά ππεξνμείδηα 

R20 : Βιαβεξό όηαλ εηζπλέεηαη 

R21 : Βιαβεξό ζε επαθή κε ην δέξκα 

R22 : Δπηβιαβέο ζε πεξίπηωζε θαηάπνζεο 

R23 : Τνμηθό όηαλ εηζπλέεηαη 

R24 : Τνμηθό ζε επαθή κε ην δέξκα 

R25 : Τνμηθό ζε πεξίπηωζε θαηάπνζεο 

R26 : Πνιύ ηνμηθό όηαλ εηζπλέεηαη 

R27 : Πνιύ ηνμηθό ζε επαθή κε ην δέξκα 

R28 : Πνιύ ηνμηθό ζε πεξίπηωζε θαηάπνζεο 

R29 : Σε επαθή κε ην λεξό απειεπζεξώλνληαη ηνμηθά αέξηα 

R30 : Καηά ηε ρξήζε ηνπ γίλεηαη πνιύ εύθιεθην 

R31 : Σε επαθή κε νμέα απειεπζεξώλνληαη ηνμηθά αέξηα 

R32 : Σε επαθή κε νμέα απειεπζεξώλνληαη πνιύ ηνμηθά αέξηα 

R33 : Κίλδπλνο αζξνηζηηθώλ αξλεηηθώλ επηδξάζεωλ 

R34 : Πξνθαιεί εγθαύκαηα 

R35 : Πξνθαιεί ζνβαξά εγθαύκαηα 

R36 : Δξεζίδεη ηα κάηηα 

R37 : Δξεζίδεη ην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 

R38 : Δξεζίδεη ην δέξκα 

R39 : Κίλδπλνο πνιύ ζνβαξώλ κνλίκωλ επηδξάζεωλ 

R40 : Πηζαλνί θίλδπλνη κνλίκωλ επηδξάζεωλ 

R41 : Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηωλ καηηώλ 

R42 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε κε ηελ εηζπλνή 

R43 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε κε ηελ επαθή κε ην δέξκα 

R44 : Κίλδπλνο έθξεμεο αλ ζεξκαλζεί ζε θιεηζηό ρώξν 

R45 : Καξθηλνγόλν 

R46 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη θιεξνλνκηθή γελεηηθή βιάβε 

R47 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπγγελείο παξακνξθώζεηο 

R48 : Κίλδπλνο ζνβαξήο βιάβεο ηεο πγείαο θαηόπηλ παξαηεηακέλεο έθζεζεο 

R49 : Ζ εηζπλνή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν 

R50 : Πνιύ ηνμηθό ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 

R51 : Τνμηθό ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 



  
 

ΥΡΗΗ ΥΗΜΙΚΩΝ ΟΤΙΩΝ 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟ 

ΟΟΔΔ ΗΗ ΓΓ ΙΙ ΕΕ    ΑΑ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΟΟΥΥ    ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΑΑ  ΙΙ ΑΑ    ΠΠ ΡΡ ΟΟ  ΩΩΠΠ ΙΙ ΚΚ ΟΟΥΥ   

 

ειίδα 11  

 
  

 

 

R52 : Δπηβιαβέο ζε πδξόβηνπο νξγαληζκνύο 

R53 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξόληεο δπζκελείο επηδξάζεηο ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ 

R54 : Τνμηθό ζηελ ριωξίδα 

R55 : Τνμηθό ζηελ παλίδα 

R56 : Τνμηθό γηα ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ εδάθνπο 

R57 : Τνμηθό γηα ηηο κέιηζζεο 

R58 : Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνπξόζεζκε, κόληκε βιάβε ζην πεξηβάιινλ 

R59 : Δπηθίλδπλo γηα ηε ζηηβάδα ηνπ όδνληνο 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΦΡΑΕΩΝ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΩΝ 

S1 : Φπιάζζεηαη θιεηδωκέλν 

S2 : Μαθξηά από παηδηά 

S3 : Να θπιάζζεηαη ζε δξνζεξό κέξνο 

S4 : Μαθξηά από θαηνηθεκέλνπο ρώξνπο 

S5 : Γηαηεξείηε ην πεξηερόκελν κέζα ζε ... (θαηάιιειν πγξό πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ 

παξαζθεπαζηή) 

S6 : Γηαηεξείηαη ζε αηκόζθαηξα ... (θαηάιιειν αδξαλέο αέξην πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ 

παξαζθεπαζηή) 

S7 : Τν δνρείν λα δηαηεξείηαη εξκεηηθά θιεηζηό 

S8 : Τν δνρείν λα πξνζηαηεύεηαη από πγξαζία 

S9 : Τν δνρείν λα δηαηεξείηαη ζε θαιά αεξηδόκελν κέξνο 

S10 : Τν πεξηερόκελν δηαηεξείηαη κε πγξαζία 

S11 : Να απνθεύγεηαη ε επαθή κε ηνλ αέξα 

S12 : Να κελ δηαηεξείηαη ην δνρείν εξκεηηθά θιεηζκέλν 

S13 : Μαθξηά από ηξόθηκα, πνηά θαη δωνηξνθέο 

S14 : Μαθξηά από... (κε ζπκβαηά πιηθά πνπ πξνζδηνξίδνληαη από ηνλ παξαζθεπαζηή) 

S15 : Μαθξηά από ζεξκόηεηα 

S16 : Μαθξηά από πεγέο αλάθιεμεο - Απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα 

S17 : Μαθξηά από θαύζηκεο νπζίεο 

S18 : Χεηξηζηείηε θαη αλνίμηε ην δνρείν κε πξνζνρή 

S20 : Μελ ηξώηε ή πίλεηε όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε 

S21 : Μελ θαπλίδεηε όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε 

S22 : Μελ αλαπλέεηε ηελ ζθόλε 

S23 : Μελ αλαπλέεηε αέξηα/ θαπλνύο/ αηκνύο/ εθλεθώκαηα (ε θαηάιιειε ιέμε πξνζδηνξίδεηαη από 

ηνλ παξαζθεπαζηή) 

S24 : Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ην δέξκα 

S25 : Απνθεύγεηε ηελ επαθή κε ηα κάηηα 

S26 : Σε πεξίπηωζε επαθήο κε ηα κάηηα μεπιπζείηε ακέζωο κε άθζνλν λεξό θαη δεηήζηε ηαηξηθή 

ζπκβνπιή 

S27 : Αθαηξέζηε ακέζωο όια ηα ελδύκαηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί 

S28 : Σε πεξίπηωζε επαθήο κε ην δέξκα μεπιπζείηε ακέζωο κε άθζνλν... (πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ 

παξαζθεπαζηή) 

S29 : Με ξίρλεηε ηα ππνιείκκαηα ζηελ απνρέηεπζε 

S30 : Πνηέ κελ πξνζζέηεηε λεξό ζην πξνϊόλ απηό 

S31 : Κξαηήζηε ην καθξηά από εθξεθηηθέο ύιεο 

S33 : Λάβεηε πξνζηαηεπηηθά κέηξα έλαληη ειεθηξνζηαηηθώλ εθθελώζεωλ 

S34 : Απνθεύγεηε ηα θηππήκαηα θαη ηελ ηξηβή 

S35 : Τν πιηθό απηό θαη ε ζπζθεπαζία ηνπ πξέπεη λα απνξξηθζνύλ (πεηαρηνύλ) κε αζθαιή ηξόπν 

S36 : Φνξάηε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή ελδπκαζία 

S37 : Φνξάηε θαηάιιεια γάληηα 

S38 : Σε πεξίπηωζε κε επαξθνύο εμαεξηζκνύ ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή 

S39 : Χξεζηκνπνηείηε θαηάιιεια κέζα πξνζηαζίαο καηηώλ /πξνζώπνπ 
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S40 : Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ δαπέδνπ θαη όιωλ ηωλ αληηθεηκέλωλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί από ην πιηθό 

απηό ρξεζηκνπνηείηε... (πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ παξαζθεπαζηή) 
S41 : Σε πεξίπηωζε ππξθαγηάο ή θαη έθξεμεο κελ αλαπλέεηε ηνπο θαπλνύο 

S42 : Καηά ηελ δηάξθεηα παξαγωγήο θαπλνύ ή εθλεθώκαηνο ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιειε 

αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή (ε θαηάιιειε δηαηύπωζε πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ παξαζθεπαζηή) 

S43 : Σε πεξίπηωζε ππξθαγηάο ρξεζηκνπνηείζηε... (λα πξνζηεζεί ν ηύπνο ηωλ ππξνζβεζηηθώλ 

κέζωλ. Δάλ ην λεξό κεγαιώλεη ηνλ θίλδπλν, πξνζζέζηε "Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε λεξό") 

S44 : Αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία δεηήζηε ηαηξηθή ζπκβνπιή (δείμηε ηελ εηηθέηα όπνπ είλαη δπλαηόλ) 

S45 : Σε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο ή αλ αηζζαλζείηε αδηαζεζία δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή ζπκβνπιή 

(δείμηε ηελ εηηθέηα όπνπ είλαη δπλαηόλ) 

S46 : Σε πεξίπηωζε θαηάπνζεο δεηήζηε ακέζωο ηαηξηθή ζπκβνπιή θαη δείμηε ην δνρείν ή ηελ 

εηηθέηα 

S47 : Γηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία θάηω ηωλ ... C (πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ παξαζθεπαζηή) 

S48 : Γηαηεξείηαη πγξό κε ... (ν παξαζθεπαζηήο πξνζδηνξίδεη ην θαηάιιειν πιηθό) 

S49 : Να δηαηεξείηαη κόλν ζην αξρηθό δνρείν 

S50 : Να κελ αλακηγλύεηαη κε... (πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ παξαζθεπαζηή) 

S51 : Να ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν 

S52 : Να κελ ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηνηθεκέλνπο  ρώξνπο ζε κεγάιεο επηθάλεηεο 

S53 : Απνθύγεηε ηελ έθζεζε. Πξηλ ηε ρξήζε λα έρεηε ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο 

S54 : Πξηλ απνξξηθζεί ζε κνλάδεο θαηεξγαζίαο ιπκάηωλ, λα έρεηε θαηάιιειε άδεηα από ηηο αξρέο 

ειέγρνπ ξύπαλζεο 

S55 : Πξηλ ην πιηθό απνξξηθζεί ζηελ απνρέηεπζε ή ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ, πξέπεη λα ππνζηεί 

επεμεξγαζία κε ηηο θαιύηεξεο δηαζέζηκεο ηερληθέο 

S56 : Να κελ απνξξηθζεί ζηελ απνρέηεπζε ή ζην πεξηβάιινλ, παξά κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλε 

κνλάδα ζπιινγήο 

S57 : Χξεζηκνπνηείζηε ηελ θαηάιιειε ζπζθεπαζία γηα απνθπγή πεξηβαιινληηθήο κόιπλζεο 

S58 : Να απνξξίπηεηαη ωο επηθίλδπλν απόβιεην 

S59 : Εεηήζηε από ηνλ πξνκεζεπηή/ παξαζθεπαζηή πιεξνθνξίεο αλάθηεζεο /αλαθύθιωζεο 

S60 : Απηό ην πιηθό θαη/ή ζπζθεπαζία ηνπ πξέπεη λα απνξξίπηνληαη ωο επηθίλδπλα απόβιεηα 
 


