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www.mlsi.gov.cy/dli
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Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)
Νομικό υπόβαθρο
Άρθρο 31: Απαιτήσεις για τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (παροχής)
Παράρτημα II του REACH: Απαιτήσεις για τη σύνταξη των Δελτίων
Δεδομένων Ασφάλειας

Τροποποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 830/2015/ΕΚ
Άρθρο 35: Πρόσβαση των εργαζομένων στις
πληροφορίες
Ο εργοδότης παρέχει στους εργαζομένους και στους
εκπροσώπους τους πρόσβαση στις πληροφορίες που
παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 σχετικά με
ουσίες ή τα μείγματα τα οποία χρησιμοποιούν ή στα
οποία μπορεί να εκτεθούν κατά την εργασία τους.
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Τα ΔΔΑ παρέχονται υποχρεωτικά
Άρθρο 31(1) REACH

•

Όταν η ουσία ή το μείγμα
ταξινομείται ως επικίνδυνο
Τα ΔΔΑ παρέχονται στους επαγγελματίες χρήστες
το αργότερο μέχρι την πρώτη παράδοση του προϊόντος

Τα ΔΔΑ παρέχονται κατόπιν αιτήματος
Άρθρο 31(3) REACH
Οι επαγγελματίες χρήστες ή οι διανομείς μπορούν να
απαιτήσουν ΔΔΑ για μείγμα το οποίο ΔΕΝ ταξινομείται
ως επικίνδυνο αλλά το οποίο περιέχει:
α) Μια επικίνδυνη χημική ουσία σε ποσοστό ≥ 1 % κ.β. για μη αέρια
μείγματα ή ≥ 0,2 % κ.ό. για αέρια μείγματα
β) Χημική Ουσία για την οποία υπάρχουν κοινοτικά όρια έκθεσης

εργαζομένων (OELs)
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EUH 210: Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

Υποχρεωτικά 16 τμήματα σε κάθε ΔΔΑ
Σε κάθε τμήμα υποχρεωτικά αναφερόμενα υποτμήματα
1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και
εταιρείας/επιχείρισης
2. Προσδιορισμός
επικινδυνότητας
3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα
συστατικά
4. Μέτρα πρώτων βοηθειών
5. Μέτρα για την καταπολέμηση
της πυρκαγιάς
6. Μέτρα για την αντιμετώπιση
τυχαίας έκλυσης
7. Χειρισμός και αποθήκευση
8. Έλεγχος της έκθεσης στο
προϊόν/ατομική προστασία

Φυσικές και χημικές ιδιότητες
Σταθερότητα και δραστικότητα
Τοξικολογικές πληροφορίες
Οικολογικές πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με τη
διάθεση (απόρριψη)
14. Πληροφορίες σχετικά με τη
μεταφορά
15. Πληροφορίες σχετικά με την
νομοθεσία
16. Άλλες πληροφορίες
9.
10.
11.
12.
13.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ. Συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής
4
ή χρήσης για προστασία εργαζομένων, περιβάλλοντος και καταναλωτών

Πληροφορίες πρώτης σελίδας και τμήματος 1
• Ημερομηνία σύνταξης και ημερομηνία αναθεώρησης
(Οι αλλαγές της αναθεώρησης αναφέρονται στο τμήμα 16)
• Να είναι μεταγενέστερο της 1.12.2012 για διασφάλιση συμμόρφωσης
με τον Καν. CLP
• Για καθαρές χημικές ουσίες: αριθμός καταχώρισης REACH
π.χ. 01 - 2119433307 - 44 - 0139
• Τμήμα 1.2.1 - συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις
• Τμήμα 1.2.2 - αντενδεικνυόμενες χρήσεις
• Οι χρήσεις θα πρέπει να συνάδουν με τα Σενάρια Έκθεσης που
συνοδεύουν το ΔΔΑ ως Παράρτημα (εάν υπάρχουν)

• Στοιχεία προμηθευτή και email επικοινωνίας αρμοδίου για το ΔΔΑ
• Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης – Κύπρος: 1401

Παράδειγμα τμήματος 1 από ΔΔΑ
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Παράδειγμα τμήματος 1 από ΔΔΑ
(συνέχεια στο ίδιο ΔΔΑ)
Προσδιορίζεται ο
προμηθευτής στην
αγορά του Κράτους
Μέλους όπου
διατίθεται

Κύπρος: 1401
24h, 7 ημέρες/εβδομάδα
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Παράδειγμα τμήματος 2 από ΔΔΑ

Όπως στην ετικέτα
του προϊόντος
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Παράδειγμα τμήματος 3.2

Αναγνωριστικοί αριθμοί

• Επιτρέπεται η αναγραφή εύρους συγκέντρωσης εάν δεν αλλάζει η
ταξινόμηση του μείγματος εντός του εύρους
• Η ταξινόμηση του μείγματος πρέπει να αντιστοιχεί στα υψηλότερα
ποσοστά (αρχή της αυστηρότερης προσέγγισης)

• Υποχρεωτικά αναγράφονται μόνο τα επικίνδυνα συστατικά
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Παράδειγμα
τμήματος 7
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Τμήμα 8.1: Παράμετροι ελέγχου
(α) Όρια Έκθεσης Εργαζομένων (Occupational Exposure Limits- OELs)

(β) Derived No Effect Limits-DNELs (κίνδυνοι για ανθρώπινη υγεία)
επίπεδο έκθεσης σε μια ουσία, κάτω από το οποίο δεν αναμένεται να
εμφανιστούν δυσμενείς επιπτώσεις. Επίπεδο έκθεσης πάνω από το
οποίο οι άνθρωποι δεν πρέπει να εκτίθενται.
(γ) Predicted No Effect Concentrations-PNECs (κίνδυνοι για περιβάλλον)
Συγκέντρωση της ουσίας κάτω από την οποία δεν αναμένεται να
υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Παράδειγμα τμήματος 8.2
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Διαδραστικός Οδηγός του ECHA για
παραλήπτες ΔΔΑ και Σεναρίων Έκθεσης
• Προορίζεται για:
1. Συντονιστές Ασφάλειας και
Υγείας και Περιβάλλοντος
2. Εργαζόμενους

• Αναλυτική επεξήγηση για όλα τα
Τμήματα και υποτμήματα
• Παράδειγμα για κάθε Τμήμα
• Επεξηγήσεις για ευκολότερη χρήση
των Σεναρίων Έκθεσης

• Διαδραστική μορφή
• Ελληνική γλώσσα
https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_es_guide_el.pdf
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Χρήσιμες συνδέσεις
Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχου
ΔΔΑ (σε 5 min) και δυνατότητα
επικοινωνίας με τον προμηθευτή
για αντικατάσταση του
http://www.sds-check.nl/
GESTIS Database and Apps - International OELs and
analytical methods, DNELS, Biological Agents, Dust EX, SDS
https://www.dguv.de/ifa/gestis/index.jsp
Καθοδηγητικό
έγγραφο
για
ιδιότητες
γαντιών του Ολλανδικού Συνδέσμου για τα
Απορρυπαντικά
https://www.nvz.nl/files/4414/8215/4048/NVZ_
14
GlovesGuidance_ENG_def.pdf

Σημαντικά τμήματα για
Ασφάλεια και Υγεία
• Τμήμα 4.1: Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
• Τμήμα 5.1: Κατάλληλα και ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα
• Τμήμα 7.1: Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

• Τμήμα 7.2: Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων
• Τμήμα 8.1: Παράμετροι ελέγχου (OELs, BLVs, DNELs, PNECs)
• Τμήμα 8.2: Έλεγχοι έκθεσης (μέσα συλλογικής και ατομικής
προστασίας)
• Τμήμα 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες π.χ. σημείο ανάφλεξης
• Τμήμα 16: συστάσεις σχετικά με οποιαδήποτε κατάλληλη για τους
εργαζομένους εκπαίδευση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία
της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Διαδικασία Περιορισμών REACH
• Αυστηρότερο προστατευτικό
μέτρο του Κανονισμού REACH

• Για προστασία του ανθρώπου
και του περιβάλλοντος από μηαποδεκτούς κινδύνους που
ενέχουν οι χημικές ουσίες
• Ανεξαρτήτως ποσότητας και
υποχρεώσεων Καταχώρισης

• Ίδιοι Περιορισμοί σε όλα τα ΚΜ
• 73 συνολικά περιορισμοί στο
Παράρτημα XVII του REACH
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https://echa.europa.eu/el/substances-restricted-under-reach

Παραδείγματα περιορισμών
Επαγγελματικής Χρήσης – Σε ισχύ
Κάδμιο σε υλικά χαλκοκόλλησης, βαφές, σε
διαδικασίες επικαδμίωσης κ.ά.

Διχλωρομεθάνιο σε διαβρωτικά χρωμάτων
Χρώμιο (IV) σε τσιμέντο

Αμίαντος σε δομικά προϊόντα
1,4-διχλωροβενζόλιο σε αρωματικά χώρου και καθαριστικά τουαλέτας
Υδράργυρος σε επαγγελματικά και βιομηχανικά όργανα μέτρησης
Τσιμέντο με αμίαντο

Ανταλλακτικά
αυτοκινήτων με αμίαντο
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Υπό ετοιμασία και Νέοι Περιορισμοί
33 Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές
στην Αναπαραγωγή χημικές ουσίες σε δερμάτινα
και υφασμάτινα καταναλωτικά αντικείμενα – 2020
Φθαλικοί εστέρες σε πλαστικά καταναλωτικά
αντικείμενα – 2020
Δισφαινόλη Α σε θερμοευαίσθητο χαρτί – 2020

Μόλυβδος σε Φυσίγγια και Σφαίρες για Κυνήγι
και σε Εξοπλισμό Ψαρέματος
Ανοικτή δημόσια
διαβούλευση έως
16.12.2019
https://echa.europa.eu/
calls-for-commentsand-evidence
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Βαφές Τατουάζ και προϊόντα μόνιμου μακιγιάζ
Περιορισμός χρήσης περίπου 4 χιλιάδων χημικών ουσιών που
ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές στην
Αναπαραγωγή, Ερεθιστικές και Ευαισθητοποιητικές
 3-20% του πληθυσμού έχει υποβληθεί σε μόνιμο μακιγιαζ
 12% των Ευρωπαίων έχει κάποιου είδους τατουάζ
 24% ανάμεσα στις νεότερες γενεές (18-35 ετών)
 68% των ατόμων με τατουάζ παρουσίασαν δερματικά προβλήματα
 τα έγχρωμα σωματίδια μεταφέρονται μέσω του αίματος στο εσωτερικό
του σώματος, στο ήπαρ και στους λεμφαδένες
• Ειδικές υποχρεώσεις επισήμανσης των
Ευρωπαϊκών προϊόντων
 Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του 2020

Video - LinkedIn
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Μικροπλαστικά σε καταναλωτικά και
επαγγελματικά προϊόντα
(κόκκοι με διαστάσεις 1mm έως 5 mm)

Επηρεάζονται:
• καλλυντικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, απολεπιστικά
• απορρυπαντικά και καθαριστικά
• φυτοπροστατευτικά και βιοκτόνα προϊόντα
• βαφές και δομικά υλικά
• κονιορτοποιημένο υλικό πλήρωσης γηπέδων από συνθετικό γρασίδι
• σβόλοι θρεπτικών συστατικών (γεωργία)
Χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα έμμονες χημικές ουσίες
Λόγω διαστάσεων εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα με
δυσμενείς επιπτώσεις σε ψάρια, θηράματα, θηλαστικά
και ανθρώπους

Video - LinkedIn
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Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ) σε
πλαστικό χύδην υλικό πλήρωσης δαπέδων χλωοταπήτων
ΠΑΥ: Ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για
την Αναπαραγωγή χημικές ουσίες
Κόκκοι ή τρίμμα ελαστικού δεν θα διατίθεται στην αγορά για
χρήση ως υλικό πλήρωσης γηπέδων συνθετικού γρασιδιού
ή σε χαλαρή μορφή σε παιδότοπους και αθλητικές
εγκαταστάσεις εάν περιέχει αθροιστικά οκτώ
συγκεκριμένους ΠΑΥ πέραν του 17 mg/kg κατά βάρος
• Ισχύουν επίσης άλλοι περιορισμοί για ΠΑΥ σε αντικείμενα και δάπεδα
 Αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2021
Κόκκοι (granules)

Τρίμμα (mulches)
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Φορμαλδεΰδη σε έπιπλα και αντικείμενα
• Καρκινογόνος και Μεταλλαξιογόνος χημική ουσία
• Τοξική σε περίπτωση εισπνοής
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
Κυριότερη της χρήση στην κατασκευή των σανίδων από ξύλο
(Wood Based Panels)

Οι εκπομπές Φορμαλδεΰδης
από αντικείμενα θα πρέπει να
μην υπερβαίνουν το όριο του

0,124 mg / m3
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Περιορισμός στην επαγγελματική και βιομηχανική
χρήση Διισοκυανικών ενώσεων

Επικινδυνότητα:
• Ευαισθητοποιητική δράση στο αναπνευστικό
• > 5000 περιπτώσεων επαγγελματικού άσθματος / έτος στην Ευρώπη

Χρήσεις:
 παρασκευή πολυουρεθάνης και αντίστοιχων αντικειμένων
 συνδετικά υλικά και επικαλύψεις
 παρασκευή αφρού και διεργασίες με αφρό σε αερολύματα (σπρέι)
• Επιπρόσθετες υποχρεώσεις
εκπαίδευσης των χρηστών
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Υποκατάσταση των
επικίνδυνων χημικών ουσιών
• με ασφαλέστερες χημικές
ουσίες
• με οικολογικότερες
τεχνολογίες

https://echa.europa.eu/el/substitution-to-safer-chemicals
 Τεχνική υποστήριξη
 Πρακτικά παραδείγματα
 Εταίροι, πλατφόρμες και
χρηματοδότηση
https://marketplace.chemsec.org
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Chemicals Regulations Enforcement & Inspections
Επιθεωρήσεις και προώθηση της συμμόρφωσης με την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία για τα Χημικά REACH/CLP και SEVESO III

2016 - 2020

Εταίροι προγράμματος:
• Πολυτεχνείο Κρήτης (Συντονιστής Προγράμματος),
• Γενικό Χημείο του Κράτους (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ελληνική
Δημοκρατία) και
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
http:// www.reach-cheree.gr
(Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυπριακή
Δημοκρατία)
Ομάδες Στόχοι σε Ελλάδα και Κύπρο:
• Φορείς Επιθεωρήσεων
• Εταιρείες (ιδιαίτερα οι ΜΜΕ) που υπόκεινται στους
Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς REACH και CLP
Επιστ. Υπεύθυνος LIFE CHEREE:
Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης - Πολυτεχνείο Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Διαχείριση Βιομηχανικής Ασφάλειας
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Για τις επιχειρήσεις
προβλέπεται από το CHEREE
• Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προετοιμασία για
επιθεωρήσεις
• Υπηρεσία με Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
• Διαδικτυακή υπηρεσία με εκπαιδευτικό υλικό και κατευθυντήριες
οδηγίες σε θέματα προτεραιότητας για REACH / CLP
• Ανάπτυξη κέντρου πληροφόρησης για επικίνδυνες χημικές ουσίες με
e-εργαλεία, όπως
 Τράπεζα πληροφοριών με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BATs) και
βιομηχανικές πρακτικές
 Ηλεκτρονικό εργαλείο για αναφορά των επικίνδυνων συμβάντων
 Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη με μελέτες και άρθρα (π.χ. προστασία από
διαρροές επικίνδυνων ουσιών και επαγγελματικούς κινδύνους)
 Διαδραστικό Σύστημα Επικοινωνίας για εξατομικευμένες συμβουλές
(HelpDesk)

www.reach-cheree.gr/e-tools-guidance/hazchem-info-centre
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Ανάπτυξη υπό-πλατφόρμας “HazChem Info Centre” με εργαλεία για την ασφαλή
διαχείριση & μεταφορά επικίνδυνων χημικών ουσιών (HazChem Info Centre):
 Οδηγίες διαχείρισης χημικών, έκτακτης ανάγκης, ΔΔΑ, CLP

 Τράπεζα πληροφοριών με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (BATs),
Βιομηχανικές Πρακτικές για την ασφαλή μεταφορά, διαχείριση & φόρτωση/
εκφόρτωση επικίνδυνων ουσιών, ατυχήματα και διδάγματα από ατυχήματα
 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με άρθρα/ μελέτες για την προστασία ΥΑΠΕ από
διαρροές επικίνδυνων ουσιών και επαγγελματικούς κινδύνους
 Ηλεκτρονικό εργαλείο “Report an incident”

 Διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας για εξατομικευμένες συμβουλές
(Helpdesk) για διαρροές χημικών & ενέργειες έκτακτης ανάγκης μετά από
βιομηχανικό ατύχημα
 Ενσωμάτωση Εργαλείων ανεπτυγμένα στα πλαίσια PROTEAS
www.reach-cheree.gr/e-tools-guidance/hazchem-info-centre

27

Με την ολοκλήρωση του
προγράμματος αναμένεται
• Ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ταχύτητας των επιθεωρήσεων
των εταιρειών
• Ικανοποιητική ανταπόκριση της Ελλάδας και της Κύπρου ως πύλες
εισόδου προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος
• Κατανόηση των υποχρεώσεων και των διαδικασιών συμμόρφωσης
των επιχειρήσεων (ειδικά των ΜΜΕ) μέσω της χρήσης των
κατάλληλων εργαλείων και των κατευθυντήριων οδηγιών
• Αύξηση της συμμόρφωσης των εταιρειών στους Ευρωπαϊκούς
Κανονισμούς REACH και CLP
• Μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εταιρειών, ειδικά των ΜΜΕ
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