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Δρ Μαρία 
 Παλαιομυλίτου  

Λειτουργός  
Επιθεώρησης Εργασίας 

 
30.10.2019 



Περιεχόμενα παρουσίασης 

1. Βασικότερες Πρόνοιες και Στόχοι του Κανονισμού CLP 

2. Που εφαρμόζει /  Εξαιρέσεις 

3. Αλληλεπίδραση με άλλες νομοθεσίες 

4. Υποχρεώσεις προμηθευτών / εργοδοτών και 

εργαζομένων 

5. Προβλήματα που εντοπίζονται στην κυπριακή αγορά 

6. Μη συμμορφώσεις 
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Classification   Labelling      Packaging 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP 

Σε ισχύ από τις 20.1.2009 Μεταβατική περίοδος πλήρους 

εφαρμογής 2010 -  2017 
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ΒΑΣΙΚH ΠΡΟΝΟΙA  

 
Μια ουσία ή ένα μείγμα που ταξινομείται ως επικίνδυνη/ο 

και περιέχεται σε συσκευασία φέρει επισήμανση 

(ετικέτα) επικινδυνότητας σύμφωνα με τα κριτήρια του CLP.  

 

 

 

 

 

 

*Ελληνική γλώσσα 

 

 



5 

Τα κριτήρια ταξινόμησης του CLP βασίζονται στο Παγκόσμια 

Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών   

GHS, Globally Harmonised System 

 

ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ  
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• Θέτει κοινή βάση για την ταξινόμηση 

των χημικών προϊόντων και την 

κοινοποίηση του κινδύνου στον 

εργαζόμενο / χρήστη / καταναλωτή:  

- κατά τη μεταφορά 

- κατά τη χρήση  

- τη διάθεση στην αγορά  

 
                              

  =>παραδείγματα 

ΣΤΟΧΟΙ CLP 

• Επίλυση προβλημάτων στο 

παγκόσμιο εμπόριο λόγω της 

ανομοιογένειας στην Ταξινόμηση 

και Επισήμανση 



• Οξέα (Υδροχλωρικό, Φωσφορικό, Θειϊκό, Κιτρικό)   

• Βάσεις (Καυστικό Νάτριο, Καυστική Σόδα, Αμμωνία) 

• Οργανικοί διαλύτες (Ξυλόλιο, Αιθανόλη, Μεθανόλη) 

• Αντιδραστήρια εργαστηρίων 

•  Υποχλωριώδες νάτριο και άλλες δραστικές βιοκτόνες 

ουσίες- Χλωρίνες 

• Χημικές Ουσίες που χρησιμοποιούνται  ως συστατικά 

καλλυντικών και φαρμάκων 

Παραδείγματα χημικών ουσιών που εμπίπτουν στο CLP 
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• Καθαριστικά - απορρυπαντικά οικιακής και βιομηχανικής χρήσης 

• Λιπάσματα / Εντομοκτόνα / Φυτοφάρμακα / Φυτοπροστατευτικά  

• Βιοκτόνα, Χλωρίνες, Χημικά πισινών 

• Παραφινέλαια, άλλα λάδια και πετρελαιοειδή 

• Προϊόντα  περιποίησης αυτοκινήτου 

• Δομικά Υλικά, τσιμέντα, Μπογιές – Χρώματα, Βερνίκια 

• Γόμες (κόλλες superglues, adhesives) 

• Μελάνια 

• Καύσιμα, βιοκαύσιμα (π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο) 

• Υγραέριο 

• Ψυκτικά /Αντιψυκτικά υγρά, αέρια  

• Αρωματικά χώρου 

• Υγρά μείγματα νικοτίνης (e-liquids) 

• Επικίνδυνα συστατικά καλλυντικών και φαρμακευτικών 

προϊόντων  

 

 

 

Παραδείγματα μειγμάτων που εμπίπτουν στο CLP 
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• Στις ραδιενεργές ουσίες και μείγματα 

• Στα Φαρμακευτικά  προϊόντα, Κτηνιατρικά  φαρμακευτικά προϊόντα 

• Καλλυντικά, Ιατροτεχνολογικά  προϊόντα 

• Τρόφιμα ή ζωοτροφές (πρόσθετα και αρτυματικές ύλες) 

• Στις ουσίες και στα μείγματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση 

(επανεξαγωγή ή διαμετακόμιση) 

• Στα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα 

• Στα απόβλητα 

• Στις ουσίες και στα μείγματα που προορίζονται για χρήση στην 

επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη και δεν διατίθενται στην αγορά. 

 

 

 

*Τα προϊόντα αυτά εξαιρούνται επειδή καλύπτονται από άλλες νομοθεσίες για τις οποίες 

υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης (φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, ζωοτροφές κ.λπ.) 

Ο Κανονισμός CLP δεν εφαρμόζεται : 
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2010 - 2017: Μεταβατική περίοδος 

Αλλαγές στην Ταξινόμηση και Επισήμανση  

 

1.6.2017 
Πλήρης Εφαρμογή 

CLP 
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Αλλαγές στα κριτήρια ταξινόμησης των χημικών ουσιών και 

των μειγμάτων      

 Αλλαγές στα  Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)  * 

              Σημεία 2 και 3 
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Επίδραση του CLP σε 20 νομοθετήματα    
 

CLP 

ADR 
Ασφάλεια & 
Υγεία στους 

χώρους 
εργασίας,  

SEVEZO II 

 
REACH 

 

Βιοκτόνα 
Φυτοπροστατευτικά  

Απορρυπαντικά 

Διαχείριση 
επικινδύνων 
αποβλήτων 

Καταναλωτικά 
προϊόντα 

Υποχρεώσεις /  Ευθύνες  

• Εμπλεκομένους 

• Υπηρεσίες 

• Εργαζόμενους 

• Προϊόντα 
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1. Την ονομασία του προϊόντος και τις χημικές ουσίες που 

συμβάλλουν στην ταξινόμησή του 

2. Τα εικονογράμματα κινδύνου 

3. Την προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος ή Προσοχή 

4. Τις Δηλώσεις Κινδύνου (Η)* και τις Δηλώσεις Προφύλαξης (Ρ) * 

5. Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του / των 

προμηθευτών στην ΕΕ  

6. Την ονομαστική ποσότητα της ουσίας ή του μείγματος (συσκευασίες 

που διατίθενται στο ευρύ κοινό). 

7. Άλλα υποχρεωτικά συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης που μπορεί 

να απαιτούνται από άλλες νομοθεσίες (π.χ οδηγίες χρήσης, δοσολογία, τρόπος 

απόρριψης, βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, απορρυπαντικά, VOCs, αριθμός  ΚΔ)        

Υποχρεωτικές Πληροφορίες Επισήμανσης (άρθρο 17, CLP)  

Ελληνική Γλώσσα 
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Ειδικές πρόνοιες για τις ετικέτες  

 

• Οι ετικέτες τοποθετούνται σταθερά στη συσκευασία που περιέχει την 

ουσία ή το μείγμα και διαβάζονται οριζόντια όταν η συσκευασία είναι 

τοποθετημένη κανονικά. Απαιτείται ετικέτα σε όλα τα στρώματα 

συσκευασίας (εσωτερική, ενδιάμεση, εξωτερική) 

• Τα στοιχεία επισήμανσης, και ειδικότερα τα εικονογράμματα κινδύνου, 

πρέπει να ξεχωρίζουν σαφώς από το φόντο. 

• Όλα τα στοιχεία επισήμανσης πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος και 

αποστάσεις ώστε να είναι ευανάγνωστα. Πρέπει να είναι ευδιάκριτα και 

ανεξίτηλα.  

• Δεν απαιτείται χωριστή ετικέτα όταν τα στοιχεία επισήμανσης φαίνονται 

σαφώς στην ίδια τη συσκευασία. 
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Εάν προϊόν δεν φέρει σήμανση επικινδυνότητας (ετικέτα) τότε θα πρέπει οι 

προμηθευτές να:  

• Ζητήσουν τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) των προϊόντων ή 

πληροφορίες σχετικά με τη σύστασή τους. Εάν δεν υπάρχει ΔΔΑ τότε θα 

πρέπει να προχωρήσουν στη σύνταξη ΔΔΑ για τα προϊόντα που θα 

διαθέσουν στην αγορά. 

• Να εντοπίσουν όλες τις πληροφορίες από τα ΔΔΑ - οι πληροφορίες του 

σημείου 2 πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετικέτα.  

• Να ετοιμάσουν νέες ετικέτες στην ελληνική και να τις επικολλήσουν στη 

συσκευασία του προϊόντος. 

• Να τοποθετήσουν τα στοιχεία της εταιρίας στη νέα ετικέτα και στα ΔΔΑ 

εφόσον είναι υπεύθυνοι για τη διάθεση στην αγορά.  

Υποχρεώσεις Προμηθευτών: 
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> 1 cm2           

(1/15 

επιφάνειας 

ετικέτας) 

Απαιτήσεις Συσκευασίας 
Διαστάσεις ετικέτας σε σχέση με τη συσκευασία 
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Μετάγγιση από ένα δοχείο σε άλλο: θα πρέπει να μεταφέρονται 

και τα στοιχεία της ετικέτας 

 

Οι συσκευασίες σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να 

αποφεύγεται η απώλεια του περιεχομένου τους, να είναι 

ανθεκτικές (δοχείο και πώματα) για όλη τη διάρκεια της χρήσης 

τους και να μην υφίστανται βλάβη από το περιεχόμενο. 

 

Τα υλικά της συσκευασίας πρέπει να είναι ισχυρά, στερεά και 

να προστατεύουν το περιεχόμενο από την πρόκληση ζημιάς. 

 

 

Τα πώματα με δυνατότητα  επανατοποθέτησης πρέπει να 

επιτρέπουν την επαναλαμβανόμενη τοποθέτησή τους χωρίς να 

διαφεύγει το περιεχόμενο. 

 

Σε περίπτωση που οι ουσίες ή μείγματα διατίθενται στο ευρύ 

κοινό και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία 

(διαβρωτικό, τοξικό) ή εάν το προϊόν περιέχει διχλωρομεθάνιο, 

πρέπει να χρησιμοποιούνται πώματα ασφαλείας για παιδιά 

και/ή ανάγλυφες προειδοποιήσεις κινδύνου 
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Παράδειγμα ετικέτας 
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Θέση πληροφοριών στην ετικέτα (Άρθρο 32 CLP) 
 

 Τα εικονογράμματα κινδύνου, η προειδοποιητική λέξη, οι δηλώσεις κινδύνου 

και οι δηλώσεις προφυλάξεων τοποθετούνται μαζί στην ετικέτα και 

ομαδοποιούνται  ανά γλώσσα. 



www.mlsi.gov.cy/dli 22 

Εικονόγραμμα 

 κινδύνου 

Ονομασία 

προϊόντος  

Ποσότητα 

Δηλώσεις 

προφύλαξης 

Άλλες 

συμπληρωματικές 

πληροφορίες 

Συστατικά  

Στοιχεία 

Διανομέα / 

υπεύθυνου  

Προειδοποίηση

Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

Άλλες 

συμπληρωματικές 

πληροφορίες 
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Συμμορφούμενες ετικέτες  

Ετοιμάζονται  από τους αρχικούς προμηθευτές και επικολλούνται  

απευθείας στις συσκευασίες πριν την αποστολή στην Κύπρο 
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Αλληλεπίδραση CLP και ADR (Οδηγία για τις 

μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων)  

• Η επισήμανση μεταφοράς για επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει 

να εμφανίζεται στην εξωτερική συσκευασία 

• Ο CLP συμπληρώνει και δεν υπερισχύει των επισημάνσεων που 

απαιτούνται βάσει των κανόνων μεταφοράς. 
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Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση μεταφοράς 

Σήμανση κατά τη 

μεταφορά 

Εικονόγραμμα κινδύνου και 

προειδοποιητική λέξη 

Δηλώσεις επικινδυνότητας  

και προφύλαξης   

Σήμανση  

για τη διάθεση 

στην αγορά 
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Επισήμανση 
μείγματος 
που 
μεταφέρεται 
σε εξωτερική 
και εσωτερική 
συσκευασία 
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Τυπικοί έλεγχοι και Προβλήματα που εντοπίζονται 

κατά τις επιθεωρήσεις του ΤΕΕ 



1. Έλεγχος κατάλληλης σήμανσης στην 

ελληνική γλώσσα 

2. Έλεγχος συσκευασίας. 

3. Παροχή κατάλληλων ΔΔΑ στην Ελληνική 

– τα ΔΔΑ περιέχουν τα στοιχεία 

ταξινόμησης και επισήμανσης των 

προϊόντων σύμφωνα με τον CLP 

 

Τυπικοί έλεγχοι σε χημικά προϊόντα 
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Προβλήματα που εντοπίζονται 

1. Απουσία εικονογραμμάτων κινδύνου, δηλώσεων κινδύνου κλπ. 

2. Απουσία σήμανσης στην ελληνική γλώσσα. 

3. Μικρό μέγεθος  ετικετών σε σχέση με τη συσκευασία. 

4. Μικρά εικονογράμματα κινδύνου, ασπρόμαυρα, γράμματα 

δυσανάγνωστα  και πολύ μικρά  ή διπλή σήμανση. 

5. Ετικέτα εύκολα αποκολλάται από τη συσκευασία / μη ανεξίτηλη   

6. Μη αναγνωρίσιμη σήμανση. 

7. Μη αναγραφή επικίνδυνων συστατικών. 

8. Λανθασμένη Ταξινόμηση * 

9. Απουσία κατάλληλης συσκευασίας εκεί που απαιτείται (πώμα 

ασφαλείας , ανάγλυφη τριγωνική επισήμανση). 

10. Μη αναγραφή υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά. 

11. Απουσία ΔΔΑ – απουσία ΔΔΑ στην ελληνική 
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Μη Συμμορφούμενες ετικέτες 

• Όχι ελληνικά 

• Σήμανση με παλιά νομοθεσία  

• Διπλό σύστημα C & L  

• Μια ετικέτα ανεξαρτήτως 

     επικινδυνότητας 
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Μη συμμορφούμενα προϊόντα (2017)  
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Εξωτερική και Εσωτερική συσκευασία 

Επικίνδυνο 

προϊόν - 

Παραπλανητικές 

εικόνες τροφίμων 

Μη αναγραφή Δηλώσεων Κινδύνου 

Απουσία επισήμανσης 

σε όλες τις επιμέρους 

συσκευασίες   
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Ενέργειες ΤΕΕ 

  

 ΤΕΕ - Άμεση επικοινωνία με Κύπριο προμηθευτή – 

διερεύνηση / επιθεώρηση 

 Διορθωτικές ενέργειες πριν από τη διάθεση στην αγορά / 

ή τη χρήση των προϊόντων. 

 Σε αντίθετη περίπτωση απόσυρση / κατάσχεση  

 Επαναλαμβανόμενες μη συμμορφώσεις - ποινικές διώξεις 
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Τα χημικά στη ζωή μας και στην εργασία  
 

Επικινδυνότητα χημικών και Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία 
Επικίνδυνες χημικές ουσίες υπάρχουν σχεδόν σε κάθε χώρο εργασίας.  

Η  διαχείριση των κινδύνων στους χώρους εργασίας διέπεται από τη νομοθεσία για 

την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΤΕΕ). 

Οι εργοδότες υποχρεούνται: 

• Να προσδιορίζουν και να αξιολογούν όλους 

τους κινδύνους στον χώρο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 

έκθεσης σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.  

 

• Να προσδιορίζουν και να λαμβάνουν μέτρα 

για τη διαχείριση των κινδύνων.  

 

• Να παρέχουν τα κατάλληλα μέτρα 

προστασίας όπως απαιτείται. 
 

Για τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επικίνδυνες χημικές ουσίες 

και τα μείγματα που χρησιμοποιούν, οι εργοδότες / εργαζόμενοι πρέπει 

να έχουν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ως κύρια πηγή πληροφοριών  
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Που υπάρχουν πληροφορίες για την Ταξινόμηση των χημικών ουσιών ? 

 

Ευρετήριο C&L (Βάση Δεδομένων) ταξινόμησης και 

επισήμανσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) 

https://echa.europa.eu/ 

Πληροφορίες για την επικινδυνότητα 

και τις χρήσεις των χημικών ουσιών 

που παράγονται και εισάγονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση  
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Ξεβουλοτικό υγρό - 98% καθαρό Θειικό Οξύ , προέλευση Ιταλίας 

Θειικό Οξύ : Εναρμονισμένη Ταξινόμηση : Διαβρωτικό 

για τα μάτια και το δέρμα (Η314 :Προκαλεί σοβαρά 

δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες) 
 

ΔΔΑ παρασκευαστή: R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα,  

S30 Ποτέ μην προσθέσετε νερό στο προϊόν αυτό 

 

Προμηθευτής: Ελλιπής επισήμανση, Λανθασμένες 

πληροφορίες ταξινόμησης, Δεν διέθεσε το ΔΔΑ στους 

μετέπειτα διανομείς / προμηθευτές  

Αδυναμία ενημέρωσης - εκπαίδευσης εργαζομένων για τους 

πιθανούς κινδύνους, Λανθασμένη χρήση, ατύχημα, σοβαρά 

εγκαύματα εργαζόμενου 
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Περισσότερες πληροφορίες – Ιστοσελίδα και Εκδόσεις ΤΕΕ 

Ιστοσελίδα ECHA 
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https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/ 

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/


Ευχαριστώ … 

 

45 

τηλ. 22405611 
mpaleomilitou@dli.mlsi.gov.cy  

CLP@dli.mlsi.gov.cy 

 

mailto:mpaleomilitou@dli.mlsi.gov.cy
mailto:CLP@dli.mlsi.gov.cy
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Ευανάγνωστη επισήμανση  

 
Στην ετικέτα επιτρέπεται η χρήση περισσοτέρων από μιας γλώσσες όπως καθορίζει το κάθε 

ΚΜ στην αγορά του οποίου διαθέτει το προϊόν. Ο αριθμός των γλωσσών εναπόκειται στην 

ευχέρεια του κάθε προμηθευτή.  

 

Το ακριβές μέγεθος των γραμμάτων (προειδοποιητικών λέξεων, δηλώσεων επικινδυνότητας, 

και προφύλαξης, συμπληρωματικών πληροφοριών) δεν ορίζεται περαιτέρω στο νομικό 

κείμενο. Ο προμηθευτής καθορίζει κατά την κρίση του το μέγεθος των γραμμάτων με γνώμονα 

το ευανάγνωστο των στοιχείων επισήμανσης.  

 

Καθοδηγητικό κείμενο: μέγεθος αναφοράς < ελάχιστο μέγεθος 1,2 mm (ύψος x).  

 


