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Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου 
Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

22 Μαΐου 2019, Πάφος

Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών 

στους Χώρους Εργασίας

Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση

και Συσκευασία Χημικών Ουσιών και μειγμάτων
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Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών 

Ποιες χημικές ουσίες ταξινομούνται / χαρακτηρίζονται ως 

Επικίνδυνες ?

Μια χημική ουσία (ή μείγμα) ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ως επικίνδυνη(ο)

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια ταξινόμησης που

καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP.

 Μια χημική ουσία (ή μείγμα) που έχει ταξινομηθεί

ως επικίνδυνη (ο) πρέπει να περιέχεται σε

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ και να φέρει την απαιτούμενη

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επικινδυνότητας με στόχο την

αποτελεσματική προστασία του χρήστη

(εργαζόμενος, κοινό) και του περιβάλλοντος.



Παρουσίαση

Βασικότερες πρόνοιες του CLP

• Ταξινόμηση, Επισήμανση, Συσκευασία

• Που εφαρμόζει /  Εξαιρέσεις

• Αλληλεπίδραση με άλλες νομοθεσίες

• Υποχρεώσεις προμηθευτών

• Μη συμμορφώσεις  

• Συλλογή πληροφοριών για το Κέντρο 

Δηλητηριάσεων - Μητρώο Χημικών 

Προϊόντων
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Classification Labelling Packaging

Μεταβατική περίοδος πλήρους εφαρμογής 2010 - 2017

Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP, αρ. 1272/2008

20.1.2009
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Κοινή βάση για την

ταξινόμηση των χημικών 

προϊόντων και εναρμόνιση 

της πληροφόρησης για τον 

κίνδυνο: 

- κατά τη μεταφορά

- κατά τη χρήση 

- τη διάθεση στην αγορά 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ CLP

Επίλυση προβλημάτων στο 

παγκόσμιο εμπόριο λόγω της 

ανομοιογένειας στην Ταξινόμηση 

και Επισήμανση των χημικών
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Κοινή Βάση: Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα του ΟΗΕ 

GHS, Globally Harmonised System

Κατάργηση παλιάς νομοθεσίας

CLP: ΘΕΤΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
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Αλλαγές στα κριτήρια ταξινόμησης των χημικών ουσιών

και μειγμάτων

Αλλαγές στα  Δελτία Δεδομένων 

Ασφαλείας (ΔΔΑ )

Επίδραση σε 

άλλες νομοθεσίες
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2010 - 2017: Μεταβατική περίοδος - 1.6.2017 Πλήρης Εφαρμογή

Αλλαγές στην Επισήμανση 

βίντεο
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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



• Οξέα (Υδροχλωρικό, Φωσφορικό, Θειϊκό)  

• Βάσεις (Καυστικό Νάτριο, Καυστική Σόδα, Αμμωνία)

• Οργανικοί διαλύτες (Ξυλόλιο, Αιθανόλη, Μεθανόλη)

• Αντιδραστήρια εργαστηρίων

• Χλωρίνες (Υποχλωριώδες νάτριο και άλλες δραστικές 

βιοκτόνες ουσίες)

• Ουσίες που χρησιμοποιούνται ως συστατικά 

καλλυντικών και φαρμάκων- πρώτες ύλες

Καθαρές χημικές ουσίες 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

• Προϊόντα  περιποίησης αυτοκινήτου

• Δομικά Υλικά

• 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 

Μείγματα που εμπίπτουν στο CLP
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• Στις ραδιενεργές ουσίες και μείγματα

• Στα τελικά - έτοιμα προς χρήση – προϊόντα*:

• Φαρμακευτικά προϊόντα

• Κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα

• Καλλυντικά

• Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

• Τρόφιμα ή ζωοτροφές (πρόσθετα και αρτυματικές ύλες)

• Στις ουσίες /μείγματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση

(επανεξαγωγή ή διαμετακόμιση)

• Στα μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα

• Στα απόβλητα

• Στις ουσίες / μείγματα που προορίζονται για χρήση στην επιστημονική

έρευνα και ανάπτυξη και δεν διατίθενται στην αγορά

*Τα προϊόντα εξαιρούνται επειδή καλύπτονται από άλλες νομοθεσίες για τις οποίες υπάρχει διαδικασία αδειοδότησης

(φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, ζωοτροφές κ.λπ.)

Εξαιρέσεις

Ο Κανονισμός CLP δεν εφαρμόζεται:
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1. Την ονομασία του προϊόντος και τις κυριότερες 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)

Απαιτήσεις για την Επισήμανση (άρθρο 17, CLP) 

Υποχρεωτικές Πληροφορίες Ετικέτας
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Αφίσα TEEΙστοσελίδα ΤΕΕ Ιστοσελίδα ECHA

Επισήμανση στην επίσημη γλώσσα ΚΜ

Ελληνική Γλώσσα : Συγκεκριμένες Δηλώσεις 

από νομικό κείμενο

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/F64D52BC3AE03AADC2257E2100255CBE?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagerg_gr/pagerg_gr?OpenDocument
https://echa.europa.eu/
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Ειδικές πρόνοιες για την επισήμανση

• Οι ετικέτες τοποθετούνται σταθερά σε μία ή περισσότερες

επιφάνειες της συσκευασίας που περιέχει άμεσα την ουσία ή

το μείγμα και διαβάζονται οριζόντια όταν η συσκευασία είναι

τοποθετημένη κανονικά.

• 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.

• Στην ετικέτα επιτρέπεται η χρήση περισσοτέρων από μιας

γλώσσες εφόσον διατίθεται το προϊόν σε διάφορες αγορές.

Στην Κύπρο η επισήμανση πρέπει να είναι στην ελληνική.
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Ευανάγνωστη επισήμανση 

Το ακριβές μέγεθος των γραμμάτων στην επισήμανση δεν 

καθορίζεται νομικά αλλά ο προμηθευτής πρέπει να διασφαλίζει 

ώστε η επισήμανση να είναι ευανάγνωστη. 

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

κινδύνου

Ονομασία 

προϊόντος 

Ποσότητα

Δηλώσεις 

προφύλαξης

Άλλες 

συμπληρωματικές 

πληροφορίες

Συστατικά 

Στοιχεία 

Διανομέα / 

υπεύθυνου 

Προειδοποίηση

Δηλώσεις

επικινδυνότητας

Άλλες 

συμπληρωματικές 

πληροφορίες
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Εάν έχει αγορασθεί / εισαχθεί προϊόν που δεν φέρει σήμανση

επικινδυνότητας (ετικέτα) τότε θα πρέπει οι προμηθευτές να:

• Ζητήσουν τα ΔΔΑ των προϊόντων ή πληροφορίες σχετικά με τη 

σύσταση. 

• Εντοπίσουν όλες τις πληροφορίες από τα ΔΔΑ. Οι πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 

πληροφορίες στο ΔΔΑ (σημείο 2). 

• Εάν δεν υπάρχει ΔΔΑ τότε θα πρέπει να προχωρήσουν με τη βοήθεια 

συμβούλων ή ειδικών λογισμικών στη σύνταξη ΔΔΑ για τα προϊόντα που 

θα διαθέσουν στην αγορά.

• 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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Ειδικότερες Απαιτήσεις 

επισήμανσης και συσκευασίας 
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> 1 cm2

(1/15 επιφάνειας 

ετικέτας)

Διαστάσεις ετικέτας σε σχέση με τη συσκευασία

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.
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• να έχουν μορφή ή σχήμα που

μπορούν να προσελκύσουν ή να

διεγείρουν την ενεργό περιέργεια των

παιδιών ή να παραπλανήσουν τους

καταναλωτές.

• να έχουν παρόμοια παρουσίαση ή

σχεδιασμό που χρησιμοποιούνται για

τρόφιμα ή ζωοτροφές ή φαρμακευτικά

ή καλλυντικά προϊόντα.

• Απαγορεύεται η χρήση εκφράσεων

• «Μη τοξικό»,

• «Ακίνδυνο»

• «Οικολογικό»

Συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνη χημική ουσία ή μείγμα 

και διατίθενται στο ευρύ κοινό δεν πρέπει:
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Ειδικές πρόνοιες – Μικρές συσκευασίες

Χρήση αναδιπλούμενων ετικετών, δετών ετικετών και εξωτερικής 

συσκευασίας 
Η συσκευασία μιας ουσίας ή ενός μείγματος μπορεί να είναι τόσο μικρή ή να έχει τέτοιο

σχήμα ή μορφή που να είναι αδύνατη η αναγραφή των απαιτούμενων πληροφοριών

επισήμανσης ή όταν απαιτείται η αναγραφή πολλών πληροφοριών σε περισσότερες από μία

γλώσσες. Επίσης μπορεί να μην είναι εφικτή η ανάγνωση της επισήμανσης οριζοντίως όταν

η συσκευασία είναι τοποθετημένη κανονικά, ή μπορεί η ετικέτα να μην είναι ευανάγνωστη.

Στην περίπτωση αυτή, τα υποχρεωτικά στοιχεία 

επισήμανσης μπορούν να αναγράφονται σε:

• Αναδιπλούμενες ετικέτες, ή

• Δετές ετικέτες, ή

• Σε εξωτερική συσκευασία.
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1. Περιέχονται σε κατάλληλες συσκευασίες.

2. Διαθέτουν την κατάλληλη σήμανση

επικινδυνότητας σύμφωνα με τον CLP

3. Η σήμανση πρέπει να είναι στην 

Ελληνική. 

4. Συνοδεύονται με τα κατάλληλα 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 κατά 

τις επιθεωρήσεις

στην Κυπριακή αγορά
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1. Μη ικανοποιητική σήμανση (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. Απουσία κατάλληλης συσκευασίας εκεί που απαιτείται (πώμα 

ασφαλείας , ανάγλυφη τριγωνική επισήμανση).

9. Μη αναγραφή υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά.

10. 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
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Άρθρο 45 CLP

Συλλογή πληροφοριών για τα επικίνδυνα χημικά

μείγματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τα δεδομένα καταχωρούνται στο Μητρώο Χημικών του ΤΕΕ και

συλλέγονται με στόχο να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις έκτακτης

ανάγκης από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

• Καταναλωτικά προϊόντα : 2020 

• Προϊόντα επαγγελματικής χρήσης : 2021 

• Προϊόντα Βιομηχανικής χρήσης : 2024 

1.1.2020 => Κοινός μορφότυπος υποβολής σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ECHA



Προετοιμασία 

κοινοποίησης 

Πύλη ECHA

Poison 

Centres (μέσω των 

διορισμένων Φορέων 

(Appointed Bodies) σε κάθε 

χώρα

Βιομηχανία

Υποβολή 

Λεπτομέρειες για το προϊόν 

Πληροφορίες προμηθευτή

Πλήρη χημική σύσταση
Ταξινόμηση επικινδυνότητας

Στοιχεία επισήμανσης

Τοξικολογικές πληροφορίες

Unique Formula Identifier (UFI)

https://poisoncentres.echa.europa.eu/echa-submission-portal
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Περισσότερες πληροφορίες

Εκδόσεις ΤΕΕ

Ιστοσελίδα ECHA



• https://echa.europa.eu/el/home

• https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/
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https://echa.europa.eu/el/home
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/


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

CLP@dli.mlsi.gov.cy

mailto:mpaleomilitou@dli.mlsi.gov.cy
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