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Άρθρο 31
Απαιτήσεις για τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας

Παράρτημα II: Οδηγός για την ετοιμασία των Δελτίων
Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ)

Τροποποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 453/2010

Τώρα σε ισχύ: Παράρτημα Ι του Ευρ. Κανονισμού 453/2010



 Περιέχει 16 υποχρεωτικά σημεία σε καθορισμένη σειρά

 Περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (πιθανούς
κινδύνους, μέτρα προστασίας, απόρριψης) που σχετίζονται µε
την πρόληψη βλάβης στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον

 Τη χηµική σύσταση του προϊόντος

 Παρέχεται υποχρεωτικά στους επαγγελματίες χρήστες για
προϊόντα τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα

 Στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρέπει να είναι στην Ελληνική

 Δεν πρέπει να είναι παλαιότερο από την 1.12.2012
(Άρθρο 2(6,7) Καν. 453/2010/ΕΚ)

Βασικά χαρακτηριστικά ΔΔΑ
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 Οι πληροφορίες στο ΔΔΑ παρέχονται με τρόπο σαφή και συνοπτικό

 Αποτελεί ένα συχνά μεταβαλλόμενο κείμενο, με πληροφορίες που
υποβάλλονται από τους καταχωρίζοντες χημικών ουσιών και
δημοσιεύονται από τον ECHA

 Το ΔΔΑ καταρτίζεται από αρμόδιο πρόσωπο που λαμβάνει υπόψη
τις συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών

 Η ημερομηνία σύνταξης δίδεται στην πρώτη σελίδα ενώ όλες οι
σελίδες αριθμούνται.  Αν έχει αναθεωρηθεί η ημερομηνία
αναθεώρησης αναγράφεται.

 Η έκταση του ΔΔΑ δεν καθορίζεται αλλά είναι ανάλογη των κινδύνων
του προϊόντος και των διαθέσιμων πληροφοριών

Βασικά χαρακτηριστικά ΔΔΑ
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Υποχρεωτικά 16 Σηµεία σε κάθε ΔΔΑ

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

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες
10. Σταθερότητα και

αντιδρασιμότητα
11. Τοξικολογικές πληροφορίες
12. Οικολογικές πληροφορίες
13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση
14. Πληροφορίες σχετικά με τη

μεταφορά
15. Πληροφορίες σχετικά με τις

κανονιστικές διατάξεις
(νομοθεσία)

16. Άλλες πληροφορίες
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Οι διανομείς παρέχουν τα ΔΔΑ:

Υποχρεωτικά - Άρθρο 31(1) REACH ή

Μετά από αίτημα - Άρθρο 31(3) REACH ή
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Σε εθελοντική βάση

“παρέχουν“
Δεν είναι αρκετή η
ανάρτηση των ΔΔΑ στην
ιστοσελίδα του διανομέα

Οι πελάτες πρέπει να ενημερωθούν γραπτώς για την
δυνατότητα απόκτησης των ΔΔΑ από ιστοσελίδα

(συγκεκριμένη σύνδεση σε ιστοσελίδα, αποστολή email)



• Όταν η ουσία ή το μείγμα
ταξινομείται ως επικίνδυνο

Τα ΔΔΑ παρέχονται υποχρεωτικά
Άρθρο 31(1) REACH

• Όταν η ουσία περιλαμβάνεται στον
κατάλογο των υποψήφιων προς
αδειοδότηση χημικών ουσιών
(Candidate List)
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• Όταν η ουσία είναι ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική
(PBT) ή Άκρως Ανθεκτική και Άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη
(vPvB) σύμφωνα με το REACH

• Όταν η ουσία περιλαμβάνεται στον
κατάλογο των υποψήφιων προς
αδειοδότηση χημικών ουσιών
(Candidate List)

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Τα ΔΔΑ πρέπει να 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
σύμφωνα με την Οδηγία DPD (1999/45/EC)
αλλά το οποίο περιέχει:
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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 που χαρακτηρίζεται ως PBT ή vPvB σε ποσοστό ≥
0,1 κ.β. σε μη αέρια μείγματα ή > 0,2 κ.ό. σε αέρια μείγματα

γ)  Χημική Ουσία για την οποία υπάρχουν κοινοτικά όρια έκθεσης
εργαζομένων (OELs)



Εξαιρέσεις από την παροχή ΔΔΑ
• Ραδιενεργές ουσίες
• Επικίνδυνες ουσίες σε μεταφορά
• Υπό διαμετακόμιση
• Υπο τελωνειακή επιτήρηση
• Μη απομονωμένα ενδιάμεσα προϊόντα
• Απόβλητα

• Καλλυντικά
• Φάρμακα, για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση
• Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, επεμβατικά
• Τρόφιμα και πρόσθετα αυτών

(Δεδομένου ότι καλύπτονται από την αντίστοιχη κοινοτική
νομοθεσία)
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• Επικίνδυνες ουσίες σε μεταφορά
• Υπό διαμετακόμιση
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νομοθεσία)



Πληροφορίες πρώτης σελίδας και σημείου 1

• Ημερομηνία σύνταξης και ημερομηνία αναθεώρησης

• Αριθμός καταχώρισης REACΗ

• Τμήμα 1.2.1 - συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

• Τμήμα 1.2.2 - αντενδεικνυόμενες χρήσεις

• Η πληροφόρηση για τις χρήσεις θα πρέπει να συνάδει με τα
Σενάρια Έκθεσης που συνοδεύουν το ΔΔΑ ως Παράρτημα

• Στοιχεία του προμηθευτή του ΔΔΑ (και email επικοινωνίας
αρμοδίου για το ΔΔΑ προσώπου)

• Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης – Κύπρος 1401

• Για τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη αναγράφονται στις ιστοσελίδες των
Εθνικών Καθοδηγητικών γραφείων

http://echa.europa.eu/el/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks

.
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Στο Κράτος Μέλος όπου
διατίθεται το προϊόν



Αριθμός καταχώρισης REACΗ

• Στην μορφή 01-2119433307-44-0139

• Εάν δεν παρέχεται αριθμός καταχώρισης μπορεί να παρατίθεται
σχετική αιτιολόγηση σχετικά με τους λόγους παράληψης του

• Μπορούν να παραληφθούν τα 4 τελευταία ψηφία από τους
εισαγωγείς χημικών ουσιών και τους διανομείς μειγμάτων
π.χ. Μεθανόλη    01-2119433307-44-ΧΧΧΧ

• Αναγράφονται υποχρεωτικά τα 4 τελευταία ψηφία από τους
Ευρωπαίους παρασκευαστές χημικών ουσιών

• Για μείγματα αναγράφονται στο σημείο 3.2

• Μπορούν να ελεγχθούν από την ιστοσελίδα καταχωρισμένων
Ουσιών του ECHA:
http://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/registered-substances
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http://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/registered-substances



Στοιχεία του προμηθευτή του ΔΔΑ

• Αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή: παρασκευαστής,
εισαγωγέας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος, μεταγενέστερος χρήστης
ή διανομέας

• Εάν υπάρχει καταχώριση αναγράφονται τα στοιχεία του
παρασκευαστή ή εισαγωγέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

• Εάν υπάρχει αποκλειστικός αντιπρόσωπος αναγράφονται επίσης τα
στοιχειά του μη-κοινοτικού παρασκευαστή

• Εάν ο διανομέας μεταφράζει το ΔΔΑ πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία
επικοινωνίας του

• Πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή
στην αγορά του Κράτους Μέλους στο οποίο διατίθεται το προϊόν

• Αναγράφονται τα στοιχεία του προμηθευτή: παρασκευαστής,
εισαγωγέας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος, μεταγενέστερος χρήστης
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παρασκευαστή ή εισαγωγέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

• Εάν υπάρχει αποκλειστικός αντιπρόσωπος αναγράφονται επίσης τα
στοιχειά του μη-κοινοτικού παρασκευαστή

• Εάν ο διανομέας μεταφράζει το ΔΔΑ πρέπει να αναγράψει τα στοιχεία
επικοινωνίας του

• Πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή
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Προσδιορίζεται ο
προμηθευτής στην
αγορά του Κράτους
Μέλους



Σημείο 2.2 Στοιχεία Επισήμανσης

•Τα σύμβολα και τα εικονογράμματα κινδύνου
μπορούν να είναι μαυρόασπρα στο ΔΔΑ

•Τα στοιχεία επισήμανσης (σημείο 2.2) πρέπει
να είναι αντίστοιχα με την ετικέτα του προϊόντος



Αλλαγές στο σημείο 3
Σημείο 3: Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά

Σημείο 3.2: Μείγματα

• Περιεκτικότητα όλων των επικίνδυνων συστατικών ουσιών του μείγματος
(ταξινόμηση ως προς CLP και DPD)

• Καταγραφή σύμφωνα με τις απαιτούμενες πληροφορίες για
χαρακτηριστικό αριθμό (αριθμóς EK, CAS, ευρετηρίου στο Παρ. VI του
CLP) και αριθμό καταχώρισης των συστατικών ουσιών

• Πληροφορίες για ταξινόμηση ως προς τον CLP (για ουσίες με
εναρμονισμένη ταξινόμηση στο Παρ. VI του CLP ή μόλις παρασχεθούν
από τον προμηθευτή)

• Πληροφορίες για παράγοντες Μ

• Πληροφορίες για SVHC σε ποσοστό > 0,1 % (Άρθρο 59 (1))

• Πληροφορίες για συστατικές ουσίες που δεν πληρούν τα κριτήρια
ταξινόμησης (μη-υποχρεωτικό)

Σημείο 3: Σύσταση/πληροφορίες για τα συστατικά

Σημείο 3.2: Μείγματα

• Περιεκτικότητα όλων των επικίνδυνων συστατικών ουσιών του μείγματος
(ταξινόμηση ως προς CLP και DPD)

• Καταγραφή σύμφωνα με τις απαιτούμενες πληροφορίες για
χαρακτηριστικό αριθμό (αριθμóς EK, CAS, ευρετηρίου στο Παρ. VI του
CLP) και αριθμό καταχώρισης των συστατικών ουσιών

• Πληροφορίες για ταξινόμηση ως προς τον CLP (για ουσίες με
εναρμονισμένη ταξινόμηση στο Παρ. VI του CLP ή μόλις παρασχεθούν
από τον προμηθευτή)

• Πληροφορίες για παράγοντες Μ

• Πληροφορίες για SVHC σε ποσοστό > 0,1 % (Άρθρο 59 (1))

• Πληροφορίες για συστατικές ουσίες που δεν πληρούν τα κριτήρια
ταξινόμησης (μη-υποχρεωτικό)



Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) No 1907/2006 (REACH)

Εμπορική Ονομασία: Ξυλένιο (Μείγμα ισομερών) ημερομηνία εκτύπωσης: 25.11.2010
Σελίδα 3 από 146

3. Σύσταση/ πληροφορίες για τα συστατικά
3.2 Μείγματα
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Ονομασία EC
No

CAS No INDEX
No

REACH No %
κ.β.

Ταξιν. 67/548/EEC
Ταξιν. CLP

Ξυλένιο 215-
535-7

1330-20-
7

601-022-
00-9

01-11948
6136-34-
XXXX

75 F; R10 / T; R20/21

Αιθυλενο
βενζόλιο

202-
849-4

100-41-4 601-023-
00-4

01-
2119489370-
35-ΧΧΧΧ

< 25 F; R11 / Xn; R20

Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox 4; H332; H312

Flam. Liq. 2; H225
Acute Tox 4; H332

Νεό: επιπρόσθετες πληροφορίες για την ταξινόμηση ως
προς CLP-παράλληλα με την «παλαιά» ταξινόμηση



Σημείο 8 - Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
Το Σημείο 8 αποτελεί την σύνδεση με τα Σενάρια Έκθεσης
• Σημείο 8.1: Παράμετροι ελέγχου
(α) Εθνικές και Κοινοτικές Οριακές Τιμές Έκθεσης Εργαζομένων - OELs
(β) Derived No Effect Limits-DNELs (κίνδυνοι για ανθρώπινη υγεία) και
(γ) Predicted No Effect Concentrations-PNECs (κίνδυνοι για περιβάλλον)

Το Σημείο 8 αποτελεί την σύνδεση με τα Σενάρια Έκθεσης
• Σημείο 8.1: Παράμετροι ελέγχου
(α) Εθνικές και Κοινοτικές Οριακές Τιμές Έκθεσης Εργαζομένων - OELs
(β) Derived No Effect Limits-DNELs (κίνδυνοι για ανθρώπινη υγεία) και
(γ) Predicted No Effect Concentrations-PNECs (κίνδυνοι για περιβάλλον)
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• Αναφέρονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και τα κατάλληλα πρότυπα
CΕN για:   (α) μάτια/πρόσωπο,

(β) δέρμα (χέρια),
(γ) αναπνευστική οδό, και
(δ) θερμικούς κινδύνους

• Μέτρα για έλεγχο περιβαλλοντικής έκθεσης

Σημείο 8.2 - Έλεγχος της έκθεσης



Σενάρια Έκθεσης

• Σενάριο Έκθεσης: Συνθήκες παραγωγής ή χρήσης της χημικής ουσίας και πώς
ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας ελέγχουν ή συνιστούν τoν έλεγχο της
έκθεσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

• Περιλαμβάνουν τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου (Risk Management
Measures-RMM) και τις λειτουργικές συνθήκες (Operational Conditions-OC)

• Αναφέρουν τις προσδιοριζόμενες χρήσεις

• Για τις καταχωρισμένες χημικές ουσίες οι πληροφορίες προέρχονται από την
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.  Τα Σενάρια Έκθεσης αποτελούν Παράρτημα
του ΔΔΑ των χημικών ουσιών

• Τα μείγματα μπορεί να έχουν:
(α) πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για το όλο μείγμα,
(β) τα Σενάρια Έκθεσης των συστατικών ουσιών επισυναπτόμενα στο ΔΔΑ,
(γ) τα ενδεικνυόμενα μέτρα στο σημείο 8 του ΔΔΑ χωρίς Σενάρια Έκθεσης

• Σενάριο Έκθεσης: Συνθήκες παραγωγής ή χρήσης της χημικής ουσίας και πώς
ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας ελέγχουν ή συνιστούν τoν έλεγχο της
έκθεσης των εργαζομένων και του περιβάλλοντος.

• Περιλαμβάνουν τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου (Risk Management
Measures-RMM) και τις λειτουργικές συνθήκες (Operational Conditions-OC)

• Αναφέρουν τις προσδιοριζόμενες χρήσεις

• Για τις καταχωρισμένες χημικές ουσίες οι πληροφορίες προέρχονται από την
αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.  Τα Σενάρια Έκθεσης αποτελούν Παράρτημα
του ΔΔΑ των χημικών ουσιών

• Τα μείγματα μπορεί να έχουν:
(α) πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για το όλο μείγμα,
(β) τα Σενάρια Έκθεσης των συστατικών ουσιών επισυναπτόμενα στο ΔΔΑ,
(γ) τα ενδεικνυόμενα μέτρα στο σημείο 8 του ΔΔΑ χωρίς Σενάρια Έκθεσης



Από την 1.6.2015

Ετικέτα: Επισήμανση ως προς CLP
ΔΔΑ : Σημείο 2.1 ταξινόμηση και επισήμανσή μόνο με CLP.

Σημείο 2.2 επισήμανση μόνο με CLP.

ΔΔΑ και Ευρ. Καν. 1272/2008 (CLP)
Υποχρεώσεις για χημικές ουσίες

Μέχρι 1.6.2015
Ετικέτα: Επισήμανση ως προς CLP
ΔΔΑ: Σημείο 2.1 ταξινόμηση και επισήμανση με DSD και CLP.

Σημείο 2.2 επισήμανση μόνο με CLP.
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Από την 1.6.2015

Ετικέτα: Επισήμανση ως προς CLP
ΔΔΑ : Σημείο 2.1 ταξινόμηση και επισήμανσή μόνο με CLP.

Σημείο 2.2 επισήμανση μόνο με CLP.

DSD: Dangerous Substances Directive 67/548/EK

DPD: Dangerous Preparations Directive 1999/45/EK



ΔΔΑ και Ευρ. Καν. 1272/2008 (CLP)
Υποχρεώσεις για μείγματα

Μέχρι 1.6.2015 (νέα μείγματα) και 1.6.2017 (όλα τα μείγματα)

(α) Ετικέτα: Επισήμανση ως προς DPD
ΔΔΑ: Σημεία 2 και 3 ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με DPD.

(β) Ετικέτα: Επισήμανση ως προς CLP
ΔΔΑ: Σημεία 2.1 και 3.1 ταξινόμηση σύμφωνα με DPD και CLP.

Σημείο 2.2 επισήμανση μόνο με CLP.
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Μετά την 1.6.2015 και την 1.6.2017 αντίστοιχα

Ετικέτα: Επισήμανση ως προς CLP
ΔΔΑ : Ταξινόμηση και επισήμανση μόνο με CLP

(β) Ετικέτα: Επισήμανση ως προς CLP
ΔΔΑ: Σημεία 2.1 και 3.1 ταξινόμηση σύμφωνα με DPD και CLP.

Σημείο 2.2 επισήμανση μόνο με CLP.



Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή
του CLP στα ΔΔΑ

DSD: Dangerous Substances Directive 67/548/EK

DPD: Dangerous Preparations Directive 1999/45/EK



Σημαντικά Σημεία Ελέγχου για ΔΔΑ
• Περιέχουν 16 σημεία και σενάρια έκθεσης/πληροφορίες για έκθεση

• Αναγράφουν τα στοιχεία Ευρωπαίου προμηθευτή

• Γίνεται αναφορά στους αριθμούς καταχώρισης REACH

• Αναγράφουν τις προσδιοριζόμενες χρήσεις

• Είναι πρόσφατα αναθεωρημένα (μετά από 1.12.2012)

• Αναφέρουν ταξινόμηση ως προς CLP

• Είναι διατυπωμένα στην ελληνική

• Παρέχονται στους επαγγελματίες χρήστες

• Περιέχουν 16 σημεία και σενάρια έκθεσης/πληροφορίες για έκθεση

• Αναγράφουν τα στοιχεία Ευρωπαίου προμηθευτή

• Γίνεται αναφορά στους αριθμούς καταχώρισης REACH

• Αναγράφουν τις προσδιοριζόμενες χρήσεις

• Είναι πρόσφατα αναθεωρημένα (μετά από 1.12.2012)

• Αναφέρουν ταξινόμηση ως προς CLP

• Είναι διατυπωμένα στην ελληνική

• Παρέχονται στους επαγγελματίες χρήστες

Γίνεται ορθή χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών από
εργοδότες, εργαζόμενους, καταναλωτές και άλλους
εμπλεκόμενους (π.χ. πυροσβεστικό σώμα, οδηγοί μεταφοράς)



Καθοδηγητικό ΓραφείοΚαθοδηγητικό Γραφείο

• Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli
(Εικονίδιο REACH)

• Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: Reach@dli.mlsi.gov.cy
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