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Βασικά σημεία παρουσίασης

1. Γενικά για τον Κανονισμό CLP
• Στόχοι / Πρόνοιες
• Ποιοι επηρεάζονται και ποιες υποχρεώσεις έχουν
• Τι αλλαγές επιφέρει ο CLP
• Κρίσιμες ημερομηνίες-Χρονοδιαγράμματα
• Παραδείγματα

2. Ευρετήριο Ταξινόμησης και επισήμανσης-
3. Προβλήματα που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις

του ΤΕΕ.
4. Μητρώο Χημικών Προϊόντων, Περί Χημικών Ουσιών

Nομοθεσία
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Βασικά σημεία παρουσίασης

1. Γενικά για τον Κανονισμό CLP
• Στόχοι / Πρόνοιες
• Ποιοι επηρεάζονται και ποιες υποχρεώσεις έχουν
• Τι αλλαγές επιφέρει ο CLP
• Κρίσιμες ημερομηνίες-Χρονοδιαγράμματα
• Παραδείγματα

2. Ευρετήριο Ταξινόμησης και επισήμανσης-
3. Προβλήματα που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις

του ΤΕΕ.
4. Μητρώο Χημικών Προϊόντων, Περί Χημικών Ουσιών

Nομοθεσία



ΚανονισμόςΚανονισμός CLPCLP

Labelling PackagingClassification
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Σε ισχύ από τις 20.1.2009



ΚανονισμόςΚανονισμός

Εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες και χημικά μείγματα που

διατίθενται στην αγορά

Εισάγει νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση του

κινδύνου (GHS)

Αντικαθιστά και καταργεί τις παλιές Οδηγίες για την ταξινόμηση

και επισήμανση 67/548/EEC (DSD) και 1999/45/EC (DPD)

Προβλέπει αλλαγές στα ΔΔΑ (Καν. REACH)

Μεταβατική περίοδος πλήρους εφαρμογής 2010 (+2) – 2015 (+2)

Εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες και χημικά μείγματα που

διατίθενται στην αγορά

Εισάγει νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση του

κινδύνου (GHS)

Αντικαθιστά και καταργεί τις παλιές Οδηγίες για την ταξινόμηση

και επισήμανση 67/548/EEC (DSD) και 1999/45/EC (DPD)

Προβλέπει αλλαγές στα ΔΔΑ (Καν. REACH)

Μεταβατική περίοδος πλήρους εφαρμογής 2010 (+2) – 2015 (+2)

Ο CLP απευθύνεται στους εργαζόμενους και στους καταναλωτές

και αφορά την διάθεση και τη χρήση χημικών
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Εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες και χημικά μείγματα που

διατίθενται στην αγορά

Εισάγει νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση του

κινδύνου (GHS)

Αντικαθιστά και καταργεί τις παλιές Οδηγίες για την ταξινόμηση

και επισήμανση 67/548/EEC (DSD) και 1999/45/EC (DPD)

Προβλέπει αλλαγές στα ΔΔΑ (Καν. REACH)

Μεταβατική περίοδος πλήρους εφαρμογής 2010 (+2) – 2015 (+2)

Εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες και χημικά μείγματα που

διατίθενται στην αγορά

Εισάγει νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση του

κινδύνου (GHS)

Αντικαθιστά και καταργεί τις παλιές Οδηγίες για την ταξινόμηση

και επισήμανση 67/548/EEC (DSD) και 1999/45/EC (DPD)

Προβλέπει αλλαγές στα ΔΔΑ (Καν. REACH)

Μεταβατική περίοδος πλήρους εφαρμογής 2010 (+2) – 2015 (+2)



Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Οξέα (Υδροχλωρικό, Φωσφορικό, Θειϊκό)

Βάσεις (Καυστική Σόδα, Αμμωνία)
Χλωρίνη (Υποχλωριώδες νάτριο), παραφινέλαιο,

Αιθανόλη/Βιοαιθανόλη, Μεθανόλη

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Οξέα (Υδροχλωρικό, Φωσφορικό, Θειϊκό)

Βάσεις (Καυστική Σόδα, Αμμωνία)
Χλωρίνη (Υποχλωριώδες νάτριο), παραφινέλαιο,

Αιθανόλη/Βιοαιθανόλη, Μεθανόλη

Ο Κανονισμός CLP εφαρμόζεται:

Επικίνδυνα χημικά μείγματα
Διάφορα  καθαριστικά προϊόντα

Απορρυπαντικά
Αρωματικά χώρων

Δομικά Υλικά
Μπογιές και Βερνίκια
Καύσιμα, Βιοκαύσιμα

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Βιοκτόνα και απολυμαντικά  προϊόντα

Λιπάσματα και τα επιμέρους συστατικά
Γόμες (κόλλες)

Επικίνδυνα συστατικά καλλυντικών και
φαρμάκων

Επικίνδυνα χημικά μείγματα
Διάφορα  καθαριστικά προϊόντα

Απορρυπαντικά
Αρωματικά χώρων

Δομικά Υλικά
Μπογιές και Βερνίκια
Καύσιμα, Βιοκαύσιμα

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Βιοκτόνα και απολυμαντικά  προϊόντα

Λιπάσματα και τα επιμέρους συστατικά
Γόμες (κόλλες)

Επικίνδυνα συστατικά καλλυντικών και
φαρμάκων
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ΔΕΝ εφαρμόζεται  σε τελικά προϊόντα:
Τρόφιμα, Καλλυντικά, Φάρμακα

ΔΕΝ εφαρμόζεται  σε τελικά προϊόντα:
Τρόφιμα, Καλλυντικά, Φάρμακα

Επικίνδυνα χημικά μείγματα
Διάφορα  καθαριστικά προϊόντα

Απορρυπαντικά
Αρωματικά χώρων

Δομικά Υλικά
Μπογιές και Βερνίκια
Καύσιμα, Βιοκαύσιμα

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Βιοκτόνα και απολυμαντικά  προϊόντα

Λιπάσματα και τα επιμέρους συστατικά
Γόμες (κόλλες)

Επικίνδυνα συστατικά καλλυντικών και
φαρμάκων

Επικίνδυνα χημικά μείγματα
Διάφορα  καθαριστικά προϊόντα

Απορρυπαντικά
Αρωματικά χώρων

Δομικά Υλικά
Μπογιές και Βερνίκια
Καύσιμα, Βιοκαύσιμα

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Βιοκτόνα και απολυμαντικά  προϊόντα

Λιπάσματα και τα επιμέρους συστατικά
Γόμες (κόλλες)

Επικίνδυνα συστατικά καλλυντικών και
φαρμάκων



Προστασία της ανθρώπινης υγείας και  του περιβάλλοντος

Στόχος CLP

Ταυτοποίηση – Αναγνώριση
των επικίνδυνων χημικών
ουσιών και των μειγμάτων

ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ για την ταξινόμηση
του κινδύνου  κατά την

παραγωγή, τη διάθεσή στην
αγορά, τη μεταφορά και κατά τη

χρήση τους.
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Global Harmonized System

Εναρμονισμένη Ταξινόμηση και Επισήμανση σε διεθνές επίπεδο
Ασυνέπεια στην Τ&Ε - Πρόβλημα για το παγκόσμιο εμπόριο !



Βασικές ΥποχρεώσειςΒασικές Υποχρεώσεις CLPCLP

Άρθρο 4Άρθρο 4

Ταξινόμηση,
Επισήμανση και

Συσκευασία
χημικών ουσιών

και μειγμάτων

Άρθρα 15 / 30Άρθρα 15 / 30

Επικαιροποίηση –
Αναθεώρηση του

κινδύνου

Άρθρο 40Άρθρο 40

Κοινοποίηση
στοιχείων

Ταξινόμησης
και

Επισήμανσης
στο ευρετήριο

C&L ECHA
inventory

Άρθρο 49Άρθρο 49

Συλλογή και
διατήρηση

πληροφοριών
για διάρκεια 10

χρόνων
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Ταξινόμηση,
Επισήμανση και

Συσκευασία
χημικών ουσιών

και μειγμάτων

Επικαιροποίηση –
Αναθεώρηση του

κινδύνου

Κοινοποίηση
στοιχείων

Ταξινόμησης
και

Επισήμανσης
στο ευρετήριο

C&L ECHA
inventory

Συλλογή και
διατήρηση

πληροφοριών
για διάρκεια 10

χρόνων



Ορισμοί:Ορισμοί:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Ο Παρασκευαστής, ο Εισαγωγέας,

ο Μεταγενέστερος χρήστης ή ο Διανομέας που διαθέτει
στην αγορά μια χημική ουσία (καθαρή ή σε μείγμα)  ή ένα μείγμα.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Ο Παρασκευαστής, ο Εισαγωγέας,

ο Μεταγενέστερος χρήστης ή ο Διανομέας που διαθέτει
στην αγορά μια χημική ουσία (καθαρή ή σε μείγμα)  ή ένα μείγμα.

Ποιοι έχουν υποχρεώσεις σύμφωνα με τον CLP?

Ο Κανονισμός αφορά τους ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ χημικών ουσιών/ μειγμάτων
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Ο Παρασκευαστής, ο Εισαγωγέας,

ο Μεταγενέστερος χρήστης ή ο Διανομέας που διαθέτει
στην αγορά μια χημική ουσία (καθαρή ή σε μείγμα)  ή ένα μείγμα.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Ο Παρασκευαστής, ο Εισαγωγέας,

ο Μεταγενέστερος χρήστης ή ο Διανομέας που διαθέτει
στην αγορά μια χημική ουσία (καθαρή ή σε μείγμα)  ή ένα μείγμα.

Διάθεση στην αγορά : Η προμήθεια ή η διάθεση σε τρίτο
είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Η εισαγωγή θεωρείται

διάθεση στην αγορά.

Διάθεση στην αγορά : Η προμήθεια ή η διάθεση σε τρίτο
είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν. Η εισαγωγή θεωρείται

διάθεση στην αγορά.

Μεταγενέστερος Χρήστης: πρόσωπο εκτός
από τον παρασκευαστή και τον εισαγωγέα που

χρησιμοποιεί μια χημική ουσία (καθαρή ή σε μείγμα)
κατά τη βιομηχανική ή επαγγελματική του δραστηριότητα

Μεταγενέστερος Χρήστης: πρόσωπο εκτός
από τον παρασκευαστή και τον εισαγωγέα που

χρησιμοποιεί μια χημική ουσία (καθαρή ή σε μείγμα)
κατά τη βιομηχανική ή επαγγελματική του δραστηριότητα



Ρόλοι και ΥποχρεώσειςΡόλοι και Υποχρεώσεις
Ταξινόμηση Επισήμανση Συσκευασία Κοινοποίηση Διατήρηση

πληροφοριών

Παρασκευαστής     

Εισαγωγέας     

Μεταγενέστερος
Χρήστης x*

Εκτός και αν
μεταβάλλει τη
σύσταση του

προϊόντος

  x 
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Μεταγενέστερος
Χρήστης x*

Εκτός και αν
μεταβάλλει τη
σύσταση του

προϊόντος

  x 

Διανομέας x   x 

Οι προμηθευτές συνεργάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας του CLP.

Οι προμηθευτές συνεργάζονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας του CLP.



ΧρονοδιαγράμματαΧρονοδιαγράμματα -- Κρίσιμες ΗμερομηνίεςΚρίσιμες Ημερομηνίες C&LC&L

1.12.2010 1.12.2012 CLP

Καθαρές χημικές ουσίες

www.mlsi.gov.cy/dli

Μείγματα

1.1.66.201.20155 1.1.66.201.20177 CLP

Μεταβατική περίοδοςΜεταβατική περίοδος !!



Ποιες αλλαγές επιφέρει ο CLP ..
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ΕπισήμανσηΕπισήμανση σύμφωνα με τονσύμφωνα με τον CLPCLP

R35: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα ->Η314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες
S2: Μακριά από παιδιά ->  Ρ102: Μακριά από παιδιά



9 Εικονογράμματα9 Εικονογράμματα
κινδύνουκινδύνου

7 Σύμβολα7 Σύμβολα
κινδύνουκινδύνου
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DSD / DPD CLP / GHS

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html



15 κατηγορίες
κινδύνου

Κριτήρια ΤαξινόμησηςΚριτήρια Ταξινόμησης σύμφωνα με τονσύμφωνα με τον CLPCLP

Φυσικοχημικοί
κίνδυνοι

Κίνδυνοι για την
υγεία

Κίνδυνοι για το
περιβάλλον

16 τάξεις κινδύνου
5 εικονογράμματα

10 τάξεις κινδύνου
4 εικονογράμματα

2 τάξεις κινδύνου
2 εικονογράμματα

16 τάξεις κινδύνου
5 εικονογράμματα

10 τάξεις κινδύνου
4 εικονογράμματα

2 τάξεις κινδύνου
2 εικονογράμματα

28 τάξεις
κινδύνου
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Σύγκριση των 2  συστημάτων Ταξινόμησης και  Επισήμανσης

σε ισχύ από
1.12.2010

καταργείται
1.6.2015



Ταξινόμηση και  Επισήμανση μειγμάτων χλωρίνης (>5%)

17



ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διασφαλίστε ότι τα προϊόντα σας έχουν

ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ

ΠΡΙΝ  ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διασφαλίστε ότι τα προϊόντα σας έχουν

ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ

ΠΡΙΝ  ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ
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Λαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες από τις
υπάρχουσες ΕΤΙΚΕΤΕΣ του προϊόντος ή/και από

τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)
του παρασκευαστή

Λαμβάνοντας όλες τις πληροφορίες από τις
υπάρχουσες ΕΤΙΚΕΤΕΣ του προϊόντος ή/και από

τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ)
του παρασκευαστήσημείο 2.2/ ΔΔΑ



1. Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του / των προμηθευτών*

2. Εικονογράμματα κινδύνου

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας «Η» (όλες)

4. Δηλώσεις προφυλάξεις «Ρ» (μέχρι 6)

5. Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος (ονομασία ουσίας, EC ή CAS)

6. Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή  ΠΡΟΣΟΧΗ

7. Ποσότητα προϊόντος

8. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης που μπορεί να

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

τρόπος απόρριψης, βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, απορρυπαντικά, μπογιές VOCs)

1. Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του / των προμηθευτών*

2. Εικονογράμματα κινδύνου

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας «Η» (όλες)

4. Δηλώσεις προφυλάξεις «Ρ» (μέχρι 6)

5. Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος (ονομασία ουσίας, EC ή CAS)

6. Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή  ΠΡΟΣΟΧΗ

7. Ποσότητα προϊόντος

8. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης που μπορεί να

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

τρόπος απόρριψης, βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, απορρυπαντικά, μπογιές VOCs)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (Άρθρο 17 CLP)
Ποιες πληροφορίες απαιτούνται
στην ετικέτα;

Χρήση συγκεκριμένων
φράσεων όχι προσωπική

μετάφραση

Χρήση συγκεκριμένων
φράσεων όχι προσωπική

μετάφραση
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1. Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του / των προμηθευτών*

2. Εικονογράμματα κινδύνου

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας «Η» (όλες)

4. Δηλώσεις προφυλάξεις «Ρ» (μέχρι 6)

5. Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος (ονομασία ουσίας, EC ή CAS)

6. Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή  ΠΡΟΣΟΧΗ

7. Ποσότητα προϊόντος

8. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης που μπορεί να

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

τρόπος απόρριψης, βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, απορρυπαντικά, μπογιές VOCs)

1. Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του / των προμηθευτών*

2. Εικονογράμματα κινδύνου

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας «Η» (όλες)

4. Δηλώσεις προφυλάξεις «Ρ» (μέχρι 6)

5. Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος (ονομασία ουσίας, EC ή CAS)

6. Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή  ΠΡΟΣΟΧΗ

7. Ποσότητα προϊόντος

8. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης που μπορεί να

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

τρόπος απόρριψης, βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, απορρυπαντικά, μπογιές VOCs)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ**



•Κατάλληλο μέγεθος ετικέτας ανάλογα με τη συσκευασία.
•Οι ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται σταθερά στη συσκευασία,
•Να είναι ευανάγνωστες και να διαβάζονται οριζόντια.

Ελάχιστες διαστάσεις ετικέτας και εικονογραμμάτων

20

 1 cm2

 1/15 της επιφάνειας της
ετικέτας

*’Αρθρο 29
Εξαιρέσεις  για μικρές
συσκευασίες <125 ml

και για συγκεκριμένους
κινδύνους



Σχηματικό
Παράδειγμα

ετικέτας
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Παράδειγμα ετικέτας που περιλαμβάνει πληροφορίες που
απαιτούνται από άλλη νομοθεσία και το CLP
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Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και τα πώματα των
συσκευασιών δεν επιτρέπουν απώλεια του
περιεχομένου.

Τα υλικά των συσκευασιών και τα πώματά τους δεν
υφίστανται βλάβη από το περιεχόμενο και δεν
σχηματίζουν επικίνδυνες ενώσεις με αυτό.

Οι συσκευασίες και τα πώματα είναι στέρεα και
ανθεκτικά ώστε να αποκλείεται η χαλάρωση. Τα πώματα
πρέπει να μπορούν να ανοιγοκλείουν επανειλημμένα
χωρίς απώλεια του περιεχομένου.

Απαιτήσεις  Συσκευασίας

24

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και τα πώματα των
συσκευασιών δεν επιτρέπουν απώλεια του
περιεχομένου.

Τα υλικά των συσκευασιών και τα πώματά τους δεν
υφίστανται βλάβη από το περιεχόμενο και δεν
σχηματίζουν επικίνδυνες ενώσεις με αυτό.

Οι συσκευασίες και τα πώματα είναι στέρεα και
ανθεκτικά ώστε να αποκλείεται η χαλάρωση. Τα πώματα
πρέπει να μπορούν να ανοιγοκλείουν επανειλημμένα
χωρίς απώλεια του περιεχομένου.



Μετάγγιση από δοχείο μεγαλύτερου όγκου σε μικρότερο
Μεταφορά της επισήμανσης στην τελική συσκευασία
Μετάγγιση από δοχείο μεγαλύτερου όγκου σε μικρότερο
Μεταφορά της επισήμανσης στην τελική συσκευασία
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Μετάγγιση από δοχείο μεγαλύτερου όγκου σε μικρότερο
Μεταφορά της επισήμανσης στην τελική συσκευασία

Προϊόντα που ταξινομούνται ως τοξικά, διαβρωτικά ( pH 11,5
ή < 2)  επιβλαβή, εξαιρετικά εύφλεκτα, όταν διατίθενται στο ευρύ
κοινό πρέπει να φέρουν πώμα ασφαλείας ή/ και ανάγλυφη
προειδοποίηση κινδύνου

Προϊόντα που ταξινομούνται ως τοξικά, διαβρωτικά ( pH 11,5
ή < 2)  επιβλαβή, εξαιρετικά εύφλεκτα, όταν διατίθενται στο ευρύ
κοινό πρέπει να φέρουν πώμα ασφαλείας ή/ και ανάγλυφη
προειδοποίηση κινδύνου



Μορφή / Σχήμα
Ελκυστική για την περιέργεια των παιδιών
παραπλανητική για τους καταναλωτές

Συσκευασία – Σχεδιασμό
Μοιάζει με συσκευασίες  τροφίμων, ή φαρμακευτικών /
καλλυντικών προϊόντων

Μορφή / Σχήμα
Ελκυστική για την περιέργεια των παιδιών
παραπλανητική για τους καταναλωτές

Συσκευασία – Σχεδιασμό
Μοιάζει με συσκευασίες  τροφίμων, ή φαρμακευτικών /
καλλυντικών προϊόντων

Συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνη χημική ουσία ή
μείγμα που διατίθεται στο ευρύ κοινό δεν πρέπει:

www.mlsi.gov.cy/dli

Απαγορεύονται οι
φράσεις

«Μη Τοξικό»,
«Ακίνδυνο»,

«Οικολογικό»

Απαγορεύονται οι
φράσεις

«Μη Τοξικό»,
«Ακίνδυνο»,

«Οικολογικό»
26

Μορφή / Σχήμα
Ελκυστική για την περιέργεια των παιδιών
παραπλανητική για τους καταναλωτές

Συσκευασία – Σχεδιασμό
Μοιάζει με συσκευασίες  τροφίμων, ή φαρμακευτικών /
καλλυντικών προϊόντων

Μορφή / Σχήμα
Ελκυστική για την περιέργεια των παιδιών
παραπλανητική για τους καταναλωτές

Συσκευασία – Σχεδιασμό
Μοιάζει με συσκευασίες  τροφίμων, ή φαρμακευτικών /
καλλυντικών προϊόντων



ΔιευκρινίσειςΔιευκρινίσεις
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** Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του / των προμηθευτών

Όταν o προμηθευτής:

1. Δεν αλλάξει καθόλου τη συσκευασία/ ετικέτα τότε δεν υποχρεούται να
προσθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ετικέτα ούτε να
αντικαταστήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του με τα δικά
του, αλλά μπορεί να το πράξει εάν το επιθυμεί.

2. Αλλάξει τη συσκευασία/ ετικέτα κατά τρόπο ώστε τα στοιχεία επισήμανσης
παρουσιάζονται διαφορετικά από ότι στην αρχική ετικέτα/συσκευασία που
του παρασχέθηκε, τότε πρέπει να προσθέτει και τα δικά του στοιχεία
επικοινωνίας ή να αντικαθιστά τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή
του με τα δικά του, δεδομένου ότι έχει αναλάβει την ευθύνη της εκ νέου
συσκευασίας και επισήμανσης της ουσίας ή του μείγματος.

3. Αλλάξει τη γλώσσα που εμφανίζεται στην ετικέτα, πρέπει να προσθέσει
τα στοιχεία επικοινωνίας του στα στοιχεία επικοινωνίας του αρχικού
προμηθευτή, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος για την
ορθή μετάφραση και το περιεχόμενο της επισήμανσης.

Όταν o προμηθευτής:

1. Δεν αλλάξει καθόλου τη συσκευασία/ ετικέτα τότε δεν υποχρεούται να
προσθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ετικέτα ούτε να
αντικαταστήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του με τα δικά
του, αλλά μπορεί να το πράξει εάν το επιθυμεί.

2. Αλλάξει τη συσκευασία/ ετικέτα κατά τρόπο ώστε τα στοιχεία επισήμανσης
παρουσιάζονται διαφορετικά από ότι στην αρχική ετικέτα/συσκευασία που
του παρασχέθηκε, τότε πρέπει να προσθέτει και τα δικά του στοιχεία
επικοινωνίας ή να αντικαθιστά τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή
του με τα δικά του, δεδομένου ότι έχει αναλάβει την ευθύνη της εκ νέου
συσκευασίας και επισήμανσης της ουσίας ή του μείγματος.

3. Αλλάξει τη γλώσσα που εμφανίζεται στην ετικέτα, πρέπει να προσθέσει
τα στοιχεία επικοινωνίας του στα στοιχεία επικοινωνίας του αρχικού
προμηθευτή, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος για την
ορθή μετάφραση και το περιεχόμενο της επισήμανσης.
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Όταν o προμηθευτής:

1. Δεν αλλάξει καθόλου τη συσκευασία/ ετικέτα τότε δεν υποχρεούται να
προσθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ετικέτα ούτε να
αντικαταστήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του με τα δικά
του, αλλά μπορεί να το πράξει εάν το επιθυμεί.

2. Αλλάξει τη συσκευασία/ ετικέτα κατά τρόπο ώστε τα στοιχεία επισήμανσης
παρουσιάζονται διαφορετικά από ότι στην αρχική ετικέτα/συσκευασία που
του παρασχέθηκε, τότε πρέπει να προσθέτει και τα δικά του στοιχεία
επικοινωνίας ή να αντικαθιστά τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή
του με τα δικά του, δεδομένου ότι έχει αναλάβει την ευθύνη της εκ νέου
συσκευασίας και επισήμανσης της ουσίας ή του μείγματος.

3. Αλλάξει τη γλώσσα που εμφανίζεται στην ετικέτα, πρέπει να προσθέσει
τα στοιχεία επικοινωνίας του στα στοιχεία επικοινωνίας του αρχικού
προμηθευτή, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος για την
ορθή μετάφραση και το περιεχόμενο της επισήμανσης.

Όταν o προμηθευτής:

1. Δεν αλλάξει καθόλου τη συσκευασία/ ετικέτα τότε δεν υποχρεούται να
προσθέσει τα στοιχεία επικοινωνίας του στην ετικέτα ούτε να
αντικαταστήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή του με τα δικά
του, αλλά μπορεί να το πράξει εάν το επιθυμεί.

2. Αλλάξει τη συσκευασία/ ετικέτα κατά τρόπο ώστε τα στοιχεία επισήμανσης
παρουσιάζονται διαφορετικά από ότι στην αρχική ετικέτα/συσκευασία που
του παρασχέθηκε, τότε πρέπει να προσθέτει και τα δικά του στοιχεία
επικοινωνίας ή να αντικαθιστά τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή
του με τα δικά του, δεδομένου ότι έχει αναλάβει την ευθύνη της εκ νέου
συσκευασίας και επισήμανσης της ουσίας ή του μείγματος.

3. Αλλάξει τη γλώσσα που εμφανίζεται στην ετικέτα, πρέπει να προσθέσει
τα στοιχεία επικοινωνίας του στα στοιχεία επικοινωνίας του αρχικού
προμηθευτή, δεδομένου ότι σε αυτή την περίπτωση είναι υπεύθυνος για την
ορθή μετάφραση και το περιεχόμενο της επισήμανσης.

(Καθοδηγητικό έγγραφο Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών)



**Παρεκκλίσεις (ΤΕΕ) σχετικά με την  Ελληνική γλώσσα

1. Για συσκευασίες επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων, χωρητικότητας

μικρότερης των δυόμισι λίτρων, που προορίζονται για χρήση σε χημικά,

κλινικά, μικροβιολογικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή φαρμακευτικά

εργαστήρια, η επισήμανση μπορεί να είναι διατυπωμένη μόνο στην

Αγγλική γλώσσα.

2. Για συσκευασίες επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων που προορίζονται

για άλλες χρήσεις για τις οποίες, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ο

Αρχιεπιθεωρητής κρίνει ότι μπορεί να παραχωρηθεί σχετική άδεια, η

επισήμανση μπορεί να είναι διατυπωμένη μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

** Το ίδιο ισχύει και για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας
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1. Για συσκευασίες επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων, χωρητικότητας

μικρότερης των δυόμισι λίτρων, που προορίζονται για χρήση σε χημικά,

κλινικά, μικροβιολογικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή φαρμακευτικά

εργαστήρια, η επισήμανση μπορεί να είναι διατυπωμένη μόνο στην

Αγγλική γλώσσα.

2. Για συσκευασίες επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων που προορίζονται

για άλλες χρήσεις για τις οποίες, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, ο

Αρχιεπιθεωρητής κρίνει ότι μπορεί να παραχωρηθεί σχετική άδεια, η

επισήμανση μπορεί να είναι διατυπωμένη μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

** Το ίδιο ισχύει και για τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας



Μεταβατική περίοδος 2015-2017 για τα μείγματα

Επίσημη Θέση ECHA

Από την 1.6.2015, τα μείγματα πρέπει να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και
να συσκευάζονται μόνο σύμφωνα με τον CLP.

Μείγματα που έχουν ήδη ταξινομηθεί, επισημανθεί και συσκευαστεί
σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά
(βρίσκονται δηλαδή «στα ράφια» του προμηθευτή) πριν από τη 1η

Ιουνίου 2015, θα μπορούν να επωφεληθούν της μεταβατικής περιόδου
και να επισημανθούν/συσκευαστούν εκ νέου μέχρι την 1η Ιουνίου 2017.
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Από την 1.6.2015, τα μείγματα πρέπει να ταξινομούνται, να επισημαίνονται και
να συσκευάζονται μόνο σύμφωνα με τον CLP.

Μείγματα που έχουν ήδη ταξινομηθεί, επισημανθεί και συσκευαστεί
σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά
(βρίσκονται δηλαδή «στα ράφια» του προμηθευτή) πριν από τη 1η

Ιουνίου 2015, θα μπορούν να επωφεληθούν της μεταβατικής περιόδου
και να επισημανθούν/συσκευαστούν εκ νέου μέχρι την 1η Ιουνίου 2017.

** Under certain conditions, mixtures prepared before 1 June 2015
and stored in a formulator's warehouse after 1 June 2015 can
benefit from the transitional arrangements only when the transfer
of ownership of the mixture has taken place before 1 June
2015 although the mixture does still remain in the manufacturer's or
formulator's warehouse, i.e. no physical hand-over.



Βασικές ΥποχρεώσειςΒασικές Υποχρεώσεις CLPCLP

Άρθρο 4Άρθρο 4

Ταξινόμηση,
Επισήμανση και

Συσκευασία
χημικών ουσιών

και μειγμάτων

Άρθρα 15 / 30Άρθρα 15 / 30

Επικαιροποίηση –
Αναθεώρηση του

κινδύνου

Άρθρο 40Άρθρο 40

Κοινοποίηση
στοιχείων

Ταξινόμησης
και

Επισήμανσης
στο ευρετήριο

C&L ECHA
inventory

Άρθρο 49Άρθρο 49

Συλλογή και
διατήρηση

πληροφοριών
για διάρκεια 10

χρόνων
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Ταξινόμηση,
Επισήμανση και

Συσκευασία
χημικών ουσιών

και μειγμάτων

Επικαιροποίηση –
Αναθεώρηση του

κινδύνου

Κοινοποίηση
στοιχείων

Ταξινόμησης
και

Επισήμανσης
στο ευρετήριο

C&L ECHA
inventory

Συλλογή και
διατήρηση

πληροφοριών
για διάρκεια 10

χρόνων



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

European Chemical Substances
Information System (ESIS)

European Chemical Substances
Information System (ESIS)

32



Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης

Βάση δεδομένων του ECHA που περιέχει:
• πληροφοριές που υποβάλλουν οι παρασκευαστές /εισαγωγείς για την
ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών που διαθέτουν στην
αγορά
•Κατάλογο με τις εναρμονισμένες ταξινομήσεις

C & L Inventory
http://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Περιέχεται σε μείγμα που
ταξινομείται ως επικίνδυνο
Περιέχεται σε μείγμα που

ταξινομείται ως επικίνδυνο

Κοινοποίηση
Ταξινόμησης και

Επισήμανσης
Ευρετήριο C & L

Διαδικτυακή υποβολή-δωρεάν

Κοινοποίηση
Ταξινόμησης και

Επισήμανσης
Ευρετήριο C & L

Διαδικτυακή υποβολή-δωρεάν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ή ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ που διαθέτει στην αγορά
(ανεξαρτήτως ποσότητας) χημική ουσία (καθαρή ή σε μίγμα)

Υπόκειται σε καταχώριση
REACH (≥ 1 τόνο/έτος)

Υπόκειται σε καταχώριση
REACH (≥ 1 τόνο/έτος)

Ταξινομείται ως επικίνδυνηΤαξινομείται ως επικίνδυνη Κοινοποίηση
Ταξινόμησης και

Επισήμανσης
Ευρετήριο C & L

Διαδικτυακή υποβολή-δωρεάν

Κοινοποίηση
Ταξινόμησης και

Επισήμανσης
Ευρετήριο C & L

Διαδικτυακή υποβολή-δωρεάνΥπόκειται σε καταχώριση
REACH (≥ 1 τόνο/έτος)

Υπόκειται σε καταχώριση
REACH (≥ 1 τόνο/έτος)

•Ταυτότητα
παρασκευαστή/εισαγωγέα
•Ταυτότητα χημικής ουσίας,
•Στοιχεία ταξινόμησης και
επισήμανσης της ουσίας
σύμφωνα με τον CLP

Εντός 1 μήνα από την
ημερ. διάθεσης στην

αγορά



Προβλήματα που εντοπίζουμε κατά
τις επιθεωρήσεις μας
στην Κυπριακή αγορά
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Απουσία σήμανσης στην Ελληνική γλώσσα.Απουσία σήμανσης στην Ελληνική γλώσσα.

Μικρό μέγεθος  ετικετών, μικρά σύμβολα
κινδύνου, γράμματα μικρά και δυσανάγνωστα.
Μικρό μέγεθος  ετικετών, μικρά σύμβολα
κινδύνου, γράμματα μικρά και δυσανάγνωστα.

Ακατάλληλη σήμανση
απουσία συμβόλων κινδύνου, φράσεων κλπ).
Ακατάλληλη σήμανση
απουσία συμβόλων κινδύνου, φράσεων κλπ).

Μικρό μέγεθος  ετικετών, μικρά σύμβολα
κινδύνου, γράμματα μικρά και δυσανάγνωστα.
Μικρό μέγεθος  ετικετών, μικρά σύμβολα
κινδύνου, γράμματα μικρά και δυσανάγνωστα.

Ακατάλληλα σύμβολα κινδύνουΑκατάλληλα σύμβολα κινδύνου

Ετικέτα με άδεια σύμβολαΕτικέτα με άδεια σύμβολα

Μη αναγραφή επικίνδυνων συστατικών όπου απαιτείταιΜη αναγραφή επικίνδυνων συστατικών όπου απαιτείται



Εμφάνιση και των 2 συστημάτων
ταξινόμησης κινδύνου
Εμφάνιση και των 2 συστημάτων
ταξινόμησης κινδύνου

Σύμβολα κινδύνου με το ένα σύστημα και
φράσεις με το άλλο.
Σύμβολα κινδύνου με το ένα σύστημα και
φράσεις με το άλλο.

Λανθασμένη μετάφραση στοιχείων
ετικέτας (π.χ σύμβολο κινδύνου
διαβρωτικό και αναγραφή εύφλεκτο)

Λανθασμένη μετάφραση στοιχείων
ετικέτας (π.χ σύμβολο κινδύνου
διαβρωτικό και αναγραφή εύφλεκτο)
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Χρήση ίδιας ετικέτας για όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως κατηγορίας
κινδύνου
Χρήση ίδιας ετικέτας για όλα τα προϊόντα ανεξαρτήτως κατηγορίας
κινδύνου

Λανθασμένη μετάφραση στοιχείων
ετικέτας (π.χ σύμβολο κινδύνου
διαβρωτικό και αναγραφή εύφλεκτο)

Λανθασμένη μετάφραση στοιχείων
ετικέτας (π.χ σύμβολο κινδύνου
διαβρωτικό και αναγραφή εύφλεκτο)

προσωπική μετάφραση φράσεωνπροσωπική μετάφραση φράσεων

Μη αναγραφή στοιχείων υπευθύνου διάθεσης στην ΕΕ αγοράΜη αναγραφή στοιχείων υπευθύνου διάθεσης στην ΕΕ αγορά

Ακατάλληλη συσκευασίαΑκατάλληλη συσκευασία



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΧΟΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΧΟ……
Άρθρο 45 CLP

Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2015**:

Συλλογή πληροφοριών για το Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/78EBC1E3C7C818FBC2257BDD003513CD?OpenDocument

www.mlsi.gov.cy/dli 38



Καθοδηγητικά έγγραφα

http://echa.europa.eu/ΙστοσελίδαΙστοσελίδα TEE :TEE :
www.mlsi.gov.cy/dliwww.mlsi.gov.cy/dli
Εικονίδιο CLP

39



Ευχαριστώ

www.mlsi.gov.cy/dli 40www.mlsi.gov.cy/dli 40
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