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• Κανονισμός CLP :

• Βασικές πρόνοιες ταξινόμησης, επισήμανσης

και συσκευασίας - Υποχρεώσεις

• Ειδικές πρόνοιες - Παραδείγματα

• Προβλήματα που εντοπίζονται στην κυπριακή

αγορά
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Classification Labelling Packaging

Σε ισχύ από τις 20.1.2009 Μεταβατική περίοδος πλήρους 

εφαρμογής 2010 - 2017
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ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ CLP

Κοινοποίηση του κινδύνου με τη μορφή 

επισήμανσης

Μια ουσία ή ένα μείγμα που έχει ταξινομηθεί ως 

επικίνδυνο και περιέχεται σε συσκευασία πρέπει 

να φέρει επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα 

με τους κανόνες του CLP. 

Ελληνική γλώσσα
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 Εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες και μείγματα (χημικά προϊόντα) που

ταξινομούνται ως επικίνδυνα και διατίθενται στην αγορά.

 Έχει εισάξει νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση του

κινδύνου (Global Harmonised System) και αλλαγές στα Δελτία

Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ).

 Δεν εφαρμόζεται:

o Σε ραδιενεργές ουσίες και μείγματα

o Σε προϊόντα υπό τελωνειακή επιτήρηση (επανεξαγωγή, ή διαμετακόμιση)

o Σε ουσίες ή μείγματα που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, πανεπιστήμια και

ακαδημαϊκά ιδρύματα

o Σε φαρμακευτικά, κτηνιατρικά φαρμακευτικά, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

o Σε τρόφιμα και ζωοτροφές

Γενικές πρόνοιες CLP - πεδίο εφαρμογής
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1. Πριν τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά πρέπει

να διασφαλιστεί ότι αυτά έχουν ταξινομηθεί, επισημανθεί και

συσκευαστεί σύμφωνα με τον Kανονισμό CLP.

2. Αν οι πληροφορίες στην ετικέτα δεν είναι στην ελληνική γλώσσα 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τις υπάρχουσες  

ετικέτες και τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) –> μετάφραση 

ΔΔΑ–> νέα ετικέτα

Υποχρεώσεις Προμηθευτών (παρασκευαστές / διανομείς) :
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 Εάν έχετε αγοράσει / εισάξει προϊόν που δεν φέρει σήμανση

επικινδυνότητας (ετικέτα) τότε θα πρέπει να:

• Ζητήσετε από τους προμηθευτές σας τα ΔΔΑ των προϊόντων ή πληροφορίες σχετικά με 

τη σύσταση  (είναι υποχρεωμένοι να τα παρέχουν). 

• Εντοπίστε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε από τα ΔΔΑ. Οι πληροφορίες που θα 

περιλαμβάνονται στην ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις πληροφορίες στο ΔΔΑ 

(σημείο 2). 

 Εάν δεν υπάρχει ΔΔΑ τότε θα πρέπει να προχωρήσετε εσείς με τη 

βοήθεια συμβούλων ή ειδικών λογισμικών και να συντάξετε τα ΔΔΑ για 

τα προϊόντα σας.

 Να ετοιμάσετε νέες ετικέτες στην ελληνική και να τις επικολλήσετε στη

συσκευασία του προϊόντος.

 Να τοποθετήσετε τα στοιχεία της εταιρίας σας στη νέα ετικέτα και στα

ΔΔΑ εφόσον έχετε αναλάβει την ευθύνη για τη διάθεση στην αγορά.

Υποχρεώσεις Προμηθευτών:
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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)

Απαιτήσεις για την Επισήμανση (άρθρο 17, CLP):
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Οι ουσίες και τα μείγματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (κανονισμός για τα

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ΡΡΡ) ή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

528/2012 (κανονισμός για τα βιοκτόνα, ΒPR) πρέπει να φέρουν τα

στοιχεία επισήμανσης του CLP.

άρθρο 25(2) CLP

Στις ουσίες και στα μείγματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

κανονισμού PPP πρέπει να αναγράφεται η συμπληρωματική δήλωση

EUH401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη 

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»
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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.

(Καθοδηγητικό έγγραφο Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών)
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Εικονογράμματα κινδύνου
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Δηλώσεις Κινδύνου (Hazard Statements)

Δηλώσεις Προφύλαξης (Precaution Statements )

Συγκεκριμένες 
Δηλώσεις από 
νομικό κείμενο

• Αφίσα TEE• Ιστοσελίδα ΤΕΕ • Ιστοσελίδα ECHA

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/


www.mlsi.gov.cy/dli 13



www.mlsi.gov.cy/dli 14

Εικονόγραμμα

κινδύνου

Ονομασία 

προϊόντος 

Ποσότητα

Δηλώσεις 

προφύλαξης

Άλλες 

συμπληρωματικές 

πληροφορίες

Συστατικά 

Στοιχεία 

Διανομέα / 

υπεύθυνου 

Προειδοποίηση

Δηλώσεις

επικινδυνότητας

Άλλες 

συμπληρωματικές 

πληροφορίες
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Ειδικότερες Απαιτήσεις 

επισήμανσης και συσκευασίας 
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• 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.

• Δεν απαιτείται χωριστή ετικέτα όταν τα στοιχεία επισήμανσης

φαίνονται σαφώς στην ίδια τη συσκευασία.
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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).

Ένας προμηθευτής μπορεί να αποφασίσει αν θα αυξάνει το μέγεθος των γραμμάτων ανάλογα

με τον συνολικό όγκο της συσκευασίας και τις διαστάσεις της ετικέτας, μπορεί επίσης να

χρησιμοποιεί μεγαλύτερα μεγέθη γραμμάτων για ορισμένα στοιχεία επισήμανσης και να

αναγράφει άλλα στοιχεία με μικρότερα γράμματα.
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Θέση πληροφοριών στην ετικέτα (Άρθρο 32 CLP)

1. Τα εικονογράμματα κινδύνου, η προειδοποιητική λέξη, οι δηλώσεις κινδύνου και 

οι δηλώσεις προφυλάξεων τοποθετούνται μαζί στην ετικέτα.

2. Ο προμηθευτής μπορεί να αποφασίζει τη σειρά των δηλώσεων κινδύνου στην 

ετικέτα. 

3. Όλες οι δηλώσεις κινδύνου θα πρέπει να ομαδοποιούνται στην ετικέτα ανά 

γλώσσα. 
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Εικονόγραμμα κινδύνου 

όχι μικρότερο από 1 cm2

(1/15 της  επιφάνειας της 

ετικέτας)

Ελάχιστες διαστάσεις ετικέτας / εικονογραμμάτων
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Μετάγγιση από μεγαλύτερες σε μικρότερες συσκευασίες =>

Νέα ετικέτα στη νέα συσκευασία με τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες κινδύνου

Σήμανση σε όλες τις επιμέρους συσκευασίες 
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• Οι συσκευασίες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και σφραγίζονται ώστε να

αποφεύγεται η απώλεια του περιεχομένου τους·

• 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 ανθεκτικά και στέρεα σε όλη τη διάρκεια της

χρήσης τους, ώστε να αποκλείεται η χαλάρωσή τους·

• Οι συσκευασίες που διαθέτουν πώμα το οποίο μπορεί να επανατοποθετηθεί

σχεδιάζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να ανοιγοκλείνουν

επανειλημμένα χωρίς απώλεια του περιεχομένου·

• Οι συσκευασίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό δεν προσελκύουν ούτε διεγείρουν

την περιέργεια των παιδιών, ούτε παραπλανούν τους καταναλωτές·

• Οι συσκευασίες δεν έχουν παρόμοια παρουσίαση ή σχεδιασμό με την

παρουσίαση ή τον σχεδιασμό που χρησιμοποιείται σε τρόφιμα ή ζωοτροφές ή

φαρμακευτικά ή καλλυντικά προϊόντα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τον

καταναλωτή.

Σχεδιασμός - Κατασκευή συσκευασίας
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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.



www.mlsi.gov.cy/dli 24

Περιεχόμενο, Ποιότητα και Σχεδιασμός 

αναδιπλούμενης ετικέτας 

• Tα στοιχεία επισήμανσης πρέπει να είναι ανεξίτηλα, ευανάγνωστα και να

ξεχωρίζουν από το φόντο. Στην περίπτωση φυλλαδίου, ενδέχεται να

απαιτείται αρίθμηση των σελίδων. Η διάταξη των γλωσσών πρέπει να

ακολουθεί μια λογική σειρά, π.χ. αλφαβητική.

• Tο μέγεθος των εικονογραμμάτων πρέπει να είναι ίδιο με εκείνο των

εικονογραμμάτων στην κοινή ετικέτα.

• H αναδιπλούμενη ή η δετή ετικέτα πρέπει να στερεώνονται καλά στη

συσκευασία ώστε η ετικέτα να παραμένει στερεωμένη στη συσκευασία

στη διάρκεια του ευλόγως αναμενόμενου χειρισμού της συσκευασίας.

• Η οπίσθια όψη μιας αναδιπλούμενης ετικέτας θα πρέπει να είναι σταθερά

στερεωμένη στη συσκευασία ώστε να είναι ανθεκτική σε κανονικές

συνθήκες χειρισμού και χρήσης. Οι σελίδες δεν πρέπει να αποσπώνται

εύκολα η μία από την άλλη
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Ανθεκτικότητα

Λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά

τον συνήθη χειρισμό και τη χρήση της συσκευασίας (το περιεχόμενο της

συσκευασίας μπορεί να καταστρέψει το τυπωμένο κείμενο ή οι χρήστες μπορεί να

διαβάσουν την ετικέτα πολλές φορές) =>

Η αναδιπλούμενη ετικέτα πρέπει να είναι επαρκώς ανθεκτική ώστε να

διατηρεί τη λειτουργικότητά της υπό συνθήκες επαναλαμβανόμενης

χρήσης για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

π.χ με χρήση προστατευτικής επίστρωσης ή πλαστικοποιημένων

σελίδων

Εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες 

Χρήση «λωρίδας ανοίγματος» - μια μικρή επιφάνεια της ετικέτας που

επιτρέπει το εύκολο τράβηγμα από το φύλλο.

Αναγραφή μίας γλώσσας ανά εσωτερική σελίδα της αναδιπλούμενης

ετικέτας.
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Όταν επιλέγεται μία από τις εναλλακτικές λύσεις ετικετών:

Η ετικέτα σε εσωτερική συσκευασία ή το μέρος της αναδιπλούμενης

ετικέτας που είναι άμεσα στερεωμένο στη συσκευασία πρέπει να

περιλαμβάνει τουλάχιστον:

• το εικονόγραμμα ή τα εικονογράμματα κινδύνου,

• τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος (άρθρο 18 CLP)

• το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του προμηθευτή της

ουσίας ή του μείγματος.

Μπορούν να παραλείπονται η προειδοποιητική λέξη, οι δηλώσεις

επικινδυνότητας και προφύλαξης, καθώς και οι συμπληρωματικές

πληροφορίες επισήμανσης.
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Πληροφορίες εμπρόσθιας όψης:

• Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος (άρθρο 18)·

• Εικονογράμματα κινδύνου 

• Προειδοποιητική λέξη σε όλες τις γλώσσες της ετικέτας 

• Ονομαστική ποσότητα 

• Στοιχεία επικοινωνίας του ή των προμηθευτών 

• Παραπομπή  στις πλήρεις πληροφορίες ασφαλείας στο εσωτερικό της 

αναδιπλούμενης ετικέτας, π.χ.: «για πληροφορίες ασφαλείας, βλέπε εσωτερικό» 

σε όλες τις γλώσσες ή σύμβολο με το οποίο ενημερώνεται ο χρήστης ότι η 

ετικέτα μπορεί να ανοιχτεί και ότι υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες στις 

εσωτερικές σελίδες 

• Συντομογραφία της γλώσσας (κωδικός χώρας ή κωδικός γλώσσας - πρότυπο 

ISO 639-1). 

Μια αναδιπλούμενη ετικέτα αποτελείται από τρία μέρη: 

• την εμπρόσθια όψη (επάνω φύλλο), 

• την εσωτερική ή τις εσωτερικές σελίδες και 

• την οπίσθια όψη (στερεωμένη σταθερά στη συσκευασία). 
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Εσωτερική / εσωτερικές σελίδες: 

Όλες  οι πληροφορίες επισήμανσης (με εξαίρεση το εικονόγραμμα κινδύνου και τα 

στοιχεία του προμηθευτή) συμπεριλαμβανομένων συμπληρωματικών 

πληροφοριών σε κάθε γλώσσα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη

Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένες ανά γλώσσα, π.χ. μία γλώσσα 

ανά σελίδα· 

Η συντομογραφία της σχετικής γλώσσας στην κορυφή κάθε εσωτερικής σελίδας 

(κωδικός χώρας ή κωδικός γλώσσας). 

Οπίσθια όψη 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην εμπρόσθια όψη, με εξαίρεση την ένδειξη 

των διαφόρων γλωσσών στις εσωτερικές σελίδες. 
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CLP, Κανονισμός για την ταξινόμηση, 

επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και  

μειγμάτων

PPP, Kανονισμός για τα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα (EE)1107/2009

BPR, Κανονισμός για τα βιοκτόνα (ΕΕ)528/2012

ADR, Οδηγία για τη μεταφορά επικίνδυνων 

εμπορευμάτων 

CLP

ADR

BPR

PPP

Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ετικέτας βάσει του

CLP πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους εν λόγω κανόνες προτού

λάβει οριστική απόφαση σχετικά με την ετικέτα της ουσίας ή του

μείγματος (άρθρο 33 του CLP)·

Αλληλεπίδραση μεταξύ του CLP και των κανόνων 

επισήμανσης για τη μεταφορά και άλλων νομοθεσιών
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«ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» - Ορισμοί

CLP: Ενα ή περισσότερα δοχεία και οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα ή υλικά τα οποία είναι

απαραίτητα προκειμένου να επιτελείται η λειτουργία της συγκράτησης και άλλες λειτουργίες

ασφαλείας. Η συσκευασία μιας ουσίας ή ενός μείγματος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα

στρώματα, για παράδειγμα μία φιάλη και ένα κουτί.

Nομοθεσία για τις Mεταφορές: «H εξωτερική προστασία σύνθετης ή συνδυαστικής

συσκευασίας με τυχόν απορροφητικό υλικό, γέμισμα ή οποιοδήποτε άλλο συστατικό που

απαιτείται για την προστασία εσωτερικών περιεκτών ή εσωτερικής συσκευασίας».

Η επισήμανση CLP απαιτείται σε κάθε στρώμα της συσκευασίας 

που προορίζεται για προμήθεια / διάθεση στην αγορά και χρήση. 

Βασική αρχή του CLP είναι ότι ο δεν υπερισχύει καμίας από τις 

επισημάνσεις που απαιτούνται βάσει των κανόνων μεταφοράς.



www.mlsi.gov.cy/dli 32

Νέοι ορισμοί CLP
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Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση της εξωτερικής συσκευασίας,

της εσωτερικής συσκευασίας και της ενιαίας συσκευασίας

Η επισήμανση μεταφοράς πρέπει να εμφανίζεται στην εξωτερική

συσκευασία επικίνδυνων ουσιών και μειγμάτων εφόσον πρόκειται για

«επικίνδυνα εμπορεύματα» .

Όταν μια συσκευασία απαρτίζεται από εξωτερική και εσωτερική

συσκευασία, μαζί με τυχόν ενδιάμεση συσκευασία, και η εξωτερική

συσκευασία πληροί τις απαιτήσεις επισήμανσης σύμφωνα με τους

κανόνες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η εσωτερική και η

τυχόν ενδιάμεση συσκευασία επισημαίνονται σύμφωνα με CLP.

Η εξωτερική συσκευασία μπορεί επίσης να επισημαίνεται σύμφωνα με

CLP.
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• Όταν η εξωτερική συσκευασία είναι διαφανής, όλα τα στοιχεία

επισήμανσης βάσει του CLP μπορούν να παραλείπονται εφόσον η

ετικέτα είναι ευδιάκριτη κάτω από το διάφανο στρώμα

• Οι ενιαίες συσκευασίες πρέπει να φέρουν τόσο την επισήμανση βάσει

του CLP όσο και την επισήμανση για τη μεταφορά. Εάν ένα

εικονόγραμμα κινδύνου βάσει του CLP πάνω σε ενιαία ή εξωτερική

συσκευασία αφορά τον ίδιο κίνδυνο με αυτόν που αναφέρεται στους

κανόνες για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, το

εικονόγραμμα βάσει του CLP μπορεί να παραλείπεται ώστε να

αποφεύγεται η περιττή διπλή επισήμανση.
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Διευκρίνιση

Οι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων, χρησιμοποιούν ένα ή

περισσότερα στρώματα συσκευασίας για να διευκολύνουν τη μεταφορά

περισσότερων του ενός χημικών προϊόντων ή για να διασφαλίσουν ότι τα

προϊόντα παραδίδονται σε καλή κατάσταση.

• Αυτού του είδους η συσκευασία μεταφοράς που χρησιμοποιείται για:

προστασία συσκευασιών προμήθειας κατά τη μεταφορά και τον χειρισμό, και/ή

• ενοποίηση (συνδυασμός περισσότερων συσκευασιών προμήθειας σε

μεγαλύτερο φορτίο για τη μεταφορά),

δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού CLP και δεν είναι

υποχρεωτικό να φέρει επισήμανση βάσει του CLP.

**Από τη στιγμή που οι ουσίες και τα μείγματα δεν βρίσκονται πλέον στο

στάδιο της μεταφοράς, πρέπει να αφαιρεθεί η συσκευασία μεταφοράς

ώστε η επισήμανση βάσει του CLP να φαίνεται καθαρά, ή πρέπει να

προστεθεί επισήμανση βάσει του CLP στη συσκευασία που

προηγουμένως θεωρούνταν συσκευασία μεταφοράς.
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Παράδειγμα: 
Ετικέτα 
προμήθειας και 
μεταφοράς για 
ενιαία 
συσκευασία 
(δεν προορίζεται 
για το ευρύ κοινό) 
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Παράδειγμα: 
Επισήμανση 
μείγματος 
που 
μεταφέρεται 
διά ξηράς σε 
εξωτερική και 
εσωτερική 
συσκευασία 
(δεν 
προορίζεται 
για το ευρύ 
κοινό) 
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Παράδειγμα: 
Επισήμανση 
μείγματος 
που 
μεταφέρεται 
διά ξηράς σε 
ενιαία 
συσκευασία 
(δεν 
προορίζεται 
για το ευρύ 
κοινό) 
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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 αποκκολάται από τη συσκευασία / μη ανεξίτηλη  

6. Μη Ευρωπαϊκή 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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Εξωτερική και Εσωτερική συσκευασία
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Περισσότερες Πληροφορίες

CLP HELPDESK 
τηλ. 22405611

mpaleomilitou@dli.mlsi.gov.cy
CLP@dli.mlsi.gov.cy

• Φυλλάδια – Εκδόσεις  ΤΕΕ • Ιστοσελίδα ΤΕΕ

mailto:mpaleomilitou@dli.mlsi.gov.cy
mailto:CLP@dli.mlsi.gov.cy
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/E3542DB7DFF8EBF3C2257E210021784D?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/pagerg_gr/pagerg_gr?OpenDocument


Ευχαριστώ …
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