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Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα του ΟΗΕ

Globally Harmonised System

Classification Labelling Packaging

CLP: Σε ισχύ από τις 20.1.2009

Από το 2015 ο CLP είναι η μόνη ισχύουσα νομοθετική πράξη στην ΕΕ για 

την ταξινόμηση και επισήμανση χημικών ουσιών και μειγμάτων

Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο για τον ολοκληρωμένο 

έλεγχο και διαχείριση των χημικών προϊόντων 

• 2006: Ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών ECHA

• Κανονισμός REACH για την Καταχώριση, την Αξιολόγηση, την 

Αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των χημικών προϊόντων 

(EK/1907/2006)

• Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία 

Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων (EK/1272/2008)
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Θέτει κοινά κριτήρια για εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση του

κινδύνου για τις χημικές ουσίες και τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά.

Κανονισμός CLP

Οι πρόνοιες του CLP

επηρεάζουν  >20 νομοθεσίες 



Επικίνδυνες Χημικές ουσίες
• Αντιδραστήρια εργαστηρίων, Οξέα, Βάσεις

• Οργανικοί διαλύτες (Ξυλόλιο, Αιθανόλη, Μεθανόλη)

• Δραστικές βιοκτόνες ουσίες

• Συστατικά καλλυντικών και φαρμάκων

Χημικά προϊόντα που καλύπτονται από τον CLP

Επικίνδυνα Χημικά Μείγματα
• Καθαριστικά - απορρυπαντικά οικιακής και βιομηχανικής χρήσης

• Λιπάσματα, Εντομοκτόνα / Φυτοφάρμακα / Φυτοπροστατευτικά 

• Βιοκτόνα, Χλωρίνες, Χημικά πισινών

• Παραφινέλαια, άλλα λάδια, Καύσιμα, βιοκαύσιμα

• Προϊόντα  περιποίησης αυτοκινήτου

• Δομικά Υλικά, Μπογιές – Χρώματα, Βερνίκια, Γόμες

• Μελάνια

• Υγραέριο

• Ψυκτικά /Αντιψυκτικά υγρά, αέρια 

• Αρωματικά χώρου

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Δεν καλύπτονται 

>>Τελικά - έτοιμα προς χρήση – προϊόντα: 

• Φαρμακευτικά, Κτηνιατρικά φαρμακευτικά 

προϊόντα

• Καλλυντικά, Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

• Τρόφιμα ή ζωοτροφές

>>Ραδιενεργές ουσίες και μείγματα,

>> Απόβλητα
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CLP – Επιδράσεις με άλλες 
νομοθεσίες

• Ο κανονισμός CLP Regulation (EC) No 1272/2008 εφαρμόζει

για όλες τις χημικές ουσίες και μείγματα που διατίθενται

στην αγορά της ΕΕ εκτός και αν υπάρχουν συγκεκριμένες

πρόνοιες / ρυθμίσεις από άλλη νομοθεσία.



Απόβλητα

(SCIP)Μεταφορές 

χημικών

(ADR)

Βιομηχανικές 

εκπομπές

SEVESO

Φυτοπροστατευτικά
(PPP)

Καλλυντικά CLP
Ασφάλεια

και Υγεία

Βιοκτόνα

(BPR)

Κέντρα 

Δηλητηριάσεων

REACH

Ηλεκτρονικό 

εμπόριο

(E-commerce)

Απορρυπαντικά 

καθαριστικά

Medical 
Devices

RoHS -
Restriction of 

Hazardous 
Substances in 

Electrical & 
Electronic 
Equipment

DWD Drinking 

Water Directive

Food contact 

materials

Οικολογικά 

προϊόντα

Παιχνίδια

(Toy Safety)

Δομικά ΥλικάPOPs

PIC

Καπνικά / 
Ηλεκτρονικό 

τσιγάρο

Γενική 

Ασφάλεια 

Προϊόντων
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Τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) των χημικών προϊόντων

περιλαμβάνουν πληροφορίες για την ταξινόμηση και επισήμανση

τους, την επικινδυνότητα των συστατικών που περιέχουν, την ασφαλή

τους χρήση, τις τοξικολογικές και φυσικοχημικές τους ιδιότητες κλπ.

REACH

Ασφάλεια

και Υγεία

*Αρμόδια Αρχή ΤΕΕ



2017: Υποχρέωση Kοινοποίησης πληροφοριών 

προς τα Κέντρα Δηλητηριάσεων

Άρθρο 45 CLP: Ορισμός Αρμόδιων Φορέων για την παραλαβή πληροφοριών για τα επικίνδυνα

χημικά μείγματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Από 1.1.2021: Όλα τα επικίνδυνα χημικά μείγματα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ

πρέπει να κοινοποιούνται (παρασκευαστές/ εισαγωγείς) στους Αρμόδιους Εθνικούς Φορείς

(Appointed Bodies) και στα Κέντρα Δηλητηριάσεων. Τα μείγματα που κοινοποιούνται

φέρουν τον Μοναδικό Κωδικό Αριθμό UFI στην ετικέτα τους.

Κέντρα 

Δηλητηριάσεων

TEE

Appointed 

Body

Διαδικτυακή 

Πύλη

ΕCHA

Αρμόδια Αρχή 

Υπουργείο Υγείας
Εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τα συστατικά και τις 

τοξικολογικές ιδιότητες των 

μειγμάτων

Αντιμετώπιση έκτακτων 

περιστατικών για την υγεία 

UFI
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Εξ’ αποστάσεως αγορές χημικών προϊόντων 

• Άρθρο 48 CLP: Η διαφήμιση επικίνδυνων χημικών προϊόντων με σκοπό την «εξ’ αποστάσεως

αγορά» θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την επικινδυνότητα των προϊόντων, όπως

αυτές αναγράφονται στην ετικέτα τους.

• Καλύπτει όλα τα χημικά προϊόντα που πωλούνται online και είναι επικίνδυνα (καθαριστικά,

απορρυπαντικά, μπογιές, βιοκτόνα, κόλλες, μελάνια..)

• «Εξ’ αποστάσεως σύμβαση»: κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του εμπόρου και του

καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων εξ αποστάσεως ή

παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου και του καταναλωτή.

• *Νόμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα 

Δικαιώματα των καταναλωτών

• Αύξηση διαδικτυακών πωλήσεων μετά την πανδημία – ανάγκες για περισσότερους ελέγχους

Ηλεκτρονικό 

εμπόριο

(E-commerce)

*Αρμόδια Αρχή 

Υπουργείο Εμπορίου

http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/3BE275006395BDB9C225817900382071/$file/N.156(I)2004_%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:32011L0083#ntr5-L_2011304EL.01006401-E0005
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Κανονισμός για τα Βιοκτόνα προϊόντα
(BPR – ΕΕ/528/2012)

• Όλα τα βιοκτόνα προϊόντα αδειοδοτούνται* προτού διατεθούν στην 

αγορά.

• Οι δραστικές ουσίες που περιέχουν πρέπει να έχουν εγκριθεί για τη 

συγκεκριμένη χρήση τους στην ΕΕ.

• Οι δραστικές ουσίες υπάγονται σε Εναρμονισμένη Ταξινόμηση και 

Επισήμανση. 

Βιοκτόνα προϊόντα: Περιέχουν δραστικές χημικές ουσίες:
Χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων,

από επιβλαβείς οργανισμούς (παράσιτα ή βακτήρια).

Σκοπός του Κανονισμού είναι η βελτίωση της αγοράς βιοκτόνων στην ΕΕ,

διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του

περιβάλλοντος.

Βιοκτόνα

(BPR)

• Απολυμαντικά για την υγιεινή του ανθρώπου

• Απολυμαντικά επιφανειών, υλικών, εξοπλισμού, νερού, συστημάτων 

κλιματισμού, δαπέδων, βιομηχανικών και επαγγελματικών χώρων

• Συντηρητικά, Εντομοκτόνα, Τρωκτικοκτόνα

*Αρμόδια Αρχή Αδειοδότησης: Συμβούλιο 

Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων 

(Τμήμα Γεωργίας)
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• Ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται σύμφωνα με τον CLP (άρθρο 69 BPR).

• Συσκευάζονται κατάλληλα χωρίς να έχουν σχήμα ή μορφή ή πληροφορίες (δηλώσεις) που να 

παραπλανούν τον καταναλωτή και να μην μπορούν να εκληφθούν ως τρόφιμα, ποτά ή 

ζωοτροφές 

• Συνοδεύονται από τα κατάλληλα ΔΔΑ (άρθρο 31 του REACH (άρθρο 70 BPR). 

• Διαφημίζονται και πωλούνται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 48 του CLP (άρθρο 72 

BPR)

• Κοινοποιούνται στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Πύλη για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων (άρθρο 45 

CLP, άρθρο 73 BPR).

CLP: Απαιτήσεις για τα Βιοκτόνα προϊόντα

ΤΕΕ

CLP

REACH

CLP => Έλεγχος  ταξινόμησης, 

επισήμανσης και συσκευασίας, Ελληνική 

γλώσσα, Κοινοποίηση στη Βάση 

Δεδομένων για τα Κέντρα 

Δηλητηριάσεων, Διαφήμιση και 

διαδικτυακές πωλήσεις

REACH => ΔΔΑ, ελληνική γλώσσα, 1401, 

εισαγωγές
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Παράδειγμα 

ετικέτας

Απαιτήσεις 

σήμανσης 

Βιοκτόνων και CLP
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• Έγκριση Δραστικών Ουσιών

• Ασφαλής χρήση

• Αδειοδότηση Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων (Ερασιτεχνικής / Επαγγελματικής 

χρήσης, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα κλπ)

Αναφορά σε συμπληρωματική δήλωση CLP:

EUH401 «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη

υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

Φυτοπροστατευτικά
(PPP)

Κανονισμός για τα Φυτοπροστατευτικά
(EC) No 1107/2009

*Αρμόδια Αρχή Αδειοδότησης: 

Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών 

Προϊόντων και Βιοκτόνων 

(Τμήμα Γεωργίας)

• Τα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και οι δραστικές τους

ουσίες ταξινομούνται και επισημαίνονται σύμφωνα με τον

CLP.

• Οι δραστικές ουσίες υπάγονται σε Εναρμονισμένη

Ταξινόμηση και Επισήμανση.

• Τα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα συνοδεύονται από τα

κατάλληλα ΔΔΑ

• Τα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα κοινοποιούνται στην

Κεντρική Πύλη για τα ΚΔ



Μετάγγιση από μεγαλύτερες σε 

μικρότερες συσκευασίες 

Νέα ετικέτα στη νέα 

συσκευασία με τις ίδιες 

ακριβώς πληροφορίες 

κινδύνου

Προβλήματα:

Σήμανση σε 

Εξωτερική / Εσωτερική 

συσκευασία

Έλεγχοι από τες 

Αρμόδιες Αρχές

ΤΕΕ και Τμήμα 

Γεωργίας
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Κανονισμός για τα καλλυντικά 
(EC) No 1223/2009

• Η επισήμανση των καλλυντικών καθορίζεται στον

Κανονισμό (EC) No 1223/2009* με εξαίρεση τα αερολύματα

(spray) που πρέπει να φέρουν σήμανση σύμφωνα και με

τους 2 Κανονισμούς (CLP και Cosmetics Regulation).

• Ο CLP καθορίζει τα κριτήρια για την ευφλεκτότητα κατά την

ταξινόμηση των αερολυμάτων. Από την 1.6.2015 η

επισήμανση των καλλυντικών προϊόντων σε μορφή

αερολύματος (personal care aerosol products) πρέπει να

γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του CLP

και του Κανονισμού για τα Καλλυντικά.

• Χημικές ουσίες που ταξινομούνται ως CMRs (cat. 1A, 1B

and 2) δεν πρέπει να περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα

• Borderlines κόλλες που χρησιμοποιούνται για ψεύτικες

βλεφαρίδες / νύχια (καλλυντικό ή χημικό μείγμα ?)

*Αρμόδια Αρχή : Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, 

Υπουργείο Υγείας

Καλλυντικά



16

Κανονισμός για τα Aπορρυπαντικά
(EC) No 648/2004

«Απορρυπαντικό»:κάθε ουσία ή μείγμα σαπουνιών και/ή άλλων επιφανειοδραστικών ουσιών που 

προορίζονται για διαδικασίες πλύσης και καθαρισμού. 

Ο Κανονισμός για τα Απορρυπαντικά:

• Εναρμονίζει τις μεθόδους δοκιμών για τον προσδιορισμό της βιοδιασπασιμότητας των 

επιφανειοδραστικών ουσιών 

• Οι παρασκευαστές πρέπει να διαθέτουν τα αποτελέσματα των δοκιμών στις αρμόδιες Αρχές. 

• Εάν το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας, απαγορεύεται η διάθεσή του στην 

αγορά*.

• Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις επιφανειοδραστικές ουσίες και τις 

συνιστώμενες δόσεις.

• Ορίζει απαιτήσεις για επισήμανση των αλλεργιογόνων αρωμάτων (όταν περιέχονται σε 

συγκεντρώσεις > 0,01%). 

Απορρυπαντικά 

καθαριστικά

*Αρμόδια Αρχή : Υγειονομικές Υπηρεσίες, 

Υπουργείο Υγείας

Ο CLP εφαρμόζει MONO στα 

απορρυπαντικά που ταξινομούνται ως 

επικίνδυνα

*Έλεγχοι ΤΕΕ
CLP / ΔΔΑ

Κοινοποίηση στα ΚΔ
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• Οδηγία 2014/40/ΕΕ για την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων (Tobacco 

Products Directive)

• Ο περί της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος Νόμος) 2017 

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2183 σχετικά με τον καθορισμό κοινού μορφοτύπου για την κοινοποίηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων 

και των περιεκτών επαναπλήρωσης. 

Ρυθμίζεται η παρουσίαση και πώληση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, των περιεκτών

επαναπλήρωσης και των υγρών που περιέχουν νικοτίνη.

• Επιβάλλει την υποχρέωση κοινοποίησης στην Αρμόδια Αρχή των Ηλεκτρονικών Τσιγάρων και υγρών επαναπλήρωσης πριν 

τοποθετηθούν στην αγορά. 

• Επιβάλλει ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των ηλεκτρονικών τσιγάρων καθώς και των περιεκτων επαναπλήρωσης. 

• Επιβάλλει τη παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές μέσω του φυλλαδίου και της επισήμανσης. 

• Μέγιστος όγκος του υγρού που περιέχει νικοτίνη <10ml. 

• Μέγιστο περιεχόμενο νικοτίνης στα υγρά επαναπλήρωσης < 20mg/ml. 

• Τα  ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης είναι προστατευμένα από τα παιδιά και απαραβίαστα, προστατεύονται από τη 

θραύση και τη διαρροή και διαθέτουν. μηχανισμό που εξασφαλίζει την επαναπλήρωση χωρίς διαρροή. 

• Επιβάλλει προειδοποιήσεις στη σήμανση των προϊόντων. 

*Αρμόδια Αρχή : Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Σήμανση TPD: «Το προϊόν αυτό περιέχει νικοτίνη, η οποία είναι 
εξαιρετικά εθιστική ουσία. Η χρήση του δεν συνιστάται σε μη 
καπνιστές» 
Ανάλογα με την περιεκτικότητα της Νικοτίνης και άλλων συστατικών  
τα υγρά μείγματα ταξινομούνται, επισημαίνονται και συσκευάζονται 
σύμφωνα με CLP

Καπνικά / 
Ηλεκτρονικό 

τσιγάρο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 
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Occupational Safety and Health
Leading principle: Replacing hazardous with non - or less hazardous 
chemicals. 
Occupational exposure limit (OEL): EU level or national level mainly to 
control/reduce inhalation exposure at the workplace.

Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας που ενέχουν 
επικίνδυνες χημικές ουσίες - Οδηγία Seveso III 2012/18/EU

Θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισμό  

των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, με  στόχο να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 

προστασίας στην ΕΕ με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο.

• 48 πολύ επικίνδυνες χημικές ουσίες ταξινομημένες για κινδύνους για την υγεία και φυσικοχημικούς κινδύνους (Annex I, 

Part 2) ανάλογα με τις ποσότητες και την επικινδυνότητα / πιθανότητα έκθεσης

• Human health hazards:
• Acute Toxicity Category 1, all exposure routes; Lower tier requirements: 5 tonnes, Upper tier: 20 tonnes
• Acute Toxicity Category 2 all exposure routes and 3, inhalation; Lower tier: 50, Upper tier: 200
• STOT SE1; Lower tier: 50, Upper tier: 200

• Environmental hazards:
• Aquatic Acute 1 or Aquatic Chronic 1; Lower tier: 100, Upper tier: 200
• Aquatic Chronic 2: Lower tier: 200, Upper tier 500

Βιομηχανικές εκπομπές Οδηγία 2010/75/EU

• A substance is regarded as ‘hazardous’ whenever it is classified. ‘Relevant hazardous 
substances’ subject to ‘removal, control, containment or reduction’
• Substances or mixtures which, because of their content of volatile organic compounds classified
as CMR, with H340, H350, H350i, H360D or H360F, shall be replaced, as far as possible by less
harmful substances or mixtures within the shortest possible time.

SEVESO

Ασφάλεια

και Υγεία

Βιομηχ.  
εκπομπές
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Ασφάλεια Παιχνιδιών -Toy Safety Directive -2009/48/EC
Manufacturers must carry out an analysis of the chemical and other hazards that the toy may present, as well as an 
assessment of the potential exposure to such hazards.
Annex II (III)
• CMR 1A, 1B or 2 shall not be used in toys, in components of toys or in micro-structurally distinct parts of 

toys. Certain derogations exist when
(a) the concentration of the substance/mixture is below the classification limit
(b) the substance/mixture is inaccessible to children in any form, including inhalation, when the toy is used
(c) a decision has been taken to permit the substance or mixture and its use, and the substance or mixture and its 
permitted uses have been listed in Appendix A.
(no exposure/no suitable alternative/and no REACH restriction)
• List of prohibited allergenic fragrances
• List of (metallic) substances with migration limits

Medical Devices Regulation-(EU) 2017/745
• Medical devices that are inserted inside a natural body orifice and come into direct contact with the human
body or that are used to (re) administer, transport or store medicines, body liquids or other substances
to/from the human body shall not contain CMR Cat 1A or 1B in a concentration above 0,1% or ED
substances on Candidate List.
• The use of these substances in medical devices above this concentration limit is only allowed when a proper 
justification by companies based on a benefit-risk assessment can be provided.
• Can cover detergents

Waste Framework Directive -2008/98/EC
• Waste is to be classified as hazardous if it displays one or more of the hazardous properties

listed in Annex III:
• HP 1 (Explosive), HP 2 (Oxidising), HP 3 (Flammable), HP 4 (irritant – skin irritation and eye damage), HP 5 

(specific Target Organ Toxicity (STOT)/Aspiration Toxicity), HP 6 (Acute Toxicity), HP 7 (Carcinogenic), HP 8 
(Corrosive), HP 9 (Infectious), HP 10 (Toxic for Reproduction), HP 11 (Mutagenic), HP 12 (Release of an acute toxic 
gas), HP 13 (Sensitising), HP 14 (Ecotoxic = Aq ac; Aq chr; ozone depleting) and HP 15 (Waste capable of exhibiting a 
hazardous property listed above not directly displayed by the original waste). 
• Each hazardous property refers to the CLP Regulation.
• Harmonised classification (and when not available, also self-classification) can be a decisive criterion whether a waste 
triggers the classification of waste as hazardous.  
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Βάση Δεδομένων αναζήτησης της νομοθεσίας της ΕΕ 

που αφορούν τα χημικά προϊόντα 

EU Chemicals Legislation Finder (EUCLEF) 

https://echa.europa.eu/legislation-finder

Περιέχει πληροφορίες για 
τις χημικές ουσίες και τις 
νομοθετικές υποχρεώσεις 

που τις αφορούν 

https://echa.europa.eu/documents/10162/7022641/euclef_leaflet_en.pdf/b904628a-09c8-b4f0-6116-36eb1cb22e66
https://echa.europa.eu/legislation-finder


Πληροφορίες για την επικινδυνότητα, τις τοξικολογικές επιδράσεις και τις 

χρήσεις των χημικών ουσιών που παράγονται και εισάγονται στην ΕΕ 

Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης του ECHA

Περιέχει μέχρι σήμερα 204.361 ταξινομημένες χημικές ουσίες 

*4611 εναρμονισμένες ταξινομήσεις (συμφωνημένες σε ΕΕ)

https://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory-database

https://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Μαρία Παλαιομυλίτου
τηλ. 22405611

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

Ευχαριστώ..!
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