
Κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες πρέπει να υπάρχει ΔΔΑ:

Χημικές Ουσίες

1. Ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

2. Ουσίες που είναι Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές (Persistent, Bioaccumulative and
Toxic-PBT), ή άκρως Aνθεκτικές και άκρως Bιοσυσσωρεύσιμες (very Persistent and very
Bioaccumulative-vPvB).

3. Ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων για αδειοδότηση ουσιών
(Παράρτημα ΧΙV του REACH).

Χημικά Μείγματα

4. Μείγματα τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

5. Μείγματα τα οποία δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα αλλά περιέχουν επιμέρους συγκέντρωση ≥ 1%
κατά βάρος (0,2% για αέρια) μια επικίνδυνη ουσία.

6. Μη-αέρια μείγματα τα οποία περιέχουν σε επιμέρους συγκέντρωση ≥ 0,1% κατά βάρος μια ουσία
που είναι καρκινογόνος κατηγορίας 2, ή τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α, 1Β και 2,
ευαισθητοποιητική του δέρματος κατηγορίας 1, ευαισθητοποιητική του αναπνευστικού
συστήματος κατηγορίας 1, ή έχει επίδραση στη γαλουχία ή μέσω αυτής ή PBT ή vPvB ή ουσία
που έχει περιληφθεί στον κατάλογο των υποψήφιων για αδειοδότηση ουσιών.

7. Μείγματα τα οποία περιέχουν ουσία για την οποία υπάρχουν κοινοτικά όρια έκθεσης στον χώρο
εργασίας (Occupational Exposure Limits-OELs).

Πότε πρέπει να παρέχεται το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας;

Α. Για χημικές ουσίες και μείγματα τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα
(κατηγορίες 1-4 πιο πάνω)

Τα ΔΔΑ παρέχονται δωρεάν, μαζί με τα επικίνδυνα προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματική
χρήση, κατά την πρώτη παράδοση του προϊόντος από τον προμηθευτή. 

Στην ετικέτα των επικίνδυνων προϊόντων αναγράφεται «Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας παρέχεται
εφόσον ζητηθεί» (EUH 210).

Τα τυχόν επικαιροποιημένα ή αναθεωρημένα ΔΔΑ παρέχονται σε οποιονδήποτε είχε παραλάβει το
προϊόν τούς προηγούμενους 12 μήνες. Κατόπιν συμφωνίας με τον παραλήπτη, τα ΔΔΑ μπορούν να
αποστέλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με τηλεομοιότυπο). 

Δεν θεωρείται αποδεκτός τρόπος παροχής των ΔΔΑ η δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του
προμηθευτή θεωρώντας ότι οι επηρεαζόμενοι χρήστες θα λάβουν την πληροφόρηση με δική τους
πρωτοβουλία. Ωστόσο, η διάθεση των ΔΔΑ στην ιστοσελίδα του προμηθευτή είναι θεμιτή. 

Β. Για χημικά μείγματα τα οποία δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα (κατηγορίες 5-7
πιο πάνω)

Τα ΔΔΑ πρέπει να παρέχονται δωρεάν από τον προμηθευτή, εφόσον ζητηθούν από τους επαγγελματίες

χρήστες. Η πληροφόρηση γι΄αυτή την υποχρέωση πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του
προϊόντος. 

Γ. Σε καταστήματα λιανικού εμπορίου

Δεν υπάρχει υποχρέωση για την παροχή ΔΔΑ σε καταναλωτές. 

Τα 16 σημεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα 
Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας

Το ΔΔΑ φέρει ημερομηνία σύνταξης / αναθεώρησης και περιέχει τα ακόλουθα 16 σημεία, με
καθορισμένους τίτλους και σειρά. 

Σημειώνεται ότι τα σχόλια που αναφέρονται πιο κάτω για το περιεχόμενο των 16 σημείων δεν
καλύπτουν όλη τη νομοθεσία αλλά παρέχουν καθοδήγηση για ορθή σύνταξη, βελτίωση και
κατανόηση του περιεχομένου των ΔΔΑ.

Σημείο 1. Στοιχεία της ουσίας / του μείγματος και της εταιρείας / επιχείρησης

Αναγράφεται η ίδια ονομασία της ουσίας / του μείγματος με αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα
του προϊόντος, ο αριθμός καταχώρισης REACH, εάν υπάρχει, οι προσδιοριζόμενες και οι
αντενδεικνυόμενες χρήσεις, τα στοιχεία του υπεύθυνου για τη διάθεση στην ευρωπαϊκή αγορά, ο
αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης (π.χ. Κέντρο Δηλητηριάσεων–Κύπρος 1401) και η ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας (email) του αρμόδιου για το συγκεκριμένο ΔΔΑ προσώπου (στην Ευρωπαϊκή
Ένωση).

Σημείο 2. Προσδιορισμός των κινδύνων

Αναγράφεται η ταξινόμηση και η επισήμανση του προϊόντος, με τα εικονογράμματα κινδύνου, τις
δηλώσεις επικινδυνότητας Η και ΕUH και δίδεται περιγραφή των κινδύνων. Για το ακριβές κείμενο
των δηλώσεων Η, EUH και Ρ μπορεί να γίνεται παραπομπή στο σημείο 16. 

Σημείο 3. Σύνθεση / Στοιχεία για τα συστατικά

Γενικά αναγράφονται στο σημείο αυτό οι συνιστώσες ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες, ως
PBT ή vPvB και οι ουσίες για τις οποίες υπάρχουν OELs. Για τα μείγματα αναγράφονται υποχρεωτικά
στο υποσημείο 3.2 τα επικίνδυνα συστατικά που ξεπερνούν την συγκέντρωση που αναφέρεται στον
πιο κάτω πίνακα.

Για όλες τις ουσίες αναγράφεται υποχρεωτικά η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, ο αριθμός καταχώρισης
REACH, οι αριθμοί ΕΚ και CAS καθώς και η ονομασία σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Καθαρής και
Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC). Μπορούν να
παρέχονται εύρη συγκεντρώσεων. Η ταξινόμηση του προϊόντος πρέπει να προκύπτει
χρησιμοποιώντας το υψηλότερο όριο του παρατιθέμενου εύρους. 

Κατηγορíες κινδύνου και όρια συγκέντρωσης για τα οποία αναφέρεται μια ουσία 
ως ουσία σε μείγμα στο υποσημείο 3.2.

Κατηγορία κινδύνου Όρια 
συγκέντρωσης 

(%)
Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 1, 2 και 3 ≥ 0,1
Οξεία τοξικότητα, κατηγορία 4 ≥ 1
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία 1, υποκατηγορίες 1A, 1B, 1Γ 

και κατηγορία 2 ≥ 1
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών, κατηγορία 1 και 2 ≥ 1
Ευαισθητοποίηση δέρματος/αναπνευστικού συστήματος ≥ 0,1
Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων, κατηγορία 1A και 1B ≥ 0,1
Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων, κατηγορία 2 ≥ 1
Καρκινογένεση, κατηγορία 1A, 1B και 2 ≥ 0,1
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή, κατηγορία 1A, 1B, 2 και επιπτώσεις 

στη γαλουχία ή μέσω της γαλουχίας ≥ 0,1
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση, κατηγορία 1 και 2 ≥ 1
Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση, 

κατηγορία 1 και 2 ≥ 1
Κίνδυνος αναρρόφησης ≥ 10
Επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Οξεία, κατηγορία 1 ≥ 0,1
Επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνια, κατηγορία 1 ≥ 0,1
Επικινδυνότητα για το υδάτινο περιβάλλον - Χρόνια, κατηγορία 2, 3 και 4 ≥ 1
Επικινδυνότητα για το στρώμα του όζοντος ≥ 0,1

Σημείο 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών
Κατατάσσονται σε υποκατηγορίες ανάλογα με τις διάφορες οδούς έκθεσης, δηλαδή εισπνοή,
κατάποση, επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Δίνονται σύντομες πληροφορίες για τα σημαντικότερα
συμπτώματα και τις επιδράσεις.  

Σημείο 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
Αναφέρονται τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για τη συγκεκριμένη χημική ουσία
ή το μείγμα, οι ειδικοί κίνδυνοι λόγω έκθεσης στο προϊόν και ο ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός
για τους πυροσβέστες.

Σημείο 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
Εδώ αναγράφονται πληροφορίες για: 

• το προσωπικο μη έκτακτης και έκτακτης ανάγκης, τις ατομικές προφυλάξεις, την αναπνευστική
προστασία, την αποφυγή της επαφής με τα μάτια και το δέρμα, τον επαρκή εξαερισμό,

• περιβαλλοντικές προφυλάξεις, όπως η αποφυγή της απόρριψης στις αποχετεύσεις, στα
επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος, και

• μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό, π.χ. απορροφητικά υλικά (άμμος, πριονίδι),
συστατικά εξουδετέρωσης ή αραίωσης. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κάθε επαγγελματίας χρήστης χημικών προϊόντων μπορεί να εκτίθεται
σε διάφορους κινδύνους που οφείλονται στις χημικές ουσίες που
περιέχει το προϊόν. Γι’αυτό οποιοσδήποτε διαθέτει στην αγορά
επικίνδυνο χημικό προϊόν πρέπει να προμηθεύει τους επαγγελματίες
χρήστες με το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) του συγκεκριμένου
προϊόντος. Το ΔΔΑ επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας, της ασφάλειας στον
χώρο εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το ΔΔΑ περιέχει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τη χημική σύσταση, τους
πιθανούς κινδύνους, την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση, τη διακίνηση και
την απόρριψη του προϊόντος.

Για χημικά προϊόντα που διατίθενται στην κυπριακή αγορά, τα ΔΔΑ
πρέπει να είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα. Η ύπαρξη, η
παροχή και το περιεχόμενο των ΔΔΑ ρυθμίζονται νομοθετικά από το
Άρθρο 31 και το Παράρτημα ΙΙ (Απαιτήσεις για τη σύνταξη των ΔΔΑ) του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH). 

Δελτία
Δεδομένων
Ασφάλειας
(Safety Data Sheets)

για χημικά προϊόντα
που διατίθενται 
στην κυπριακή αγορά

Γ.Τ.Π. 107/2015–2.000
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

Τυπώ
θηκε σε ανακυκλω

μένο χαρτί

Σημείο 7. Χειρισμός και αποθήκευση

Διευκρινίζονται τα προληπτικά μέτρα για τον ασφαλή χειρισμό, όπως τα μέτρα αποφυγής της έκλυσης
αερολυμάτων και σκόνης και ο τοπικός και γενικός εξαερισμός. Διευκρινίζονται οι συνθήκες
ασφαλούς αποθήκευσης (π.χ. διαχωρισμός των ασύμβατων υλικών, θερμοκρασία, υγρασία, φως)
σύμφωνα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του προϊόντος που αναφέρονται στο σημείο 9 και σύμφωνα
με τα Σενάρια Έκθεσης. Για προϊόντα που προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση, οι εισηγήσεις πρέπει
να προσαρμόζονται στη χρήση αυτή. 

Σημείο 8. Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία

Αναφέρονται τα καθορισμένα για το προϊόν OELs, το Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις (Derived
No Effect Limit-DNEL) ή η Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις (Predicted No Effect
Concentration-PNEC). Για τα μείγματα είναι χρήσιμο να παρέχονται οι πιο πάνω τιμές για τις
συστατικές τους ουσίες που αναφέρονται στο υποσημείο 3.2.

Εάν δεν επισυνάπτεται σενάριο έκθεσης αναφέρονται επίσης τα ακόλουθα:

(α) μέτρα για τους ελέγχους επαγγελματικής έκθεσης περιλαμβανομένων των ατομικών μέτρων για
αναπνευστική προστασία, προστασία των χεριών, των ματιών και του δέρματος και

(β) μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημείο 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

Αναγράφονται η φυσική κατάσταση (στερεό, υγρό, αέριο), το χρώμα και η οσμή του προϊόντος.
Επίσης, αναγράφονται οι σχετικές με το προϊόν φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως το pH, το ιξώδες, τα
σημεία ανάφλεξης και βρασμού, η πυκνότητα, η αγωγιμότητα και εφόσον απαιτείται, οι μέθοδοι
μέτρησής τους.

Σημείο 10. Σταθερότητα και δραστικότητα

Αναφέρονται οι συνθήκες (θερμοκρασίας, πίεσης, φωτός, κρούσης) και τα υλικά (χημικές ουσίες,
νερό, αέρας, κ.ά.) που ενδέχεται να προκαλέσουν επικίνδυνη αντίδραση καθώς και τα οποιαδήποτε
επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.

Σημείο 11. Τοξικολογικές πληροφορίες

Συνοψίζονται οι τοξικολογικές επιπτώσεις από το προϊόν, έτσι ώστε να είναι κατανοητές από
ιατρούς/τοξικολόγους. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ειδική τοξικότητα στα όργανα-
στόχους (Specific Target Organ Toxicity-STOT) κατά τη διάρκεια μίας μοναδικής έκθεσης και
συνεχιζόμενης έκθεσης. Επίσης, παρέχονται υποχρεωτικά πληροφορίες για καθορισμένες κατηγορίες
κινδύνου, ανάλογα με το εάν το προϊόν είναι ουσία ή μείγμα. 

Περιγράφονται τα συμπτώματα που σχετίζονται με τις πιθανές οδούς έκθεσης και τα συμπτώματα
που σχετίζονται με τα φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Παρέχονται
πληροφορίες για τις βραδείες, άμεσες και χρόνιες επιπτώσεις μετά από βραχυχρόνια ή μακροχρόνια
έκθεση. Στα μείγματα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των δεδομένων που αφορούν
το μείγμα στο σύνολό του και των δεδομένων που αφορούν επιμέρους ουσίες.

Σημείο 12. Οικολογικές πληροφορίες

Παρέχονται οι διαθέσιμες πληροφορίες για την οικοτοξικότητα, την κινητικότητα στο έδαφος, την
ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης και βιοσυσσώρευσης καθώς και τυχόν αποτελέσματα
της αξιολόγησης του προϊόντος για χαρακτηρισμό ως PBT.  Οι πληροφορίες αυτές δίνονται, εφόσον
είναι διαθέσιμες, για κάθε μεμονωμένη ουσία του μείγματος που πρέπει να αναφέρεται στο σημείο 3.

Σημείο 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

Αναφέρονται οι επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων ανάλογα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες του
προϊόντος. Γίνεται παραπομπή στις σχετικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις για τα απόβλητα.

Σημείο 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

Παρέχονται πληροφορίες για την ταξινόμηση, για τη μεταφορά (π.χ. αριθμός ΟΗΕ), για τις θαλάσσιες,
σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μεταφορές και για κάθε αντίστοιχη πρότυπη ρύθμιση των
Ηνωμένων Εθνών.

Σημείο 15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

Υποδεικνύεται εάν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία ή το μείγμα.
Δίδονται πληροφορίες σχετικά με εθνική ή κοινοτική αδειοδότηση ή τους ισχύοντες περιορισμούς.
Αναφέρονται οι υπόλοιπες σχετικές νομοθεσίες στις οποίες εμπίπτει το προϊόν, π.χ. Κανονισμός για
τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κανονισμός POPs), Κανονισμός για Εισαγωγές και Εξαγωγές
Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων (Κανονισμός PIC), κατηγορία SEVESO, δηλώσεις συστάσεων
σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα απορρυπαντικά κ.ά.

Σημείο 16. Άλλες πληροφορίες

Αναγράφεται το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η, EUH και Ρ που αναφέρονται στα σημεία 2 έως 15
του ΔΔΑ, πληροφορίες για την αναθεώρηση του ΔΔΑ και συστάσεις σχετικά με την κατάρτιση των
εργαζομένων. 

Οι ερμηνευτικές ρήτρες (disclaimers) μπορούν να παρατίθενται στο σημείο 16 ή, εναλλακτικά, εκτός
οποιουδήποτε καθορισμένου τμήματος ώστε να είναι σαφές ότι δεν αποτελούν μέρος του
περιεχομένου του ΔΔΑ. 

Παράρτημα ΔΔΑ (Σενάρια Έκθεσης): Εάν υπάρχουν Σενάρια Έκθεσης πρέπει να ενσωματώνονται
σε Παράρτημα του ΔΔΑ, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η αναφορά σε αυτά. Tα Σενάρια Έκθεσης
περιγράφουν συγκεκριμένες λειτουργικές συνθήκες και μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για τον
έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων στο προϊόν.

www.mlsi.gov.cy/dli (Χημικές Ουσίες) www.mlsi.gov.cy/dli (Χημικές Ουσίες)

Περισσότερες πληροφορίες http://www.mlsi.gov.cy/dli (Χημικές Ουσίες)
στα τηλέφωνα 22405609 / 611 / 637 / 608 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Reach@dli.mlsi.gov.cy

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


