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Ο κωδικός UFI και τι σημαίνει για
τις ετικέτες των προϊόντων σας
Βασικές πληροφορίες για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν επικίνδυνα μείγματα στην
αγορά του ΕΟΧ1
Από το 2021 θα απαιτείται η αναγραφή
ενός νέου στοιχείου επισήμανσης στις
ετικέτες των προϊόντων. Πρόκειται
για έναν κωδικό 16 χαρακτήρων ο
οποίος ονομάζεται μοναδικός κωδικός
ταυτοποίησης τύπου (UFI). Έως το 2025 ο
κωδικός UFI θα είναι υποχρεωτικός στην
επισήμανση όλων των προϊόντων που
ταξινομούνται με βάση τους κινδύνους
που ενέχουν για την υγεία ή τη φυσική
επικινδυνότητα. Οι εισαγωγείς και οι
μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν
αυτού του είδους τα προϊόντα στην αγορά
θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες
πληροφορίες για τα προϊόντα, μεταξύ
άλλων και τον κωδικό UFI, στα κέντρα
δηλητηριάσεων. Στην ιστοσελίδα των
κέντρων δηλητηριάσεων του ECHA
διατίθενται εργαλεία και οδηγίες
υποστήριξης για τη δημιουργία του
κωδικού UFI.
©iStock.com/BahadirTanriover

1

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος – αποτελείται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
p.o. box 400, fi-00121 helsinki, finland | echa.europa.eu

ΤΙΕΊΝΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΌΣ UFI;

αριθμό τυποποίησης χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό ΦΠΑ όταν τα

Ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου, γνωστός με το
ακρωνύμιο UFI, είναι ένας κωδικός ο οποίος θα πρέπει να
αναγράφεται υποχρεωτικά στην ετικέτα των προϊόντων σας που
περιέχουν επικίνδυνο μείγμα.
Πέραν του κωδικού UFI, οφείλετε να παρέχετε και άλλες πληροφορίες σχετικά με το μείγμα σας και τα σχετικά προϊόντα τα οποία
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τα κέντρα δηλητηριάσεων,
όπως π.χ. πληροφορίες για τη σύνθεση, την εμπορική ονομασία, το
χρώμα, τη συσκευασία, την κατηγορία προϊόντων, αλλά και τοξικολογικές πληροφορίες. Ο σκοπός του UFI είναι να δημιουργηθεί μια
μονοσήμαντη σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών που παρέχετε και
του προϊόντος που διαθέτετε στην αγορά.
Σύμφωνα με τον κανόνα χορήγησης του κωδικού UFI, όλα τα προϊόντα που επισημαίνονται και κοινοποιούνται με τον ίδιο κωδικό UFI
πρέπει να έχουν την ίδια σύνθεση μείγματος.

ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ UFI;
Ο κωδικός UFI και οι άλλες πληροφορίες που παρέχετε θα
χρησιμοποιούνται κυρίως από τα κέντρα δηλητηριάσεων όταν
πραγματοποιούνται κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Παραδείγματος
χάρη, οι καλούντες μπορούν να διαβάζουν –εκτός από την
εμπορική ονομασία– τον κωδικό UFI απευθείας από την ετικέτα
του προϊόντος στον υπάλληλο του κέντρου δηλητηριάσεων
προκειμένου να προσδιορίζεται επακριβώς το προϊόν που αφορά το
εκάστοτε περιστατικό.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ UFI;
Προκειμένου να δημιουργήσετε τον κωδικό UFI για το μείγμα σας,
χρειάζεστε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ της επιχείρησής
σας (ή σε ορισμένες περιπτώσεις το «κλειδί της επιχείρησης») και
έναν ειδικό αριθμό τυποποίησης για το μείγμα του προϊόντος. Με την
καταχώριση αυτών των δύο αριθμών στο διαδικτυακό εργαλείο του
ECHA «Γεννήτρια UFI», μπορείτε να αποκτήσετε τον δικό σας κωδικό
UFI. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ αποτελεί βασικό στοιχείο
καθώς με τον αριθμό αυτό διασφαλίζεται ότι ο κωδικός UFI που θα
αποκτήσετε είναι μοναδικός και ότι δεν προκύπτουν αλληλεπικαλύψεις
μεταξύ των διαφορετικών κωδικών UFI που δημιουργούνται από τις
εκάστοτε επιχειρήσεις.
Είναι πολύ πιθανό η επιχείρησή σας να χρησιμοποιεί ήδη εσωτερικούς
κωδικούς τυποποίησης. Αν οι κωδικοί αυτοί είναι μόνο αριθμητικοί
–από το 0 έως το 268 435 255– μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε
απευθείας στη Γεννήτρια UFI. Σε διαφορετικές περιπτώσεις και, μεταξύ
άλλων αν οι κωδικοί αυτοί είναι αλφαριθμητικοί ή περιέχουν άλλους
χαρακτήρες, θα πρέπει πρώτα να χορηγήσετε νέους αριθμούς τυποποίησης στα μείγματά σας, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την απαιτούμενη
μορφή. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξαναχρησιμοποιείτε τον ίδιο

μείγματα έχουν διαφορετικές συνθέσεις.

Η γεννήτρια UFI και ο οδηγός χρήστη διατίθενται στην ιστοσελίδα
των κέντρων δηλητηριάσεων του ECHA και στις 23 γλώσσες
της ΕΕ. Αν διαχειρίζεστε μεγάλο εύρος προϊόντων, ενδεχομένως
να θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας γεννήτρια UFI στο
πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησής σας ώστε η διαδικασία
δημιουργίας πολλαπλών UFI να είναι περισσότερο αποτελεσματική.
Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
προγραμματιστών UFI.

ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ UFI;
Ο κωδικός UFI σέβεται επίσης την ακεραιότητα των εμπιστευτικών
επιχειρηματικών σας πληροφοριών. Είναι π.χ. ενδεικτικό ότι είναι
αδύνατη η αποκωδικοποίηση πληροφοριών για τη σύνθεση του
μείγματος μέσω του κωδικού UFI. Μόνο τα κέντρα δηλητηριάσεων
θα γνωρίζουν ποια σύνθεση μείγματος αντιστοιχεί στον παρεχόμενο
UFI. Με τον τρόπο αυτό, ο κωδικός UFI προστατεύει τις
εμπιστευτικές επιχειρηματικές σας πληροφορίες.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ UFI ΣΤΗΝ
ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ;
Τα μείγματα που διατίθενται στην αγορά αποτελούνται συχνά
από μείγματα εντός μειγμάτων – με άλλα λόγια, τα μείγματα αυτά
δημιουργούνται με την ανάμειξη δύο ή περισσότερων μειγμάτων
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τυποποιητή. Δεδομένου ότι είναι
αδύνατο να αποκωδικοποιούνται εμπιστευτικές πληροφορίες για τη
σύνθεση ενός μείγματος από τον κωδικό UFI, ο κωδικός UFI μπορεί
να χρησιμοποιείται με ασφάλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αντί να
γνωστοποιείτε την πλήρη σύνθεση, μπορείτε να λάβετε κωδικό UFI
από τον προγενέστερο προμηθευτή σας ή να διαβιβάσετε τον κωδικό
σας UFI στον μεταγενέστερο τυποποιητή. Ωστόσο, πριν ανταλλαγεί ο
κωδικός UFI στο εσωτερικό της αλυσίδας εφοδιασμού, ο κωδικός πρέπει
να είναι ήδη γνωστός στα κέντρα δηλητηριάσεων.

ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟ UFI;
Όσο η σύνθεση μείγματος παραμένει η ίδια, ο κωδικός UFI μπορεί να

παραμένει ίδιος, ακόμα και αν επέλθουν και άλλες αλλαγές στο προϊόν
(όπως π.χ. νέα συσκευασία ή νέα εμπορική ονομασία).
Νέος κωδικός UFI πρέπει να δημιουργείται και να εκτυπώνεται ή να
επικολλάται στην ετικέτα μόνο όταν επέρχεται αλλαγή στη σύνθεση
του μείγματος – μεταξύ άλλων, όταν προστίθεται, αφαιρείται ή
διαγράφεται ένα συστατικό ή αν οι συγκεντρώσεις των συστατικών
αλλάζουν πέραν του επιτρεπόμενου εύρους μεταβολής. Θα πρέπει
να μεριμνάτε ώστε να παρακολουθείτε τις αλλαγές στη σύνθεση
του μείγματος, να δημιουργείτε νέο κωδικό UFI, να ενημερώνετε
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τα κέντρα δηλητηριάσεων και να αλλάζετε την επισήμανση των
προϊόντων σας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ UFI
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ UFI
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ;
Όσο η σύνθεση του μείγματος στο προϊόν είναι η ίδια, μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό UFI στην ετικέτα των προϊόντων
σας σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ, ή μπορείτε να χρησιμοποιείτε
τον ίδιο κωδικό UFI στην ετικέτα των προϊόντων εντός της ίδιας
χώρας, ακόμα και αν διαθέτετε τα προϊόντα με διαφορετικές
εμπορικές ονομασίες στην αγορά. Για λόγους που αφορούν τη
διαχείριση των δεδομένων ή την εμπορική διάθεση των προϊόντων,
έχετε τη δυνατότητα να χορηγείτε περισσότερους του ενός κωδικού
UFI στο ίδιο μείγμα. Στην περίπτωση αυτή, κάθε προϊόν θα έχει τον
δικό του κωδικό UFI, ακόμα και αν περιέχει το ίδιο μείγμα.
Όποια προσέγγιση και να επιλέξετε, είναι πολύ σημαντικό να
κοινοποιήσετε τον σωστό κωδικό UFI στα κέντρα δηλητηριάσεων
της εκάστοτε αγοράς ώστε το υγειονομικό προσωπικό που καλείται
να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά να μπορεί να προσδιορίσει
επακριβώς το προϊόν.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ UFI ΓΙΑ
ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ;
Μπορεί να θεωρείτε χρήσιμη τη χορήγηση κωδικών UFI σε μείγματα
που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα λόγω των κινδύνων που
ενέχουν για την υγεία ή τη φυσική τους επικινδυνότητα ή σε μείγματα
που ταξινομούνται ως επικίνδυνα αποκλειστικά και μόνο για το
περιβάλλον.
Η εθελοντική προσθήκη του κωδικού UFI στην ετικέτα των τελικών
προϊόντων που περιέχουν τα εν λόγω μείγματα θα βοηθούσε τα
κέντρα δηλητηριάσεων, καθώς όταν το υγειονομικό προσωπικό που
καλείται να αντιμετωπίσει τα επείγοντα περιστατικά γνωρίζει το
προϊόν που κοινοποιείται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης στο κέντρο
δηλητηριάσεων –είτε το προϊόν έχει ταξινομηθεί είτε όχι– μπορεί να
δώσει πιο τεκμηριωμένες συμβουλές.
Ο κωδικός UFI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την προστασία
των εμπιστευτικών επιχειρηματικών σας πληροφοριών κατά την
κοινοποίηση στοιχείων σχετικά με μη ταξινομημένα μείγματα στην
αλυσίδα εφοδιασμού. Μολονότι η προσθήκη του UFI στην ετικέτα σε
τέτοιες περιπτώσεις είναι προαιρετική, ο κωδικός πρέπει να παρέχεται
στα κέντρα δηλητηριάσεων προκειμένου να δημιουργείται η σύνδεση
ανάμεσα στο μείγμα εντός μείγματος και στις εκάστοτε πληροφορίες.

ΠΡΕΠΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ UFI ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ;
Ο κωδικός UFI πρέπει να εκτυπώνεται ή να επικολλάται στην ετικέτα
όλων των προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνα μείγματα. Ο κωδικός
UFI μπορεί επίσης να αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος,
υπό την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένος κοντά στα υπόλοιπα
στοιχεία της ετικέτας. Στην περίπτωση που το μείγμα δεν είναι
συσκευασμένο, ο κωδικός UFI πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην
ενότητα 1.1 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.
©iStock.com/Wavebreak Media LTD
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Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα μείγματα χρησιμοποιούνται σε
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ο κωδικός UFI μπορεί να περιλαμβάνεται
εναλλακτικά στην ενότητα 1.1 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ UFI
ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ;
Το ακρωνύμιο «UFI» (είναι το ίδιο σε όλες τις γλώσσες και σε όλα
τα αλφάβητα της ΕΕ και δεν πρέπει να μεταφράζεται) πρέπει να
αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα και να ακολουθείται από άνω
και κάτω τελεία και έναν αλφαριθμητικό κωδικό 16 χαρακτήρων. Ο
αλφαριθμητικός κωδικός αποτελείται από τέσσερα συνθετικά μέρη
και το κάθε συνθετικό μέρος χωρίζεται με παύλα από τα υπόλοιπα. Για
παράδειγμα:

UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5
Μολονότι δεν έχουν οριστεί ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά π.χ. το
είδος ή το μέγεθος της γραμματοσειράς, ο κωδικός UFI πρέπει να
είναι ευδιάκριτος και ευανάγνωστος στην ετικέτα του προϊόντος.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετικέτες μπορούν να έχουν διάφορα μεγέθη
και δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις επισήμανσης που
«διεκδικούν χώρο» στην ίδια ετικέτα, ο κωδικός UFI θα πρέπει να
τοποθετείται σε τέτοιο σημείο ώστε να εντοπίζεται εύκολα (π.χ. κοντά
στον γραμμικό κώδικα ή στα εικονογράμματα κινδύνου). Στην ουσία,
πρέπει να εξακριβώσετε ποιος είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος
αναγραφής του κωδικού UFI στο προϊόν προκειμένου να διευκολύνετε
τη διαδικασία κοινοποίησής του στα κέντρα δηλητηριάσεων.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΕΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ
UFI ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ;
Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος κατά τον οποίο ο κωδικός UFI θα
αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται στην ετικέτα του προϊόντος θα πρέπει
να συμπίπτει με την υποβολή εναρμονισμένων πληροφοριών. Δεν
συνιστάται η αναγραφή του κωδικού UFI στην ετικέτα του προϊόντος
εφόσον δεν έχει προηγουμένως συμπεριληφθεί σε έγκυρη κοινοποίηση
προς το οικείο κράτος μέλος, δεδομένου ότι ένας «κενός κωδικός
UFI» δεν θα προσφέρει καμία βοήθεια στα κέντρα δηλητηριάσεων σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

•

1 Ιανουαρίου 2021 (για τα μείγματα που προορίζονται για χρήση
από τους καταναλωτές ή για επαγγελματική χρήση)
1 Ιανουαρίου 2024 (για τα μείγματα που προορίζονται για
βιομηχανική χρήση)

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το μείγμα σας τυποποιείται
περαιτέρω σε μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού και
καταλήγει τελικά σε προϊόν για χρήση από τους καταναλωτές, θα
πρέπει να συμμορφωθείτε με την πρώτη ημερομηνία που ισχύει για
τα μείγματα που προορίζονται για χρήση από τους καταναλωτές/
επαγγελματική χρήση.
Στην περίπτωση που διαθέτετε μείγματα τα οποία έχουν ήδη
κοινοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τους κανόνες που

Π

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

UFI: H563-L90S-R783-J823

P.O Box XXX
Street and number
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Country

Δείγμα ετικέτας προϊόντος στην οποία έχει ενσωματωθεί σε
εμφανές σημείο ο κωδικός UFI του προϊόντος.

ισχύουν επί του παρόντος στα κράτη μέλη, ενδεχομένως να μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μεταβατική περίοδο που λήγει την
1η Ιανουαρίου 2025. Σε περίπτωση τροποποίησης των μειγμάτων
αυτών, ωστόσο, θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις
που ισχύουν σχετικά με την υποβολή εναρμονισμένων πληροφοριών προτού διαθέσετε το τροποποιημένο μείγμα στην αγορά.
Τέλος, μετά από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο κωδικός UFI
θα πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα όλων των μειγμάτων που
έχουν ταξινομηθεί βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή τις
φυσικές επιπτώσεις τους.
Ε&Α και υποστήριξη:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/support
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σχετικά με τον UFI:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/ufi-generator
Εθνικά Γραφεία Υποστήριξης:
https://echa.europa.eu/el/support/helpdesks
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•

Integer tempus neque ac posuere
tincidunt. Sed vehicula facilisis
auctor. Suspendisse molestie nunc
sit amet velit hendrerit scelerisque.
Quisque volutpat euismod leo et
feugiat. Quisque sagittis, lectus quis
dictum gravida, mauris libero
sollicitudin velit, eget elementum
libero felis et velit. Duis fringilla
aliquam varius. Donec faucibus et
ΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
felis et tincidunt. Etiam eget felis
porta est blandit fermentum in vel
Lorem ipsum dolor sit amet,
enim. Aliquam mattis magna mauris,
consectetur adipiscing elit. Aliquam sit amet mollis ipsum tincidunt sed.
dapibus nisi interdum semper
Ut sed libero mauris. Ut et urna
elementum. Etiam venenatis lacus
tempus nisl laoreet fringilla.
at neque varius, vel varius arcu
laoreet.
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Για τα μείγματα που δεν κυκλοφορούν ακόμη στην αγορά, οι
υποχρεώσεις σας όσον αφορά την υποβολή εναρμονισμένων
πληροφοριών και την αναγραφή του κωδικού UFI στη ετικέτα θα
ισχύουν από:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

