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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ)

Διαλέξεις για την Ενέργεια και το Περιβάλλον

Κανονισμός REACH και επιπτώσεις
των χημικών ουσιών στην υγεία και το περιβάλλον

Κανονισμός CLP – Ταξινόμηση,
επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018, 13.00 –14.30
Κεντρικά Γραφεία Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), Αίθουσα Α, Λευκωσία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 12907/2006 (Κανονισμός REACH) αποτελεί μια πρωτοποριακή
Ευρωπαϊκή νομοθεσία που μεταφέρει την ευθύνη της μελέτης των χημικών ουσιών σε αυτόν που τα
παρασκευάζει, τα διαθέτει στην αγορά, τα εμπορεύεται και αποκομίζει όφελος από αυτά. Πώς όμως ο
REACH διασφαλίζει την προστασία από τα κάθε λογής προϊόντα που κατακλύζουν την αγορά; Ποιες
είναι οι βασικές διαδικασίες που εισαγάγει, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των χημικών
προϊόντων και τη μείωση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον;

Ο Κανονισμός CLP (1272/2008) προνοεί για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία των
χημικών ουσιών και μειγμάτων. Η διαδικασία ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών ουσιών και
των μειγμάτων που εισάγει ο Κανονισμός CLP βασίζεται στο Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα των
Ηνωμένων Εθνών (GHS του ΟΗΕ). Στόχος του κανονισμού είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός
διεθνούς συστήματος επικοινωνίας και μεταφοράς γνώσεων για την επικινδυνότητα των χημικών
ουσιών και των μειγμάτων τους, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη διάλεξη αυτή θα αναλυθούν οι βασικές πρόνοιες των Κανονισμών REACH και CLP, πώς αυτές
βελτιώνουν την ισχύουσα κατάσταση αλλά και πώς επηρεάζουν τους παραγωγούς και τους εισαγωγείς
χημικών προϊόντων και μειγμάτων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των υποχρεώσεων
που έχει μια επηρεαζόμενη Κυπριακή επιχείρηση, θα αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αναμένεται να εξελιχθεί μελλοντικά.

Κόστος συμμετοχής

Η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι δωρεάν για τα μέλη της ΟΕΒ ή μέλη Συνδέσμων ΟΕΒ.

Για μη Μέλη ΟΕΒ, το τέλος συμμετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ +ΦΠΑ για συμμετοχή σε όλες τις
διαλέξεις ή 15 ευρώ + ΦΠΑ για κάθε διάλεξη.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων από φοιτητές/τριες και εργαζόμενους/ες στο δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι δωρεάν.
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Δήλωση συμμετοχής

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη διάλεξη, συμπληρώνοντας την
ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://goo.gl/forms/0hUWxk1XhjESlJQk1

Εισηγήτριες

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου- Λεοντίδου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Η Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων
MSc και PhD από το πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης στη Χημική Μηχανική,
μεταπτυχιακού διπλώματος στην εκπαίδευση του πανεπιστημίου του Bath του
Ηνωμένου Βασιλείου και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση από το CIIM.  Έχει
εργασθεί στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει
δημοσιεύσει πέραν των 15 επιστημονικών άρθρων. Στο Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας προσελήφθη το 1998 και εργάζεται μέχρι σήμερα συντονίζοντας τον

Κλάδο Χημικών Ουσιών. Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των θεμάτων
διαχείρισης και ελέγχου χημικών ουσιών, την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
Ευρωπαϊκές και διεθνείς Επιτροπές, την ετοιμασία προσχεδίων νομοθεσίας, τον καθορισμό πολιτικής
και την  εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στα θέματα που αφορούν διαχείριση και έλεγχο
χημικών προϊόντων.

Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Η Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και
κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στη Χημεία με ειδίκευση στη Βιοχημεία-
Βιοτεχνολογία από το ΑΠΘ. Από το 2007 μέχρι σήμερα εργάζεται στο Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας, στον Κλάδο Χημικών Ουσιών και στο Εθνικό Γραφείο
Στήριξης για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση και
συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων. Διατελεί διορισμένο Μέλος της
Επιτροπής Κρατών Μελών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA).


