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Η επισήμανση των χημικών προϊόντων
έχει αλλάξει! 

https://youtu.be/ij4pcNIQuec

https://youtu.be/1U5bZLmTzIM

https://youtu.be/ij4pcNIQuec
https://youtu.be/1U5bZLmTzIM
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• Κανονισμός CLP : Βασικές πρόνοιες και Υποχρεώσεις

• Επιθεωρήσεις ΤΕΕ: Διαπιστώσεις - Ενέργειες

• Άλλες ειδικές πρόνοιες CLP

• Βάση Δεδομένων Ταξινόμησης και Επισήμανσης

• Πρόνοιες για πώληση χημικών μέσω (εξ’ αποστάσεως)

• Μητρώο Χημικών Προϊόντων
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Κανονισμός CLP

Classification Labelling Packaging

Σε ισχύ από τις 20.1.2009

Κοινή Βάση για εναρμονισμένη ταξινόμηση και επισήμανση σε 

διεθνές επίπεδο 
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1.6.2017: Πλήρης Εφαρμογή του Κανονισμού CLP
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▪ Εφαρμόζεται σε χημικές ουσίες και μείγματα (χημικά προϊόντα)

που διατίθενται στην αγορά.

▪ Αντικατέστησε και κατάργησε τις παλιές Οδηγίες για την

ταξινόμηση και επισήμανση.

▪ Έχει εισάξει νέα κριτήρια για την ταξινόμηση και επισήμανση

του κινδύνου (Global Harmonised System).

▪ Eπέφερε αλλαγές στα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ).

Μεταβατική περίοδος πλήρους εφαρμογής 

2010 - 2017
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Επικίνδυνες χημικές ουσίες (καθαρές)

• Οξέα, Καυστική Σόδα, Αμμωνία, 

• Χλωρίνη (Υποχλωριώδες νάτριο) 

• Παραφινέλαια, Αιθανόλη/Βιοαιθανόλη, Μεθανόλη

• Συστατικά καλλυντικών και φαρμάκων*

*ΔΕΝ εφαρμόζει  στα Τρόφιμα, Καλλυντικά, Φάρμακα 

Μείγματα με επικίνδυνες χημικές ουσίες

• Οικιακά και βιομηχανικά Καθαριστικά

• Απορρυπαντικά, λευκαντικά  

• Αρωματικά χώρων / αυτοκινήτων, προϊόντα 

περιποίησης αυτοκινήτων, λιπαντικά

• Δομικά Υλικά, Μπογιές και Βερνίκια

• Μελάνια, Χρώματα, Διαλύτες 

• Καύσιμα, Βιοκαύσιμα, methanol gel (catering)

• Φυτοπροστατευτικά, Βιοκτόνα και Απολυμαντικά, 

Λιπάσματα

• Γόμες (κόλλες)

Ο Κανονισμός CLP εφαρμόζεται:
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1. Σε ραδιενεργές ουσίες και μείγματα.

2. Σε προϊόντα υπό τελωνειακή επιτήρηση (επανεξαγωγή, ή 

διαμετακόμιση).

3. Σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε εργαστήρια, 

πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά ιδρύματα.

4. Σε φαρμακευτικά προϊόντα, κτηνιατρικά φαρμακευτικά 

προϊόντα, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

5. Τρόφιμα και ζωοτροφές.

Ο Κανονισμός CLP δεν εφαρμόζεται:
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Τι σημαίνουν

τα 

Εικονογράμματα, 

οι Δηλώσεις 

Η και Ρ

• CLP Quiz

• Φυλλάδια ΤΕΕ

• Αφίσα

• Ιστοσελίδα ΤΕΕ



www.mlsi.gov.cy/dli 9



10

1. ΠΡΙΝ τη διάθεση των προϊόντων στην Κυπριακή αγορά πρέπει

να διασφαλιστεί ότι αυτά έχουν ταξινομηθεί, επισημανθεί και

συσκευαστεί σωστά.

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 –> 

νέα ετικέτα

Υποχρεώσεις Προμηθευτών (παρασκευαστές / διανομείς) :

Φράσεις R =  Δηλώσεις H

Φράσεις S =  Δηλώσεις P
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1. Το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του / των 

προμηθευτών στην ΕΕ· 

2. Την ονομαστική ποσότητα της ουσίας ή του μείγματος· 

3. Την ονομασία του προϊόντος και τις χημικές ουσίες που συμβάλλουν στην 

ταξινόμησή του· 

4. Τα εικονογράμματα κινδύνου· 

5. Τις Δηλώσεις Κινδύνου (Η) και τις Δηλώσεις Προφύλαξης (Ρ)· 

6. Τις προειδοποιητικές λέξεις Κίνδυνος ή Προσοχή· 

7. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης που μπορεί να 

απαιτούνται από άλλες νομοθεσίες  (π.χ οδηγίες χρήσης, δοσολογία, τρόπος 

απόρριψης, βιοκτόνα, φυτοπροστατευτικά, απορρυπαντικά, μπογιές VOCs, αριθμός  ΚΔ)

Επισήμανση: Οι ετικέτες των χημικών προϊόντων  πρέπει 

να είναι στην Ελληνική γλώσσα και να περιλαμβάνουν τις 

πιο κάτω πληροφορίες:

Χρήση συγκεκριμένων 
δηλώσεων 

όχι αυθαίρετη μετάφραση
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Ετικέτα χημικής ουσίας (Ακετόνης)
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Εικονόγραμμα

κινδύνου

Ονομασία 

προϊόντος 

Ποσότητα

Δηλώσεις 

προφύλαξης

Άλλες 

συμπληρωματικές 

πληροφορίες

Συστατικά 

Στοιχεία 

Διανομέα / 

υπεύθυνου 

Προειδοποίηση

Δηλώσεις

επικινδυνότητας
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Δίγλωσση 

ετικέτα
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 1 cm2

 1/15 της επιφάνειας της ετικέτας

Εξαιρέσεις  για μικρές συσκευασίες <125 ml

και <10 ml για συγκεκριμένους κινδύνους 

Ελάχιστες διαστάσεις ετικέτας / εικονογραμμάτων
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Σε περίπτωη που γίνεται μετάγγιση από μεγαλύτερες σε 

μικρότερες συσκευασίες τότε θα πρέπει να τοποθετηθει νέα 

ετικέτα στη νέα συσκευασία με τις ίδιες ακριβώς 

πληροφορίες κινδύνου.

• Mέγεθος ετικέτας ανάλογα με τo μέγεθος της 

συσκευασίας. 

• Οι ετικέτες πρέπει να τοποθετούνται σταθερά στη 

συσκευασία.

• Να είναι ευανάγνωστες και να διαβάζονται οριζόντια.
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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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Πώμα Ασφαλείας : Προδιαγραφές / πρότυπα 

Επανακλείσιμες συσκευασίες – EN ISO 8317

Μη Επανακλείσιμες συσκευασίες - CEN EN 862

Πιστοποίηση με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025

Ανάγλυφη τριγωνική 

επισήμανση σύμφωνη 

με πρότυπο EN ISO 11683
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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. Μη Ευρωπαϊκή σήμανση.

6. Μη αναγραφή επικίνδυνων συστατικών.

7. Απουσία κατάλληλης συσκευασίας εκεί που απαιτείται (πώμα 

ασφαλείας , ανάγλυφη τριγωνική επισήμανση).

8. Μη αναγραφή υπεύθυνου διάθεσης στην αγορά.

9. Απουσία ΔΔΑ – απουσία ΔΔΑ στην ελληνική.
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Μη συμμορφούμενα προϊόντα (2017) 
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Ο κάθε προμηθευτής είναι υπεύθυνος να παρέχει τις σωστές πληροφορίες στην

αλυσίδα της αγοράς και να ελέγχει την ετικέτα και τα ΔΔΑ για τα χημικά προϊόντα που

διαθέτει. Θα πρέπει να είναι σε θέση να κρίνει εάν οι πληροφορίες είναι ορθές και

αξιόπιστες.

Οι πληροφορίες πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Η ετικέτα

• Η ταυτότητα του προϊόντος στην ετικέτα του χημικού προϊόντος είναι η ίδια με αυτήν 

στο ΔΔΑ, 

• Οι πληροφορίες στην ετικέτα του χημικού προϊόντος είναι οι ίδιες με αυτές στην 

ενότητα 2.2 του ΔΔΑ,

• Η ετικέτα έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

• Η ετικέτα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και είναι ευανάγνωστη.

Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας 

• Είναι  επικαιροποιημένο (πρόσφατο).

• Η ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών είναι καλή.

• Είναι στην ελληνική γλώσσα.

• Είναι πλήρες, και οι 16 ενότητες και υποενότητες συμπληρωμένες κατάλληλα.

Στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται στις ετικέτες και στα ΔΔΑ
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 Εάν έχετε εισάξει προϊόν που δεν φέρει αναγνωρίσιμη (ευρωπαϊκή)

σήμανση επικινδυνότητας τότε θα πρέπει:

• Να  ζητήσετε από τους προμηθευτές σας τα ΔΔΑ των προϊόντων ή πληροφορίες 

σχετικά με τη σύσταση  - είναι υποχρέωση του προμηθευτή / παρασκευαστή να τα 

παρέχει,

• Να  εντοπίστε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε από τα ΔΔΑ.

 Οι πληροφορίες στην ετικέτα πρέπει να συμφωνούν με τις

πληροφορίες στο ΔΔΑ (σημείο 2). Εάν όχι τότε πρέπει να επικοινωνήσετε

με τον αρχικό προμηθευτή σας.

 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. 

Αν είστε προμηθευτής έχετε τις πιο κάτω υποχρεώσεις :
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Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης χημικών ουσιών

Βάση δεδομένων του ECHA που περιέχει:

• πληροφορίες που υποβάλλουν οι παρασκευαστές /εισαγωγείς για την 

ταξινόμηση και επισήμανση των χημικών ουσιών που διαθέτουν στην 

αγορά

•Κατάλογο με τις εναρμονισμένες (συμφωνημένες) ταξινομήσεις

C & L Inventory 
http://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory-database

http://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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Αναφορά σε ειδικότερες πρόνοιες της 

νομοθεσίας
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Ειδικές πρόνοιες για τα υγρά 

απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων που 

προορίζονται για τον καταναλωτή σε 

διαλυτή συσκευασία μιας χρήσης 

Η εξωτερική συσκευασία πρέπει να : 

• Είναι αδιαφανής,

• Είναι εύκολα επανακλείσιμη,

• Είναι εφοδιασμένη με πώμα ειδικά σχεδιασμένο ώστε να δυσκολεύει τα μικρά 

παιδιά να ανοίξουν τη συσκευασία,

• Φέρει τη Δήλωση Προφύλαξης P102 «Μακριά από παιδιά» σε εμφανές σημείο και 

σε μορφή που προσελκύει την προσοχή

Η διαλυτή συσκευασία πρέπει να: 

• Περιέχει μέσο που προκαλεί άμεση απωθητική συμπεριφορά από το στόμα (6  sec) 

σε περίπτωση τυχαίας έκθεσης, 

• Συγκρατεί το υγρό περιεχόμενό επί τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα, όταν η διαλυτή 

συσκευασία τοποθετείται στο νερό σε θερμοκρασία 20 °C· 

• Έχει υψηλή αντοχή σε μηχανική συμπίεση.
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Απαγορεύονται οι 

φράσεις

«Μη Τοξικό», 

«Ακίνδυνο»,

«Οικολογικό»
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Μορφή / Σχήμα

Ελκυστική για την περιέργεια των παιδιών 

παραπλανητική για τους καταναλωτές

Συσκευασία – Σχεδιασμό 

Μοιάζει με συσκευασίες  τροφίμων, ή φαρμακευτικών /

καλλυντικών προϊόντων

Συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνη χημική ουσία ή 

μείγμα που διατίθεται στο ευρύ κοινό δεν πρέπει:
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Κόλλες κυανοακρυλικής βάσης που προορίζονται για το ευρύ κοινό

Η ετικέτα στην εξωτερική συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει:

• το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία εικονόγραμμα κινδύνου, 

• οι υποχρεωτικές δηλώσεις προφύλαξης «μακριά από παιδιά» και «σε περίπτωση κατάποσης 

ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα», 

• Άλλες δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης, 

• οι κυριότερες χημικές ουσίες που συμβάλλουν στη ταξινόμηση του προϊόντος ως επικίνδυνο, 

• τα στοιχεία του υπεύθυνου για τη διάθεση στην αγορά.

Στην άμεση (μεταλλική ή πλαστική) συσκευασία της κόλλας πρέπει, μαζί με το εικονόγραμμα 

κινδύνου να αναγράφονται οι ενδείξεις «Κυανοακρυλική ένωση. Κίνδυνος. Κολλάει στην 

επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά». 
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Διαφήμιση Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων - και εξ’ 

αποστάσεως αγορά    - Άρθρο 48 

Η διαφήμιση επικίνδυνων χημικών προϊόντων με σκοπό την «εξ’ αποστάσεως αγορά» θα 

πρέπει να περιλαμβάνει κείμενο που να περιγράφει επαρκώς την επικινδυνότητα των 

προϊόντων, για την καλύτερη δυνατή προστασία του καταναλωτή. 

«Εξ αποστάσεως αγορές» ορίζονται ως εκείνες οι αγορές που επιτρέπουν στον 

καταναλωτή να αγοράζει χημικά προϊόντα χωρίς να τα έχει δει προηγουμένως ή να έχει δει 

τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα τους. 

Τέτοιου είδους αγορές μπορεί να 

γίνουν μέσω:  

• Υπολογιστή, ιστοσελίδων 

καταστημάτων διαδικτύου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

• Διαφημιστικών εντύπων ή φυλλαδίων 

ή επιστολών μέσω αποστολής του 

στελέχους παραγγελιών, 

• Τηλεφώνου ή τηλεομοιότυπου με 

βάση τηλεοπτική ή ραδιοφωνική 

διαφήμιση,

• Διαφημιστικών καταλόγων. 



Άρθρο 45 CLP / Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος *:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument
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Συλλογή πληροφοριών για το Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών 

Προϊόντων - Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης από το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument
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• Καταναλωτικά προϊόντα : 2020 

• Προϊόντα επαγγελματικής χρήσης : 2021 

• Προϊόντα Βιομηχανικής χρήσης : 2024 

Κοινό μορφότυπο υποβολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

https://poisoncentres.echa.europa.eu/editor/#/

https://poisoncentres.echa.europa.eu/editor/#/
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Ευχαριστώ

CLP HELPDESK 
τηλ. 22405611

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