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1. Γεληθά γηα ηνλ Καλνληζκό CLP 

• ηόρνο / Πξόλνηεο 

• Ση αιιαγέο επηθέξεη ν CLP 

• Κξίζηκεο εκεξνκελίεο 

• Υξνλνδηαγξάκκαηα 

• Ηιεθηξνληθό Δκπόξην 

2.    Μεηξών Υεκηθώλ Πξνϊόληωλ  

3. Πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη 

θαηά ηηο επηζεωξήζεηο ηνπ ΣΔΔ 

ζηελ αγνξά 

 

 

Βαζηθά ζεκεία παξνπζίαζεο 
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    Δπξωπαϊθόο Καλνληζκόο  

1272/2008 (CLP – Classification, 

Labelling,   Packaging) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ΣΟΥΟΙ CLP 

Δλαξκνληζκέλε Σαμηλόκεζε θαη  

Δπηζήκαλζε ζε δηεζλέο επίπεδν - GHS 
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Δπηθίλδπλεο Υεκηθέο Οπζίεο 

Ομέα (Τδξνριωξηθό, Φωζθνξηθό, Θεηϊθό)   

Βάζεηο (Καπζηηθό λάηξην, θαπζηηθή ζόδα, 

Ακκωλία) 

Οξγαληθνί δηαιύηεο, αληηδξαζηήξηα 

εξγαζηεξίωλ 

Υιωξίλε (Τπνριωξηώδεο λάηξην) 

 πζηαηηθά θαιιπληηθώλ θαη θαξκάθωλ 

 

O Καλνληζκόο CLP εθαξκόδεηαη: 

Δπηθίλδπλα ρεκηθά κείγκαηα 

Γηάθνξα  θαζαξηζηηθά πξνϊόληα 

Απνξξππαληηθά 

Αξωκαηηθά ρώξωλ  

Γνκηθά Τιηθά, Λάδηα, Υεκηθά πηζηλώλ 

Μπνγηέο θαη Βεξλίθηα 

Καύζηκα, Βηνθαύζηκα  

Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξνϊόληα 

Βηνθηόλα θαη απνιπκαληηθά  πξνϊόληα  

Ληπάζκαηα θαη ηα επηκέξνπο ζπζηαηηθά 

Γόκεο (θόιιεο) 
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Υεκηθέο Οπζίεο θαη Μείγκαηα  

1. Ραδηελεξγέο/α 

2. Τπό ηειωλεηαθή επηηήξεζε 

3. Πνπ πξννξίδνληαη γηα επηζηεκνληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε αιιά δελ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά 

4. Με απνκνλωκέλα ελδηάκεζα πξνϊόληα 

5. Απόβιεηα 

6. Φαξκαθεπηηθά (ηειηθά πξνϊόληα) 

7. Καιιπληηθά (ηειηθά πξνϊόληα) 

8. Σξόθηκα ή δωνηξνθέο (πξόζζεηα θαη αξηπκαηηθέο ύιεο) 

O Kαλνληζκόο CLP δελ εθαξκόδεηαη: 
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Καλνληζκόο CLP 

Labelling Packaging Classification 

ε ηζρύ από ηηο 20.1.2009 
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Πνηέο αιιαγέο θέξλεη ν CLP 

DSD/DPD CLP 

Παξαζθεπάζκαηα  Μείγκαηα 

Δπηθίλδπλν (dangerous) Δπηθίλδπλν  (hazardous) 

ύκβνια  θηλδύλνπ Δηθνλνγξάκκαηα 

Φξάζεηο  θηλδύλνπ (R) 

Φξάζεηο αζθαινύο ρξήζεο (S) 

Γειώζεηο  επηθηλδπλόηεηαο (Η) Γειώζεηο  

πξνθύιαμεο (P) 

Δλδείμεηο Κηλδύλνπ (Xi, Xn, C, N, T) Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο  

Κίλδπλνο ή  Πξνζνρή 

πκπιεξωκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζήκαλζεο γηα 

νξηζκέλα κείγκαηα 



Αιιαγέο ζηελ Δπηζήκαλζε  
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R35: Πξνθαιεί ζνβαξά 

εγθαύκαηα  

Η314: Πξνθαιεί ζνβαξά δεξκαηηθά εγθαύκαηα 

θαη νθζαικηθέο βιάβεο  

R36 :Δξεζίδεη ηα κάηηα  Η319: Πξνθαιεί ζνβαξό νθζαικηθό εξεζηζκό 

R20:Δπηβιαβέο όηαλ 

εηζπλέεηαη  

H332: Δπηβιαβέο ζε πεξίπηωζε εηζπλνήο 

S2: Μαθξηά από παηδηά Ρ102: Μαθξηά από παηδηά  

S24: Απνθεύγεηε ηελ επαθή 

κε ην δέξκα 

Ρ262: λα κελ έξζεη ζε επαθή κε ηα κάηηα, ην 

δέξκα ή κε ηα ξνύρα 

S23: Μελ αλαπλέεηε 

αέξηα/αλαζπκηάζεηο/αηκνύο/ε

θλεθώκαηα 

 

P261: Απνθεύγεηε λα αλαπλέεηε αλαζπκηάζεηο/ 

ζπγθεληξώζεηο ζηαγνληδίωλ/αηκνύο 

Γειώζεηο Eπηθηλδπλόηεηαο 

Γειώζεηο Προφύλαξης 



ύγθξηζε ηωλ 2  ζπζηεκάηωλ Σαμηλόκεζεο θαη  

Δπηζήκαλζεο 

ζε ηζρύ 

από 

1.12.2010 

Καηαξγήζε

θε από 

1.6.2015  
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Φξάζεηο  

R, S 

Γειώζεηο 

Η, Ρ 

Κίλδπλνο ή 

Πξνζνρή   

Ολνκαζία πξνϊόληνο 

Αλαγλωξηζηηθνί θωδηθνί 

ηνηρεία επηθνηλωλίαο πξνκεζεπηή 

Άιιεο ζπκπιεξωκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο 

Πεξηερόκελν, επηθίλδπλα 

ζπζηαηηθά, ζπγθεληξώζεηο 

Καπάθη αζθαιείαο γηα παηδηά 

(πνιύ ηνμηθά, δηαβξωηηθά) 

Αλάγιπθε 

ηξηγωληθή 

επηζήκαλζε 



 

 

Υξνλνδηαγξάκκαηα - Κξίζηκεο Ηκεξνκελίεο C&L 
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1.12.2010 1.12.2012 

Καζαξέο ρεκηθέο νπζίεο 

Μείγκαηα  

1.6.2015 1.6.2017 

Μεηαβαηηθή πεξίνδνο !  
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• REACH 

• Μεηαθνξέο επηθίλδπλωλ εκπνξεπκάηωλ, ADR 

• Γηαρείξηζε επηθηλδύλωλ απνβιήηωλ 

• Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 

• SEVEZO II 

• Ννκνζεζία απνξξππαληηθώλ 

• Ννκνζεζία θπηνπξνζηαηεπηηθώλ 

• Ννκνζεζία βηνθηόλωλ πξνϊόληωλ  

• Ννκνζεζία θαηαλαιωηηθώλ πξνϊόληωλ 

 

Π.ρ Δπηζήκαλζε ρεκηθώλ ζε ρώξνπο Δξγαζίαο 

Οη πεξί ειαρίζηωλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ζήκαλζε Αζθαιείαο θαη 

Τγείαο ζηελ εξγαζία (ηξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2015 - 

Δλαξκόληζε κε ηηο πξόλνηεο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ CLP  

  

 
 
 

  

 

Δπίδξαζε ηνπ CLP ζε πεξίπνπ 20 λνκνζεηήκαηα    
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• Μέγεζνο εηθνλνγξάκκαηνο: ειάρηζην 1 cm2  

• Διάρηζην κέγεζνο ζπκβόινπ  1/15 ηεο επηθάλεηαο ηεο 

εηηθέηαο 
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http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/ 



ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ ΓΙΑ ΣΟN CLP… 

• Άξζξα 39-40 : Τπνρξέωζε θνηλνπνίεζεο ηεο ηαμηλόκεζεο θαη 

επηζήκαλζεο ηωλ επηθίλδπλωλ ζπζηαηηθώλ  

 

• Δπξεηήξην Σαμηλόκεζεο θαη Δπηζήκαλζεο ECHA    

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals 

 

• Άξζξν 45 : Μεηξών Δπηθίλδπλωλ Υεκηθώλ Πξνϊόληωλ  

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/78EBC1E3C7C818FBC2257BD

D003513CD?OpenDocument 

 

• Άξζξν 48 : Γηαθήκηζε κε ζύκβαζε αγνξάο 
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Άξζξν 48 – H δηαθήκηζε θάζε επηθίλδπλνπ ρεκηθνύ πξνϊόληνο (ρεκηθήο 

νπζίαο ή κείγκαηνο) κε ζθνπό ηελ «ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΩ ΑΓΟΡΑ» ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεύεηαη κε θείκελν πνπ λα πεξηγξάθεη επαξθώο ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ 

πξνϊόληνο (όπωο εκθαλίδεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ), κε ζηόρν ηελ ελεκέξωζε 

θαη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαιωηή.  

  

 

 

Kάζε δηαθήκηζε επηθίλδπλνπ ρεκηθνύ πξνϊόληνο πνπ επηηξέπεη ζην επξύ 

θνηλό λα ην αγνξάδεη «εμ απνζηάζεωο» ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηηο 

πιεξνθνξίεο επηθηλδπλόηεηαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηνπ (ζρεηηθέο 

ηάμεηο ή θαηεγνξίεο θηλδύλνπ). 
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Ηιεθηξνληθό Δκπόξην – Δμ απνζηάζεωο αγνξά 



Με ηθαλνπνηεηηθή ζήκαλζε 

(απνπζία ζπκβόιωλ 

θηλδύλνπ, θξάζεωλ 

θηλδύλνπ/ πξνθύιαμεο 

θιπ). 

 

Απνπζία ζήκαλζεο ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα. 

Μηθξό κέγεζνο  εηηθεηώλ, κηθξά ζύκβνια θηλδύλνπ, 

γξάκκαηα κηθξά θαη δπζαλάγλωζηα. 
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Αθαηάιιεια ζύκβνια θηλδύλνπ, άιιεο λνκνζεζίαο  

(ζρήκα, ρξώκα θιπ). 

 

 

 

 

 

Δηηθέηα κε άδεηα ζύκβνια 

Υξήζε ίδηαο εηηθέηαο κε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο γηα όια ηα 

πξνϊόληα αλεμαξηήηωο θαηεγνξίαο θηλδύλνπ 
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Δκθάληζε θαη ηωλ 2 ζπζηεκάηωλ 

ηαμηλόκεζεο θηλδύλνπ  

 

ύκβνια θηλδύλνπ κε ην έλα ζύζηεκα 

θαη θξάζεηο κε ην άιιν. 

 

Λάζνο αληηζηνηρία ζπκβόινπ 

θηλδύλνπ κε θξάζεηο (π.ρ ζύκβνιν 

γηα εξεζηζηηθό θαη θξάζεηο γηα 

δηαβξωηηθό).  
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Λαλζαζκέλε κεηάθξαζε ζηνηρείωλ εηηθέηαο 

(π.ρ ζύκβνιν θηλδύλνπ δηαβξωηηθό θαη 

αλαγξαθή ζηελ εηηθέηα εύθιεθην) 

Με αλαγξαθή επηθίλδπλωλ ζπζηαηηθώλ  

εθεί όπνπ απαηηείηαη. 

Με αλαγξαθή ζηνηρείωλ ππεπζύλνπ 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά  * 

Απνπζία θαηάιιειεο ζπζθεπαζίαο (πώκα 

αζθαιείαο , αλάγιπθν ηξίγωλν, δηαξξνέο). 
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•Να έρνπλ κνξθή ή ζρήκα πνπ 

κπνξνύλ λα πξνζειθύζνπλ ή λα 

δηεγείξνπλ ηελ ελεξγό πεξηέξγεηα ηωλ 

παηδηώλ  ή λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο 

θαηαλαιωηέο 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε εθθξάζεωλ:  

«Με ηνμηθό», «Αθίλδπλν» 

«Οηθνινγηθό» 
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πζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλε ρεκηθή νπζία 

ή κείγκα πνπ δηαηίζεηαη ζην επξύ θνηλό δελ πξέπεη: 

•Να  έρνπλ παξόκνηα παξνπζίαζε ή 

ζρεδηαζκό πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηξόθηκα ή δωνηξνθέο ή θαξκαθεπηηθά ή 

θαιιπληηθά πξνϊόληα 
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Δπραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! 

 

 
ηνηρεία επηθνηλωλίαο: 

Γξ Σαζνύια Κππξηαλίδνπ-Λενληίδνπ 

πληνλίζηξηα Κιάδνπ Υεκηθώλ Οπζηώλ 

Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο 

Σει:  22405608 

E-mail: tkyprianidou@dli.mlsi.gov.cy 
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