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Βασικά σημεία παρουσίασης 

1. Τι είναι τα νανοϋλικά; 

 

2. Χρήσεις και εφαρμογές νανοϋλικών 

 

3. Κίνδυνοι για τους καταναλωτές/χρήστες/εργαζόμενους 

 

4. Νομοθετική διαχείρισή τους 

 



Τι είναι τα νανοϋλικά; 

 Τα νανοϋλικά είναι χημικές ουσίες ή υλικά που παρασκευάζονται και 
χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρή κλίμακα. Το μέγεθός τους κυμαίνεται 
μεταξύ 1 και 100 nm (10 -9 m) περίπου κατά τη μία τουλάχιστον διάσταση.  
Σύμφωνα με τη Σύσταση 2011/696/ΕΕ «Ως «νανοϋλικό» νοείται φυσικό, 
περιστασιακό ή μεταποιημένο υλικό που περιέχει σωματίδια, σε μη 
δεσμευμένη μορφή ή ως σύμπηγμα ή συσσωμάτωμα και εφόσον, 
σύμφωνα με την κατανομή των αριθμητικών μεγεθών, τουλάχιστον το 
50 % των σωματιδίων έχει μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις εντός 
της κλίμακας μεγέθους 1 nm — 100 nm». 

 

 Τα νανοϋλικά έχουν ιδιαίτερα και πιο έκδηλα χαρακτηριστικά σε σύγκριση 
με το ίδιο υλικό όταν αυτό δεν έχει γνωρίσματα νανοκλίμακας. Οι 
φυσικοχημικές ιδιότητες των νανοϋλικών ενδέχεται να διαφέρουν από τις 
ιδιότητες της χύδην ουσίας ή των σωματιδίων μεγαλύτερου μεγέθους. 



Νανοϋλικά: Τουλάχιστον μια διάσταση < 100nm  

• Νανοσωματίδιο:  
3 διαστάσεις <100nm 

 

• Νανοκύλινδροι:  
2 διαστάσεις <100nm 

– Νανοσωλήνας: 
κούφιος 
νανοκύλινδρος 

– Νανοσύρμα: 
αγώγιμος 
νανοσωλήνας 

– Νανοϊνα: 
Ευλύγιστος 
νανοκύλινδρος 

 

• Νανοπιάτο: 
1 διάσταση <100nm 

 
 

 

 

 
ISO/DTS 27687: Nanotechnologies. Terminologies and definitions. 

(2007) 



Νανοτεχνολογία/ Νανοϋλικά 

 Η νανοτεχνολογία είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος 
τομέας λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων που προσφέρει η 
χρήση νανοϋλικών. 

 

 Μεγάλος αριθμός προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά 
κυκλοφορεί ήδη στην Ευρωπαϊκή αγορά (π.χ. μπαταρίες, 
επιχρίσματα, αντιβακτηριακά ενδύματα, καλλυντικά, 
τρόφιμα). 

 

 Τα νανοϋλικά προσφέρουν τεχνικές και εμπορικές 
δυνατότητες αλλά ενδέχεται να παρουσιάζουν κινδύνους για 
το περιβάλλον και να εγείρουν ανησυχίες για την υγεία και 
την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων. 





Εφαρμογές Νανοϋλικών 

Πηγή:  Vance, M. E. et al. (2015) Nanotechnology in the real 

world: Redeveloping the nanomaterial consumer products 

inventory. Beilstein Journal of Nanotechnology, 6, 1769-

1780. http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.181  

Πηγή: 

http://www.nanomaterialscompany.com

/ 

 

http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.181
http://www.nanomaterialscompany.com/
http://www.nanomaterialscompany.com/


Έφαρμογές 

νανοτεχνολογίας 

 Νανοσωματίδια χρησιμοποιούνται σε πέραν των 1800 εφαρμογών, η 

παγκόσμια παραγωγή υπολογίζεται στα 11.000.000 τόνους και 

εργοδοτούνται 300.000-400.000 άτομα μόνο στην Ευρώπη. 

 

 Συναντώνται σε πολλούς χώρους εργασίας (αυτοκινητοβιομηχανία, 

ιατρικές εφαρμογές, κατασκευές, βαφές, υφάσματα κ.ά) χωρίς όμως να 

έχει πλήρως ρυθμιστεί το θέμα νομοθετικά. 

 



Νανοσωματίδια σε καλλυντικά 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα καλλυντικά 
(Cosmetic Products Regulation 1223/2009) ισχύουν τα 
ακόλουθα σε σχέση με τη νανοϋλικά: 

 

  Σήμανση (Labelling):  Όλα τα συστατικά σε μορφή 
νανοϋλικών πρέπει να φαίνονται με την ένδειξη (νάνο) σε 
παρένθεση στην εξωτερική σήμανση του καλλυντικού 
προϊόντος από τις 11 Ιουλίου 2013. 

 

Κοινοποίηση (Notification): Τα καλλυντικά προϊόντα που 
περιέχουν νανοϋλικά πρέπει να κοινοποιούνται 
ηλεκτρονικά, τουλάχιστον 6 μήνες πριν τη διάθεσή τους 
στην αγορά,  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με παροχή 
πληροφοριών για την ταυτότητα, τις προδιαγραφές, την 
ποσότητα, το τοξικολογικό προφίλ και πληροφορίες 
ασφάλειας και τις προβλεπόμενες συνθήκες έκθεσης. 



Νανοσωματίδια σε καλλυντικά 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

 

 Η L’Oreal (6η σε κατοχή πατεντών νανοτεχνολογίας στις ΗΠΑ) 
χρησιμοποιεί νανοκαψούλες  πολυμερών για μεταφορά ενεργών 
συστατικών π.χ. Ρετινόλη ή Βιταμίνη Α στα βαθύτερα στρώματα του 
δέρματος. 

 

 Συγκεκριμένο προϊόν της La Prairie (Dollars 500 Skin Caviar 
Intensive Ampoule Treatment) αναφέρεται να ελαχιστοποιεί τις 
χρωματικές αλλοιώσεις του δέρματος, τις γραμμές και τις ρυτίδες 
χρησιμοποιώντας προϊόντα νανοτεχνολογίας.  Σύμφωνα με τον 
πρόεδρο της εταιρείας τα μικρογαλακτώματα επιτρέπουν στα ενεργά 
συστατικά να μεταφερθούν γρηγορότερα στο σημείο δράσης. 

 

 Το προϊόν Olay της Procter & Gamble σχεδιάστηκε το 2005 με 
τεχνολογία μικρογαλακτωμάτων. 

 

 Κάποιες εταιρείες που χρησιμοποιούν προϊόντα νανοτεχνολογίας 
από το 2005 είναι η  Clinique η Johnson & Johnson η Avon, η Estee 
Lauder  κ.ά. 

 

 Άλλες εφαρμογές καλύπτουν προϊόντα περιποίησης μαλλιών που 
περιέχουν μικρογαλακτώματα  με ενεργά συστατικά που διεισδύουν 
βαθύτερα στην τρίχα. 

 

 Αντηλιακά με Ψευδάργυρο και Τιτάνιο που λόγω του νανομεγέθους 
είναι διαφανή, λιγότερο λιπαρά, με λιγότερη οσμή και με μεγαλύτερη 
απορρόφηση από το δέρμα.   



Νανοσωματίδια σε δομικά υλικά 

(construction materials) 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

 
• Νανοσωλήνες Άνθρακα (Carbon nanotubes) – Στα αναμενόμενα οφέλη της 

χρήσης περιλαμβάνονται η αυξημένη μηχανική αντοχή, η πρόληψη της 
δημιουργίας ρωγμών (τσιμέντο), οι βελτιωμένες μηχανικές και θερμικές 
ιδιότητες (κεραμικά) κ.λπ. 

 

• Νανοσωματίδια Διοξειδίου του Πυριτίου (Silicon dioxide nanoparticles) – Στα 
αναμενόμενα οφέλη της χρήσης περιλαμβάνονται η ενίσχυση της μηχανικής 
αντοχής, η καλύτερη διάδοση του φωτός, η αντοχή στη φωτιά, η μείωση της 
αντανάκλασης κ.λπ. 

 

• Νανοσωματίδια Διοξειδίου του Τιτανίου (Titanium dioxide nanoparticles) – Στα 
αναμενόμενα οφέλη της χρήσης περιλαμβάνονται η ταχεία ενυδάτωση, η 
δυνατότητα αυτοκαθαρισμού, η υδροφοβικότητα κ.λπ. 

 

• Νανοσωματίδια Χαλκού (Copper nanoparticles)  – Στα αναμενόμενα οφέλη 
περιλαμβάνεται η αυξημένη αντοχή στη διάβρωση. 

 

• Νανοσωματίδια Αργύρου (Silver nanoparticles) – Στα αναμενόμενα οφέλη 
περιλαμβάνεται η βιοκτόνος δράση των αυξημένης ενεργότητας σωματιδίων  
σε επιστρώσεις και βαφές. 

 

 



Νανοσωματίδια στην Ιατρική- Νανοϊατρική 

(Nanomedicine) 
Καλύπτει: 

 

 Την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την επισκευή και 
βελτίωση όλων των ανθρώπινων βιολογικών 
συστημάτων με χρήση νανοσυσκευών και 
νανοκατασκευών. 

 

 Τη διάγνωση και αποθεραπεία ασθενειών, τραυμάτων, 
την ελάφρυνση του πόνου και γενικά τη βελτίωση της 
υγείας με τη χρήση μοριακών εργαλείων. 

 

 Τη χρήση μοριακών μηχανικών συστημάτων για 
διατήρηση και βελτίωση της υγείας  

 

Εφαρμογές 

 

• Διάγνωση σε κυτταρικό και υποκυτταρικό επίπεδο.  Π.χ. 
με τη χρήση φθοριζόντων κβαντικών ημικρυστάλλων 
(Quantum dots)  μπορούν οι επιστήμονες να έχουν 
καλύτερη αποτύπωση κυτταρικών δομών – μελέτη και 
αξιολόγηση καρκίνων. 

 

• Κσλύτερη θεραπεία μέσω της στοχευμένης εναπόθεσης 
φαρμάκων στην πηγή της ασθένειας και παράλληλη 
ελαχιστοποίηση των παράπλευρων απωλειών.  Π.χ. 
Μαγνητικά νανοσωματίδια που στοχεύουν εγκεφαλικούς 
όγκους 



Νανοσωματίδια και περιβάλλον 
Τα προϊόντα νανοτεχνολογίας και οι εφαρμογές τους μπορούν να συμβάλουν 

σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των πρώτων 
υλών, ενέργειας και νερού και την παράλληλη μείωση των εκπεμπόμενων 
αερίων θερμοκηπίου και των επικίνδυνων αποβλήτων. 

 

Παραδείγματα  

 

 Ελαχιστοποίηση αποβλήτων λόγω αυξημένης μηχανικής αντοχής και 
μεγαλύτερου χρόνου ζωής συγκεκριμένων προϊόντων. 

 Βελτίωση των επιφανειακών ιδιοτήτων των προϊόντων οδηγεί σε μείωση των 
αναγκών για καθαρισμό τους. 

 Μείωση των αναγκαίων ποσοτήτων για συγκεκριμένες χρήσεις. 

 Μείωση των ενεργειακών αναγκών λόγω βελτίωσης των ιδιοτήτων των 
χρησιμοποιούμενων μονωτικών υλικών. 

 

Μελλοντικές εφαρμογές 

 

 Διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων. 

 Διαχείριση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων. 

 
 

Ορισμένα όμως νανοϋλικά δεν παύουν να είναι ένας δυνητικά πολύ 
μεγάλος κίνδυνος για το περιβάλλον μετά την απόρριψή τους 

 



 Αρχική εντύπωση ότι η νανοτεχνολογία θα 
προωθήσει τις «πράσινες» και «καθαρές» 
τεχνολογίες κυρίως λόγω των εφαρμογών της σε 
επεξεργασία νερού και σε πρωτοποριακές 
ενεργειακές εφαρμογές 

 

 Τη θέση αυτή καταρρίπτουν δεδομένα που δείχνουν 
ότι υπάρχουν πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από την έκθεση 
σε νανοϋλικά κατά: 

 
• Την παραγωγή τους 

• Τη  διαχείρισή τους 

• Την απόρριψή τους 

 

Δυνητικοί κίνδυνοι από τη 

νανοτεχνολογία 



Νανοϋλικά =Νέες ιδιότητες, νέοι κίνδυνοι; 

• Τα νανοσωματίδια έχουν διαφορετικές φυσικές 

και χημικές ιδιότητες από  το αντίστοιχο υλικό σε 

μακροσκοπική διάσταση. 
 

• Λόγω του πολύ μικρού τους μεγέθους 

διαφοροποιούνται: 

  η κρυσταλλική δομή, η δραστικότητα, η 

διαλυτότητα, οι επιφανειακές ιδιότητες, οι οπτικές 

ιδιότητες κ. ά. 

• Λόγω της αλλαγής στη δραστικότητα αυξάνεται 

και η τοξικότητα. 
 

• Δεν υπάρχει «συνταγή» για τον καθορισμό των 

ιδιοτήτων των νανοσωματιδίων και άρα 

απαιτείται μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων ανά 

περίπτωση. 

 

<10nm 

15nm 

20nm 

40nm 

60nm 





 

Τα προβλήματα αναμένεται να μειωθούν με εφαρμογή 
των αρχών της Πράσινης Χημείας και της Πράσινης 
Νανοτεχνολογίας. 

 

Η Πράσινη Χημεία αφορά τον σχεδιασμό χημικών 
προϊόντων και διαδικασιών με τρόπο που μειώνει ή 
ελαχιστοποιεί τις επικίνδυνες χημικές ουσίες από την 
αρχή μέχρι το τέλος του κύκλου ζωής ενός χημικού 
προϊόντος. 

 

Η Πράσινη Νανοτεχνολογία δρα προληπτικά στο 
σχεδιασμό των νανοϋλικών έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές συνέπειες κατά την 
παραγωγή, την τοξικότητας των παραγόμενων 
προϊόντων και να τα χρησιμοποιήσει για επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 

 

 

Πράσινη νανοτεχνολογία 



Ευρωπαϊκοί στόχοι/δράσεις 

Σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στο 7ο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα Δράσης για προστασία  των Ευρωπαίων πολιτών  

από περιβαλλοντικούς κινδύνους, θα επιδιωχθεί μέχρι το 2018 

η ανάπτυξη στρατηγικής η οποία μεταξύ άλλων: 

 

 Θα διασφαλίζει την ασφάλεια των νανοϋλικών και 

 των υλικών με αντίστοιχες ιδιότητες. 

 

 Θα ελαχιστοποιεί την έκθεση σε ενδοκρινικούς 

 διαταράχτες. 

 

 Θα ρυθμίζει το θέμα των συνεργιστικών δράσεων των 

 χημικών ουσιών. 

 

 



Νομοθετική ρύθμιση νανοϋλικών 
 

 Δεν υπάρχει νομοθέτημα που να ρυθμίζει αποκλειστικά τα νανοϋλικά / 
προїόντα νανοτεχνολογίας. 

 

 Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ειδική σύσταση σχετικά με 
τον ορισμό των νανοϋλικών. Οι κανονισμοί REACH και CLP δεν 
περιλαμβάνουν ειδικές απαιτήσεις για τα νανοϋλικά. 

 

 Οι παρασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες χημικών 
ουσιών οφείλουν να διασφαλίσουν την ασφαλή χρήση οποιασδήποτε 
ουσίας (ανεξαρτήτως μορφής) όπως ορίζει ο κανονισμός REACH. 
Επιβάλλεται η επαρκής αξιολόγηση και διαχείριση των δυνητικών 
κινδύνων από αυτές τις νέες μορφές υλικών. 

 

 Προωθούνται τροποποιήσεις των παραρτημάτων του Κανονισμού 
REACH για καλύτερη κάλυψη του θέματος. 

 

 Στην προσπάθεια αυτή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 
(ECHA) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών, με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και με 
διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 



Νομοθετική ρύθμιση νανοϋλικών 

Κάλυψη κινδύνων από νανοϋλικά σε επιμέρους νομοθεσίες: 

 
 Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1223/2009 για τα Καλλυντικά προβλέπει ότι 

τα καλλυντικά που περιέχουν νανοϋλικά αξιολογούνται και 
κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές (μέγεθος και ποσοστό 
νανοσωματιδίων) και παρέχεται  στη σήμανση η πληροφόρηση για την 
ύπαρξή τους. 

 Ο Κανονισμός για τα Βιοκτόνα (Biocides) προϊόντα ( Ευρ. Καν. 
528/2012) επιβάλλει την αξιολόγηση και διαδικαστικές απαιτήσεις με 
κατάλληλη σήμανση. 

 Ο Κανονισμός για τη σήμανση των τροφίμων (The Food Labelling 
Regulation 1169/2011) επιβάλλει απαιτήσεις σήμανσης στα συστατικά σε 
νανομορφή. 

 Η Οδηγία RoHS2 (Directive 65/2011) ζητά να εξετάζονται τα νανοϋλικά 
για πιθανούς περιορισμούς μόλις υπάρξουν νέα επιστημονικά δεδομένα.  

 Ο Κανονισμός για τα πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα (The Plastic Food 
Contact Material Regulation 10/2011) επιβάλλει ειδικές απαγορεύσεις και 
περιορισμούς στο πλαστικό που θα έρθει σε επαφή με τρόφιμα εφόσον 
περιέχει χημικές ουσίες σε νανομορφή. 



Νανοϋλικά και εργαζόμενοι- Νομικό πλαίσιο 

  

Οδηγία πλαίσιο  για Ασφάλεια και υγεία στην εργασία (89/391/EΚ) 

 Οδηγία για τους χημικούς παράγοντες (98/24/EΚ)  

 Οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες 

(2004/37/ΕΚ)  

 Ευρ. Κανονισμός REACH για την Καταχώριση, Αξιολόγηση, 

Αδειοδότηση και τους περιορισμούς στη χρήση χημικών ουσιών (Καν. 

1907/2006)  

 Ευρ. Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Συσκευασία και Σήμανση 

χημικών ουσιών και μειγμάτων (Καν. 1272/2008) 

 

Η Εκτίμηση Κινδύνου ως βασικό εργαλείο είναι δύσκολη γιατί 

υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες  στον προσδιορισμό των κινδύνων για την 

υγεία που σχετίζονται με: 

 Τον πλήρη προσδιορισμό της έκθεσης 

 Την απουσία πληροφοριών για την ύπαρξη νανοϋλικών στην αλυσίδα 

χρήσης 



Τι μέλλει γενέσθαι; 

 Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου 

 Καλύτερη διάχυση πληροφόρησης 

 Εκπαίδευση/ενημέρωση επηρεαζόμενων 

ομάδων 

 Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με προϊόντα 

νανοτεχνολογίας 

 Προώθηση «πράσινης νανοτεχνολογίας» 



Στοιχεία επικοινωνίας: 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου 

Συντονίστρια Κλάδου Χημικών Ουσιών 

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Τηλ:  22405608 

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

Ευχαριστώ για την προσοχή σας  

Ερωτήσεις; Σχόλια; Απορίες; 

mailto:tkyprianidou@dli.mlsi.gov.cy

