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Η Ευρώπη σε αριθμούς
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Ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία»



Νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο διαχείριση 
των χημικών προϊόντων

Γιατί χρειαζόμαστε μια στρατηγική για τα χημικά για το 2030 και πιο μετά;

➢ Πολλές χημικές ουσίες βλάπτουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, παρεμβαίνουν στα 
οικοσυστήματα

➢ Είναι ένα πρώτο βήμα προς τον στόχο της  μηδενικής ρύπανσης, για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές 
επιπτώσεις

➢ Βασικές δράσεις της Στρατηγικής:

➢ Απαγόρευση των πλέον επιβλαβών χημικών ουσιών στα καταναλωτικά προϊόντα και αντικείμενα 
(ενδοκρινικοί διαταράκτες, καρκινογόνες, μεταλλάξιογόνες, έμμονες, βιοσυσσωρευτικές κ.ά. ουσίες)

➢ Απαγόρευση χρήσης των πολυφθοροαλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) στην ΕΕ
➢ Μηδενική ανοχή στην μη-συμμόρφωση.  Αυξημένοι έλεγχοι, με ιδιαίτερη έμφαση στα εισαγόμενα

προϊόντα, στους ελέγχους στα Τελωνεία και στις διαδικτυακές αγορές
➢ Επένδυση σε χημικές ουσίες που να είναι ασφαλείς και βιώσιμες από το σχεδιασμό και καθ’ όλη τη 

διάρκεια του κύκλου ζωής τους
➢ Διασφάλισης της ύπαρξης στην ΕΕ «κρίσιμων» χημικών ουσιών
➢ Απλουστευμένη διαδικασία αξιολόγησης επικινδυνότητας, αρχή «μία ουσία μία εκτίμηση» 
➢ Να διατηρεί ηγετικό ρόλο παγκοσμίως, προασπίζοντας και προάγοντας υψηλά πρότυπα
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Επικίνδυνες χημικές ουσίες και μείγματα

Είναι κάθε υγρό, αέριο, ή στερεό που θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
ή την ασφάλεια μας ή ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον

Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

• Οξέα (Υδροχλωρικό, Φωσφορικό) 

• Βάσεις (Καυστική Σόδα, Αμμωνία)

• Χλωρίνη (Υποχλωριώδες νάτριο)

• Αιθανόλη/Βιοαιθανόλη,  Μεθανόλη

Επικίνδυνα χημικά μείγματα

• Διάφορα Υγρά Καθαρισμού

• Απορρυπαντικά

• Δομικά Υλικά

• Μπογιές και Βερνίκια

• Επικίνδυνα καλλυντικά και φάρμακα

• Καύσιμα, Βιοκαύσιμα

• Φυτοφάρμακα, Βιοκτόνα

• Λιπάσματα και τα συστατικά τους

• Γόμες (κόλλες)



Κίνδυνοι που έχουν σχέση 
με την υγεία και την ασφάλεια

Οι κίνδυνοι από τις χημικές ουσίες, που προέρχονται 
από τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες,  είναι:

Κίνδυνοι για το 
περιβάλλον

Κίνδυνοι για τον ανθρώπινο 
οργανισμό (υγεία)

Κίνδυνοι για την ασφάλεια 
(πυρκαγιά, έκρηξη κλπ)



Επικίνδυνες 
χημικές 
ουσίες

Είσοδος Χημικών Ουσιών                                  
στον Οργανισμό

Τρείς δίοδοι 
εισόδου
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Επιπτώσεις στην υγεία
➢ Οξείες επιπτώσεις: Δηλητηρίαση, ασφυξία

➢ Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: 

▪ Αναπνευστικές ασθένειες όπως άσθμα, ρινίτιδα,
▪ καρκινοπάθειες όπως λευχαιμία, 
▪ Επηρεασμός μελλοντικών γενεών - μεταλλαξιογένεση, 
▪ Καταστροφή εμβρύων - τερατογένεση
▪ Πνευμοκονίαση

➢ Επιπτώσεις στην υγεία που μπορούν να είναι ταυτόχρονα οξείες και μακροπρόθεσμες:

▪ Ασθένειες του δέρματος, προβλήματα αναπαραγωγής και συγγενείς ανωμαλίες, 
αλλεργίες

➢ Ορισμένες ουσίες μπορούν να συσσωρευτούν στο σώμα 

➢ Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους ύστερα από εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενη έκθεση

➢ Ορισμένες ουσίες μπορούν να διεισδύσουν μέσω του δέρματος



Νομοθεσία
➢ Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 1907/2006) για την Καταχώριση, την Αξιολόγηση, την 

Αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων (Registration, Evaluation, 
Authorization of CHemicals - REACH)

➢ Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 1272/2008) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την 
συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων (Classification, Labeling, Packaging -
CLP)

➢ Ευρωπαϊκός Κανονισμός (αρ. 1021/2019) για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους 
(Persistent Organic Pollutants – POPs)

➢ Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020

➢ Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι

➢ Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί

➢ Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι
Παράγοντες) Κανονισμοί



Μέρος Α
Μάθετε να διαβάζετε τις ετικέτες και να επιλέγετε με ασφάλεια
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Ασυμβατότητα στη σήμανση
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Substance - oral toxicity  LD50  = 257 mg/kg

EU: Harmful

CAN.: Toxic

USA: Toxic
CHINA: No 
Dangerous

AUS: Harmful

New Zealand: 

Dangerous

Japan: Toxic

Malaysia: 
Harmful

Thailandia: 

Harmful

India: No Toxic

Korea: Toxic

GHS – Danger Toxic category 3
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Classification Labelling Packaging

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CLP, 1272/2008/ΕΚ (20.1.2009)

Μεταβατική περίοδος πλήρους εφαρμογής 2010 - 2017
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Βασίζεται στο Παγκόσμια Εναρμονισμένο Σύστημα του ΟΗΕ 
Globally Harmonised System

▪ Θέτει κοινά κριτήρια για εναρμονισμένη ταξινόμηση 
▪ Κοινή γλώσσα για την επισήμανση 

▪ Επίλυση προβλημάτων στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της 
ανομοιομορφίας στα κριτήρια επικινδυνότητας

Κανονισμός CLP
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1.12.2010 1.12.2012
ΜΟΝΟ

CLP

1.6.2015 1.6.2017
ΜΟΝΟ

CLP

Κανονισμός CLP - Κρίσιμες Ημερομηνίες

Καθαρές χημικές ουσίες

Μείγματα 



Που υπάρχουν πληροφορίες για την επικινδυνότητα των 
χημικών ουσιών ?

Ευρετήριο C&L ταξινόμησης και επισήμανσης του ECHA

Περιέχει μέχρι σήμερα πληροφορίες για 145.268
ταξινομήσεις χημικών ουσιών, τις τοξικολογικές τους 

επιδράσεις και τις χρήσεις τους στην ΕΕ
*4563 εναρμονισμένες ταξινομήσεις

https://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals/cl-inventory-database



1. Όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του / των προμηθευτών στην ΕΚ

2. Εικονογράμματα κινδύνου

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας «Η»

4. Δηλώσεις προφυλάξεις «Ρ»

5. Ονομασίες επικίνδυνων χημικών ουσιών

6. Χαρακτηριστικοί αριθμοί ΕΚ/CAS των περιεχόμενων ουσιών

7. Προειδοποιητική λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή  ΠΡΟΣΟΧΗ

8. Ποσότητα προϊόντος 

9. Άλλα συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης 

Υποχρεωτικές πληροφορίες στην ετικέτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΛΩΣΣΑ

Η επισήμανση στην ετικέτα πρέπει 
να συνάδει με το τμήμα 2.2 του ΔΔΑ
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Παράδειγμα ετικέτας

Εικονογράμματα 
κινδύνου

Πληροφορίες 
παρασκευαστή/διανομέα

Δηλώσεις 
Επικινδυνότητας (Η) και 

Προφύλαξης  (Ρ)

Εμπορική 
ονομασία

Πληροφορίες για τη 
σύσταση
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Ειδικότερες πρόνοιες CLP για τις συσκευασίες 
Πρόληψη ατυχημάτων ή δηλητηριάσεων
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Πώματα ασφαλείας για παιδιά 
Σε συσκευασίες πολύ επικίνδυνων καταναλωτικών
χημικών μειγμάτων (πολύ τοξικά, διαβρωτικά, 
επικίνδυνα για αναρρόφηση) 
Δεν πρέπει να ανοίγεται εύκολα από παιδιά κάτω των 
52 μηνών (περίπου 4,5 ετών) 

Ειδικές πρόνοιες για Παραφινέλαια
Μαύρη αδιαφανής συσκευασία 1 λίτρου με πώμα ασφαλείας, 
ανάγλυφο τρίγωνο, υγρό χωρίς χρώμα ή άρωμα και τις ειδικές 
δηλώσεις επικινδυνότητας:

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης 
και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

• Οι λυχνίες που περιέχουν το υγρό αυτό πρέπει να 
παραμένουν μακριά από παιδιά

• Μία μόνο σταγόνα ελαίου για λυχνίες, ή ακόμη και το 
πιπίλισμα του φυτιλιού των λυχνιών, μπορεί να 
προκαλέσει πνευμονική βλάβη απειλητική για τη ζωή



Σε συσκευασίες ανεξαρτήτως χωρητικότητας που περιέχουν μία ουσία ή ένα μείγμα
τα οποία διατίθενται στο ευρύ κοινό και ταξινομούνται ως ακολούθως:

Τάξη επικινδυνότητας, κατηγορία Πώμα 
ασφαλείας

Προειδοποι
ήσεις αφής

Οξεία τοξικότητα 1 έως 3 ‹ ‹
Οξεία τοξικότητα 4 ‹
STOT SE 1 ‹ ‹
STOT SE 2 ‹
STOT RE 1 ‹ ‹
STOT RE 2 ‹
Διάβρωση του δέρματος (κατηγορία 1, 
υποκατηγορίες: 1A, 1B και 1C) ‹ ‹

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού 
(κατηγορία 1, υποκατηγορίες: 1Α και 1Β) ‹

Κίνδυνος αναρρόφησης 1
Δεν ισχύει για αερολύματα ή για περιέκτη
με σφραγισμένο σύνδεσμο ψεκασμού 

‹ ‹

Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων 2 ‹
Καρκινογένεση 2 ‹
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή 2 ‹
Εύφλεκτα αέρια 1 και 2 ‹
Εύφλεκτα υγρά 1 και 2 ‹
Εύφλεκτα στερεά 1 και 2 ‹

Πώμα ασφαλείας & Ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου
για άτομα με μειωμένη όραση
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Παραπλανητικές συσκευασίες με επικίνδυνες χημικές ουσίες

• Συσκευασίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό δεν πρέπει να προσελκύουν ούτε να 
διεγείρουν την περιέργεια των παιδιών, ούτε να παραπλανούν τους καταναλωτές 
(π.χ αρωματικά αυτοκινήτων σαν παιχνίδια)

• Οι συσκευασίες δεν πρέπει να μοιάζουν σε παρουσίαση ή σχεδιασμό με τρόφιμα (π.χ
σπρέι αφροί αποκριάς, γεύσεις βανίλιας, φρούτων) ή φαρμακευτικά ή καλλυντικά
προϊόντα.
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Εξωτερική συσκευασία : 
• Αδιαφανής, εύκολα επανακλείσιμη
• Εφοδιασμένη με πώμα ειδικά σχεδιασμένο ώστε να δυσκολεύει τα παιδιά να το 

ανοίξουν
• Φέρει εμφανώς τη Δήλωση P102 «Μακριά από παιδιά»

Διαλυτή συσκευασία: 
• Περιέχει μέσο που προκαλεί άμεση απωθητική συμπεριφορά (bittering agent)

σε περίπτωση επαφής με το στόμα
• Συγκρατεί το υγρό περιεχόμενό ~30sec, όταν η διαλυτή συσκευασία 

τοποθετείται στο νερό σε θερμοκρασία 20 °C (μεγάλο χρόνο διάλυσης σε 
επαφή με σάλιο ή νερό)

• Έχει υψηλή αντοχή σε μηχανική συμπίεση

Ειδικές πρόνοιες CLP για τις διαλυτές συσκευασίες 
πλυντηρίου (ταμπλέτες μιας χρήσης)

Αυξημένα κρούσματα δηλητηρίασης και 
περιστατικά σοβαρών οφθαλμικών 

ερεθισμών σε βρέφη και παιδιά



Συμβουλές για Πρόληψη των δηλητηριάσεων

Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας
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Συμβουλές για Πρόληψη των δηλητηριάσεων
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Έκθεση σε χημικές ουσίες

▪ Ακατάλληλη χρήση
▪ Ακούσια έκθεση σε 

επικίνδυνες χημικές 
ουσίες 
➢ κατάποση
➢ εισπνοή
➢ επαφή με δέρμα ή 

μάτια
• Πρόκληση ατυχημάτων
• Δηλητηριάσεις

Τα χημικά προϊόντα θεωρούνται γενικά ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται με την 
απαιτούμενη προσοχή 

-είτε από το ευρύ κοινό είτε από τους επαγγελματίες-
και όταν λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες τους, οι 

οδηγίες χρήσης και οι προφυλάξεις ανάλογα με την επικινδυνότητά τους 



ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ECHA

https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/documents/23718410/23807071
/Periodic+table+of+elements/23b2d98f-f91b-b3a4-0a9d-b4b211eb11d1

• Πληροφορίες για 93 χημικά 
στοιχεία στην ιστοσελίδα του 
ECHA

• Όλες οι υπό ετοιμασία και οι 
ισχύουσες κανονιστικές 
πληροφορίες ανά στοιχείο

• Η μεγαλύτερη βάση 
δεδομένων για τα χημικά 
προϊόντα στον κόσμο

• Πληροφορίες για 140 χιλιάδες 
χημικές ουσίες

• > 2 εκ. περιλήψεις μελετών για 
φυσικοχημικές και 
(οικο)τοξικολογικές ιδιότητες
χημικών ουσιών
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Εργαλείο άντλησης πληροφοριών ECHA
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ - Άρθρο 45 του CLP 

➢ Από 1.1.2021 η κοινοποίηση της σύστασης επικίνδυνων μειγμάτων γίνεται διαδικτυακά και 
δωρεάν μέσω της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Πύλης του ECHA

➢ H ακριβή χημική σύσταση του προϊόντος χρησιμοποιείται για να ληφθούν τα κατάλληλα 
θεραπευτικά μέτρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

➢ Δημιουργία Μοναδικού 16ψήφιου κωδικού αριθμού UFI *
Unique Formula Identification: Θα τυπώνεται στην ετικέτα και θα συνδέει το προϊόν που διατίθεται 
στην αγορά με τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς και στα Κέντρα 
Δηλητηριάσεων 

• Από 1.1.2021 κοινοποιήσεις για τα χημικά 
προϊόντα καταναλωτικής και 
επαγγελματικής χρήσης 

• Από 1.1.2024 κοινοποιήσεις για τα 
χημικά προϊόντα βιομηχανικής χρήσης

https://poisoncentres.echa.europa.eu/el/echa-submission-portal
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• Άμεση πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες για το χημικό προϊόν είναι ζωτικής σημασίας για το 
ιατρικό προσωπικό και για όσους παρέχουν ανταπόκριση σε έκτακτη ιατρική ανάγκη

• Πολλά ΚΜ έχουν ήδη θεσπίσει συστήματα συλλογής πληροφοριών από τις εταιρείες που 
διαθέτουν επικίνδυνα μείγματα στην αγορά και έχουν ιδρύσει Κέντρα Δηλητηριάσεων

• Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι η αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με τη συγκέντρωση των 
πληροφοριών, περιλαμβανομένης της χημικής σύστασης, για τα μείγματα που διατίθενται στην 
Κυπριακή αγορά και θεωρούνται επικίνδυνα

• Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Κύπρου 1401

• Ώρες Λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Λειτουργία Κέντρων Δηλητηριάσεων

• Από 1.1.2021 η εθνική διαδικασία υποβολής πληροφοριών 
ΔΕΝ ισχύει.  Μεταβατική περίοδος για ήδη κοινοποιημένα 
μείγματα έως τις 31.12.2024



Μέρος Β
• Πιθανές επικίνδυνες ουσίες στον εσωτερικό χώρο του 

νηπιαγωγείου

• Διασφάλιση καθαρού αέρα
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Διαδικασία Περιορισμών 
Κανονισμού REACH

• Αυστηρότερο προστατευτικό μέτρο του 
Κανονισμού REACH.  Απαγόρευση/περιορισμός 
παραγωγής ή χρήσης συγκεκριμένων χημικών 
ουσιών σε μείγματα ή αντικείμενα

• Για προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος από μη-αποδεκτούς κινδύνους 
που ενέχουν οι χημικές ουσίες

• Ανεξαρτήτως ποσότητας και άλλων Κανονιστικών 
υποχρεώσεων

• Ίδιοι περιορισμοί σε όλα τα Κράτη-Μέλη

• 75 έως τώρα περιορισμοί στο Παράρτημα XVII του 
REACH για χημικές ουσίες ή ομάδες χημικών 
ουσιών.  Αναμένονται σύντομα περισσότεροι

https://echa.europa.eu/el/substances-restricted-under-reach

https://echa.europa.eu/el/substances-restricted-under-reach
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➢ Επτά Φθαλικοί εστέρες σε παιγνίδια και είδη παιδικής 
φροντίδας (σημεία 51 και 52)

➢ Νικέλιο, Μόλυβδος και Κάδμιο σε ψεύτικα κοσμήματα και 
μεταλλικά αντικείμενα σε επαφή με το δέρμα (σημεία 27, 23 
και 63 αντίστοιχα)

➢ Αζωχρωστικές σε κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα 
προϊόντα (σημείο 43)

➢ Αρωματικές ενώσεις και οργανικοί διαλύτες (βενζόλιο, 
χλωροφόρμιο, τολουόλιο) σε κόλλες άμεσης δράσης 
(γόμες),  χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους

Απαγορεύσεις και περιορισμοί στην παραγωγή, εισαγωγή, χρήση και διάθεση στην αγορά 
ορισμένων επικίνδυνων χημικών ουσιών, σε καθαρή μορφή, σε μειγμάτων ή σε αντικείμενα

Περιορισμοί-Χαρακτηριστικά Παραδείγματα (1)
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Νομοθετικό πλαίσιο για Φθαλικούς εστέρες

Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1907/2006/ΕΚ (REACH) Παράρτημα XVII

Σημεία 51 και 52: Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις σε
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1 % κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού

(α) σε παιχνίδια και είδη  παιδικής φροντίδας
(β) σε πλαστικά αντικείμενα, για καταναλωτές 
ή εργαζόμενους

σε παιχνίδια και είδη παιδικής φροντίδας, τα οποία 
μπορούν να τοποθετηθούν από τα παιδιά στο στόμα 
(μία τουλάχιστον διάσταση < 5 εκατοστά)

1. Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP)
2. Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (BBP) 
3. Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας (DEHP)
4. Φθαλικός διισοβουτύλεστέρας (DIBP)

1. Φθαλικός δι-ισοδεκυλεστέρας (DIDP)
2. Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP)
3. Φθαλικός δι-ισοεννεϋλεστέρας (DINP)
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Περιορισμοί – Χαρακτηριστικά παραδείγματα (2)

➢ Χρώμιο (VI) σε τσιμέντο και σε δερμάτινα αντικείμενα (σημείο 47)

➢ Αμίαντος σε θέρμους, θερμάστρες κ.ά. (σημείο 6)

➢ Κάδμιο σε πλαστικές συσκευασίες (σημείο 23)

➢ Φουμαρικό Διμεθύλιο - Dimethyl Fumarate (DMF) βιοκτόνος δράση σε αντικείμενα όπως 
παπούτσια, καλύμματα καναπέδων, ταπετσαρίες κ.λπ. (σημείο 61)

➢ 1,2-Διχλωροβενζόλιο σε αρωματικά χώρου/τουαλέτας 



Βαφές Τατουάζ και προϊόντα μόνιμου μακιγιάζ 
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Περιορισμός χρήσης περίπου 4 χιλιάδων χημικών ουσιών που ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, 
Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές στην Αναπαραγωγή, Ερεθιστικές και Ευαισθητοποιητικές

➢ 3-20% του πληθυσμού έχει υποβληθεί σε μόνιμο μακιγιαζ

➢ 12% των Ευρωπαίων έχει κάποιου είδους τατουάζ 

➢ 24% ανάμεσα στις νεότερες γενεές (18-35 ετών)  

➢ 68% των ατόμων με τατουάζ παρουσίασαν δερματικά προβλήματα

➢ τα έγχρωμα σωματίδια μεταφέρονται μέσω του αίματος στο εσωτερικό του σώματος, 
στο ήπαρ και στους λεμφαδένες 

➢ 6,6 % των ατόμων με τατουάζ ανέφεραν συστημικές αντιδράσεις μετά από τατουάζ

• Ειδικές υποχρεώσεις επισήμανσης των 
Ευρωπαϊκών προϊόντων

▪ Θα τεθεί σε ισχύ 4.1.2022
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Φορμαλδεΰδη σε έπιπλα και αντικείμενα

• Καρκινογόνος και  Μεταλλαξιογόνος χημική ουσία
• Τοξική σε περίπτωση εισπνοής 
• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση

Κυριότερη της χρήση στην κατασκευή των σανίδων από ξύλο 
(Wood Based Panels)

Οι εκπομπές Φορμαλδεΰδης από 
αντικείμενα θα πρέπει να μην 
υπερβαίνουν το όριο του 0,124 mg / m3

Πολλά παράπονα από καταναλωτές / εργαζόμενους 
για μυρωδιά χημικών σε αντικείμενα ή στον χώρο 
εργασίας αφορούν παρουσία φορμαλδεΰδης
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Διασφάλιση καθαρού αέρα

• Απαραίτητος ο εξαερισμός για την διασφάλιση υγιούς περιβάλλοντος

• Νομοθεσία για Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία: επαρκής παροχή νωπού αέρα

• Κώδικας για την Ποιότητα Αέρα Εσωτερικού Χώρου (ΠΑΕΧ)

• Τεχνική καθοδήγηση για τον ορθό εξαερισμό υποστατικών που χρησιμοποιούνται ως χώροι 
εργασίας, όπως είναι τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αίθουσες συνεδριάσεων κ.ά.

• Προδιαγραφές για εξαερισμό κτηρίων, ενδείξεις ελλειπούς εξαερισμού, μέτρα για επάρκεια 
του εξαερισμού

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/D62102F23F7B370DC2257DDC0031264C?OpenDocument

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/D62102F23F7B370DC2257DDC0031264C?OpenDocument
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Μικροπλαστικά σε καταναλωτικά και επαγγελματικά 
προϊόντα   (κόκκοι με διαστάσεις 100nm έως 5mm)

Επηρεάζονται:
• καλλυντικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, απολεπιστικά
• απορρυπαντικά και καθαριστικά
• φυτοπροστατευτικά και βιοκτόνα προϊόντα 
• βαφές και δομικά υλικά, ιατροτεχνολογικά προϊόντα
• κονιορτοποιημένο υλικό πλήρωσης γηπέδων από συνθετικό γρασίδι
• σβόλοι θρεπτικών συστατικών (γεωργία)
Χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα έμμονες χημικές ουσίες, δεν διασπώνται και μεταφέρονται 
μέσω του νερού, του αέρα και της πανίδας σε απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη, 
όπως π.χ. βάθη πολικών πάγων και ωκεανών

Συσσωρεύονται σε ζώα, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και των οστρακοειδών, και 
κατά συνέπεια καταναλώνονται ως τροφή
Δημιουργήθηκε μη-αναστρέψιμο περιβαλλοντικό απόθεμα, το οποίο είναι αδύνατο να 
αφαιρεθεί. Ο προτεινόμενος περιορισμός εκτιμάται ότι θα μειώσει την εκπομπή σκοπίμως 
προστιθέμενων μικροπλαστικών κατά τουλάχιστον 500 000 τόνους κατά τα επόμενα 20 έτη

https://echa.europa.eu/el/hot-topics/microplastics

https://echa.europa.eu/el/hot-topics/microplastics
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PFAS ή Παντοτινά χημικά
Οι πολυφθοροαλκυλικές ουσίες (PFAS) παρασκευάζονται 
και χρησιμοποιούνται ευρέως. Οι PFAS δεν διασπώνται, 
παραμένουν στο περιβάλλον και κάποιες στο σώμα μας
(Ουσίες POPs). Για πολλές από αυτές υπάρχουν σοβαρές 
ανησυχίες για επιπτώσεις στην υγεία.



41

➢ Περιορισμός στη χρήση σιλοξανίων D4 και D5 σε καλλυντικά 
λόγω των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον – Από 31.1.2020 
(Σημείο 70)

➢ 33 Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές στην 
Αναπαραγωγή χημικές ουσίες σε δερμάτινα και υφασμάτινα 
καταναλωτικά αντικείμενα – Από 1.11.2020 (Σημείο 72)

➢ Τέσσερεις Φθαλικοί εστέρες σε πλαστικά καταναλωτικά 
αντικείμενα – Από 1.7.2020

➢ Απαγόρευση για το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA) και τα άλατά 
του από 4.7.2020 (ουσία POP) (σημείο 68)

➢ Δισφαινόλη Α (ΒΡΑ) σε θερμοευαίσθητο χαρτί αποδείξεων (σημείο 
66)

Άλλοι Πρόσφατοι Περιορισμοί
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Σύστημα RAPEX της Ευρ. Επιτροπής για ανταλλαγή πληροφοριών 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products

Εβδομαδιαίος κατάλογος με κοινοποιήσεις των αρμοδίων αρχών για επικίνδυνα προϊόντα που 
έχουν εντοπιστεί στην Ευρωπαϊκή αγορά

Αναζήτηση με βάση: 
• Είδος κινδύνου (π.χ. χημικός κίνδυνος)
• Τύπος προϊόντος (π.χ. παιχνίδι)
• Χώρα κοινοποίησης (π.χ. Κύπρος)

Εβδομαδιαίες ανακοινώσεις με τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο RAPEX για χημικούς 
κινδύνους προωθούνται από το ΤΕΕ προς τον τύπο για ενημέρωση

Σε περίπτωση που εντοπισθούν από καταναλωτές ενημερώνονται οι λειτουργοί του ΤΕΕ για 
διαδικασίες απόσυρσης

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/951B2FDACBD5EA6EC2257DDA0049C8C3?OpenDocument

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/951B2FDACBD5EA6EC2257DDA0049C8C3?OpenDocument

