
Κίλδπλνη απφ ηε Υξήζε Υεκηθψλ Οπζηψλ 

ζηε θπηνπξνζηαζία

Γξ Σαζνχια Κππξηαλίδνπ – Λενληίδνπ

Λεηηνπξγφο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο



Υξεζηκνπνηνχκελεο ρεκηθέο νπζίεο ζηηο 

γεσξγηθέο εξγαζίεο

 Φπηνθάξκαθα

 Βηνθηφλα

 Γηαιχηεο

 Απνξξππαληηθά

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-weedkiller-spray-bottle-image3859885
http://www.dreamstime.com/stock-images-large-spray-container-and-nozzle-image12733854
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-images-bug-spray-image10459179


Ση είλαη νη επηθίλδπλεο νπζίεο;

Δίλαη θάζε πγξφ, αέξην, ή ζηεξεφ πνπ ζέηεη ζε 
θίλδπλν ηελ πγεία ή ηελ αζθάιεηα καο

Πεξηιακβάλνπλ ηφζν ρεκηθνχο, φζν θαη 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο (βαθηήξηα, ηνχο, δχκε θαη 
κνχρια, παξάζηηα...)



Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία

 Ομείεο επηπηψζεηο: δειεηεξίαζε, αζθπμία

 Μαθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο: 

 Αλαπλεπζηηθέο αζζέλεηεο φπσο άζζκα, ξηλίηηδα,

 θαξθηλνπάζεηεο φπσο ιεπραηκία

 Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα νμείεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο:

 Αζζέλεηεο ηνπ δέξκαηνο, πξνβιήκαηα αλαπαξαγσγήο θαη 

ζπγγελείο αλσκαιίεο, αιιεξγίεο

 Οξηζκέλεο νπζίεο κπνξνχλ λα ζπζζσξεπηνχλ ζην ζψκα 

 Οξηζκέλεο νπζίεο κπνξνχλ λα δηεηζδχζνπλ κέζσ ηνπ δέξκαηνο
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Δίζνδνο Φεκηθώλ Οπζηώλ ζηνλ 
Οξγαληζκό
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Σπζζώξεπζε Φεκηθώλ Οπζηώλ ζηνλ 
Οξγαληζκό



σζηή Γηαρείξηζε Υεκηθψλ Οπζηψλ

 Δθηίκεζε Κηλδχλνπ 

 Δθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ

 Γηαβνχιεπζε γηα ηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο

 Αληηθαηάζηαζε επηθίλδπλνπ κε ιηγφηεξν επηθίλδπλν



1. Δληνπηζκφο ησλ πεγψλ θηλδχλνπ 

2. Δληνπηζκφο ησλ πξνζψπσλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα  επεξεαζζνχλ 

3. Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη  ιήςε 

απφθαζεο γηα  ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  ησλ 

πθηζηάκελσλ κέηξσλ πξφιεςεο

5. Δπαλεθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ

4. Λήςε κέηξσλ

Δθηίκεζε ηνπ Κηλδχλνπ



Έρεηε ρεκηθέο νπζίεο 

ζην ππνζηαηηθό ζαο

Γλσξίδεηε αξθεηά γηα 

ηηο νπζίεο πνπ ζαο 

αθνξνύλ

Δθηίκεζε θηλδύλνπ γηα ηηο νπζίεο 

πνπ ζαο αθνξνύλ

Μπνξείηε λα αληηκεησπίζεηε 

ηηο ζπλέπεηεο αηπρήκαηνο 

από ρεκηθά

‘Διεγρνο θαηά ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα

Γλώζεηο

Δηνηκόηεηα ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο

ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΩ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΓΔΝ ΓΝΩΡΗΕΩ



Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο

Δπηδξάζεηο Υεκηθψλ Οπζηψλ

 Απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ρεκηθέο 

νπζίεο

 ήκαλζε ρεκηθψλ νπζηψλ

 Ννκνζεζία



Σα πξντφληα πνπ κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ 

ηνπο ηδηνηήησλ ή ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηελ πγεία ή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ηνπο θηλδχλσλ ηαμηλνκνχληαη σο 

επηθίλδπλα.   

Δπηθίλδπλα Υεκηθά Πξντφληα

Δμαηξεηηθά εύθιεθην

ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα ιακβάλεηαη 

ππφςε ε επηθίλδπλε νπζία εάλ βξίζθεηαη 

ζε ζπγθέληξσζε ≥0,1 % θ.β. (ΚΜΣ θαη. 1 

ή 2) ή εάλ βξίζθεηαη ζε ζπγθέληξσζε ≥ 1 

% θ.β. (ΚΜΣ θαη. 3)

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.coatings.org.uk/items/Image9.gif&imgrefurl=http://www.coatings.org.uk/default.asp%3Fedit_id%3D301%26nav%3D293%26branch%3D5&usg=__534GpNaX94P7_IhY5jaak6Iwcm8=&h=391&w=391&sz=5&hl=el&start=6&tbnid=8zmxIbWXGk3swM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dflammable%2Bsymbol%26gbv%3D2%26hl%3Del


ΟΡΘΖ ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΗ ΖΜΑΝΖ

Τπεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε 

ζηελ αγνξά ηεο Γεκνθξαηίαο, 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Κχπξν ή 

ζηελ Δ.Δ.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ



• Τα δοχεία που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες πρέπει 
να έχουν κατάλληλη σήμανση που καλύπτει όλα όσα θα 
πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης

ήκαλζε Δπηθίλδπλσλ Πξντφλησλ

Γηαβξσηηθό

C

Δπηβιαβέο

Xn

Δξεζηζηηθό

Xi

Τνμηθό Πνιύ Τνμηθό

Τ Τ+

F F+

Πνιύ 

Δύθιεθην
Δμαηξεηηθά         

Δύθιεθην
Δθξεθηηθό

Δ

Ομεηδσηηθό

Ν

Δπηθίλδπλν γηα 

ην πεξηβάιινλ

O



Δπξσπατθφο Καλνληζκφο 1272/2008 

(Καλνληζκφο CLP) γηα ηελ ηαμηλφκεζε, 

ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε ρεκηθψλ 

νπζηψλ θαη κεηγκάησλ



Δμειίμεηο ζηα ζέκαηα ζήκαλζεο ρεκηθψλ 

νπζηψλ





Επιβλαβές στην περίπτωση κατάποσης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
 

MEMUDARATKAN

HARMFUL 
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Πξφβιεκα γηα ην παγθφζκην εκπφξην

Αζπλέπεηα ζηε ζήκαλζε!!!!



Υεκηθή νπζία κε LD50  = 257 mg/kg – επηβιαβήο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο

ΔE: 

Δπηβιαβέο

Καλαδάο: 

Σνμηθφ

ΖΠΑ: Σνμηθφ
Κίλα: Με ηνμηθφ

Απζηξαιία: 

Δπηβιαβέο

Νέα Εειαλδία: 

Δπηθίλδπλν

Ηαπσλία: 

Σνμηθφ

Μαιαηζία: 

Δπηβιαβέο

Θαυιάλδε: 

Δπηβιαβέο

Ηλδία: Με

Σνμηθφ

Κνξέα: Σνμηθφ

GHS – Κίλδπλνο Σνμηθφ Καηεγνξίαο 3



Ζ ΛΤΖ: Globally Harmonised System – GHS

Παγθφζκηα Δλαξκνληζκέλν χζηεκα

ΔΠΙΒΛΑΒΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 
ΚΑΣΑΠΟΗ

Κίλδπλνο
ΓΙΔΘΝΗ 
ΤΜΒΑΗ

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/officialtext.html

Rio do Janeiro, 1992 – Cap.19 of Ag.21 - UNCED



GHS Καλνληζκφο 

1272/2008- CLP 

Δπξσπατθή απάληεζε

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ 

 Κξηηήξηα ηαμηλόκεζεο
• Δπηπηώζεηο ζηελ πγεία

• Δπηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ

• Φπζηθνύο θηλδύλνπο

ΔΠΗΖΜΑΝΖ

ΤΚΔΤΑΗΑ



Δπξσπατθφο Καλνληζκφο 1272/2008 (CLP)

ΚΤΡΗΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Ταμηλόκεζε θαη Δπηζήκαλζε (Άξζξν 4)

Κνηλνπνίεζε (Άξζξν 40)



Δπξσπατθφο Καλνληζκφο 1272/2008 (CLP)

Δπηζήκαλζε

 Κξίζηκεο εκεξνκελίεο / Μεηαβαηηθέο πεξίνδνη:

 Φεκηθέο νπζίεο (κέρξη 1.12.2010)

 Μείγκαηα (Παξαζθεπάζκαηα) (κέρξη 1.6.2015)

 Ταμηλόκεζε ρεκηθώλ νπζηώλ κεηαμύ 1.12.2010 θαη 
1.6.2015 θαη κε ηα δύν ζπζηήκαηα 

 Γηα ρεκηθέο νπζίεο πνπ είλαη ήδε ζηελ αγνξά δίδνληαη 2 ρξόληα 
παξάηαζεο (1.12.2012 θαη 1.6.2017 αληίζηνηρα)

 Απόζπξζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ηζρύνληνο 
ζπζηήκαηνο επηζήκαλζεο ζην ηέινο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ 
δειαδή κέρξη 1.6.2015



ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ

1 Ηνπλίνπ 20151 Γεθεκβξίνπ 

2010

Παξάηαζε γηα κείγκαηα πνπ ήδε βξίζθνληαη ζηελ αγνξά
1.6.2017

Υεκηθέο νπζίεο

Ηζρχνπζα λνκνζεζία

CLP εθαξκφδεηαη νηθηνζειψο

Μείγκαηα - Ηζρχνπζα λνκνζεζία CLP εθαξκφδεηαη νηθηνζειψο

Υεκηθέο νπζίεο : Μφλν ν CPL

Μείγκαηα: Μφλν ν CLP

Πιήξεο θαηάξγεζε 

ηεο παιηάο λνκνζεζίαο

1 Δεκεμβρίου 2012

1 Ιουνίου 2017

Παξάηαζε γηα ρεκηθέο νπζίεο πνπ ήδε βξίζθνληαη

ζηελ αγνξά 1.12.2012



Πεξηέρεηαη ζε κείγκα

(>%) =>Ταμηλόκεζε 

κείγκαηνο σο επηθίλδπλνπ

θαη εθόζνλ ην κείγκα 

δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΑΝΖ

Βάζε Γεδνκέλσλ = Δπξεηήξην C & L 

Δίζηε ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖ ή ΔΗΑΓΩΓΔΑ ;

Γηαζέηεηε νπζία ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ ;

ΝΑΗ

Υπόθεηηαη ζε 

θαηαρώξηζε REACH 
(≥ 1 ηόλν/έηνο)

Ταμηλνκείηαη σο 

επηθίλδπλε

ζύκθσλα κε ηνλ 

CLP

Αλεμαξηήησο πνζφηεηαο
(θαζαξέο νπζίεο ή νπζίεο ζε κείγκα)

Διέγμηε εάλ ππάξρεη Δλαξκνληζκέλε Σαμηλφκεζε (CLP - Παξ. VI)

Δπξσπατθφο Καλνληζκφο 1272/2008 (CLP)

Κνηλνπνίεζε



Εικονογράμματα

Φιφγα 

ππεξάλσ 

θχθινπ 

Φηάιε αεξίνπ

Γηάβξσζε 

Δθξεγλπφκελε 

βφκβα Φιφγα 

Νεθξνθεθαιή  κε 

δηαζηαπξνχκελα 

νζηά 

Κίλδπλνο 

γηα ηελ 

πγεία 

Θαπκαζηηθφ 

Κίλδπλνο γηα 

ην 

πεξηβάιινλ 



Σαμηλφκεζε (θίλδπλνη γηα ηελ πγεία) : Ομεία 

ηνμηθφηεηα γηα θαηάπνζε

Καηεγνξία 1 Καηεγνξία 2 Καηεγνξία 3 Καηεγνξία 4 Καηεγνξία 5

Υσξίο 

ζχκβνιν

Κίλδπλνο Κίλδπλνο Κίλδπλνο Πξνζνρή Πξνζνρή

CLP:

EU:

Πνιχ ηνμηθφ (T+) Σνμηθφ (T) Δπηβιαβέο (Xn)

R26, R27, R28 R23, R24, R25 R20, R21, R22

[mg/kg]

LD50

5 25 50 200 300 2000 5000



Ισοεπτάνιο:  Σήμανση με τα δύο συστήματα



 Το Δελτίο Δεδοµένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) περιέχει 
πληροφορίες για:

 τη χηµική σύσταση του προϊόντος

 τους κινδύνους που περικλείει με βάση τις υπάρχουσες 
επιστημονικές πληροφορίες

 µέτρα προστασίας του χρήστη και του περιβάλλοντος

Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο



• Περιέχουν 16 υποχρεωτικά σημεία σε καθορισμένη σειρά

• Περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται µε την 
πρόληψη βλάβης στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον

• Παρέχονται υποχρεωτικά στους επαγγελματίες χρήστες με την πρώτη 
αγορά του προϊόντος

• Επισυνάπτονται πάντοτε κατά την εισαγωγή/εξαγωγή στις επίσημες 
γλώσσες του εισαγωγέα και εξαγωγέα

• Στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρέπει να είναι στην ελληνική 

Γειηία Γεδνκέλσλ Αζθάιεηαο

Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ REACH



Σν ΓΓΑ πεξηέρεη ηα αθφινπζα 16 ζεµεία:

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΔΛΣΗΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ REACH

ΝΔΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ (REACH)

1. Πεξηέρνπλ ηνλ αξηζκφ θαηαρψξηζεο, e-mail πξνκεζεπηή

2. Μεηάζεζε ησλ ζεκείσλ 2 θαη 3

3. πλνδεχνληαη απφ ελάξηα Έθζεζεο

4. Αλαγξαθή ηειεθψλνπ έθηαθηεο αλάγθεο



Απαγορεύεται η λήψη τροφής /ποτού

Απαγορεύεται το κάπνισμα

Ασφαλής χειρισμός χημικών προϊόντων

Κατάλληλη αποθήκευση 

Κατάλληλος εξαερισμός

Χρήση Μέσων Ατομικής 

Προστασίας (MAΠ)

Καλφλεο γηα Δξγαζία κε Υεκηθέο Οπζίεο



Αποθήκευση

 Αποθήκευση δραστικών αντιδραστηρίων σε κατάλληλα 
ερμάρια αποθήκευσης 

 Κατάλληλος διαχωρισμός «ανόμοιων» αντιδραστηρίων

 Εκρηκτικά/ευαίσθητα σε τράνταγμα χημικά να αποθηκεύονται 
μακριά από τα άλλα αντιδραστήρια

 Διαχωρισμός εύφλεκτων από οξειδωτικά και διαβρωτικά 
χημικά προϊόντα 

 Καλός εξαερισμός στους χώρους αποθήκευσης

 Σωστός πυροσβεστικός εξοπλισμός και κατάλληλα μέσα 
πρώτων βοηθειών

 Προσοχή στους επισκέπτες. Έλεγχος εισερχομένων ατόμων στο 
χώρο



Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (MAΠ)



Μέσα Ατομικής Προστασίας

Σπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο βαζηθέο 

απαηηήζεηο ηα Μέζα Αηνκηθήο 

Πξνζηαζίαο ηα νπνία θέξνπλ ηε 

Σήκαλζε Σπκκόξθσζεο CE θαη ν 

θαηαζθεπαζηήο ησλ νπνίσλ είλαη ζε 

ζέζε λα παξνπζηάζεη, αλ ηνπ δεηεζεί, 

ηε δήισζε ΔΚ Σπκκόξθσζεο

ΖΜΑΝΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ «CE»



πκβνπιέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο νη εξγαδφκελνη πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη

ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα:

 Τα πνξίζκαηα ηεο Δθηίκεζε Κηλδύλνπ

 Τνπο θηλδύλνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλνη

 Πώο κπνξεί λα επεξεαζηνύλ

 Τη πξέπεη λα θάλνπλ γηα ηε δηθή ηνπο αζθάιεηα θαη ησλ άιισλ

 Τη πξέπεη λα θάλνπλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή όηαλ θάηη δελ πάεη θαιά

 Πώο λα εληνπίδνπλ όηη θάηη δελ πάεη θαιά 

 Σε πνηνλ πξέπεη λα αλαθέξνπλ ηπρόλ πξνβιήκαηα

 Τη πξέπεη λα θάλνπλ όηαλ δηεμάγνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο

 Τα απνηειέζκαηα θάζε παξαθνινύζεζεο ηεο έθζεζεο ή επίβιεςεο ηεο 

πγείαο.



πκβνπιέο πξνο ηνπο εξγνδφηεο

Ζ θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγαδνκέλσλ πξνυπνζέηεη:

 Καηάινγν επηθίλδπλσλ νπζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ή 

παξαζθεπάδνληαη κέζσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο

 Γηαζέζηκα δειηία δεδνκέλσλ αζθάιεηαο (ΓΓΑ) θαη παξόκνηα έγγξαθα γηα 

θάζε Δπηθίλδπλε Οπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη

 Οδεγίεο εξγαζίαο κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο 

Φεκηθέο Οπζίεο

 Γηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο ζήκαλζεο ησλ δνρείσλ 

 Κνηλνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο Δθηίκεζεο Κηλδύλνπ

 Ταθηηθή επαθή κε ηνπο εξγαδνκέλνπο γηα πηζαλά πξνβιήκαηα πγείαο θαη 

αζθάιεηαο

 Παξνρή πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, νδεγίαο 

θαη θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ ππάξρνπλ ζην ρώξν 

εξγαζίαο.



Γξαθεία ηήξημεο ηεο Βηνκεραλίαο 

(Helpdesks)

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

Σει: 22405611 (Γξ Μαξία Παιαηνκπιίηνπ)

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

Σει: 22405608 (Γξ Μαξία Οξθαλνχ)

Καζνδήγεζε φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ

ΟΥΗ παξνρή βνήζεηαο ζηελ ππνβνιή δεδνκέλσλ ή ζηε

ζχληαμε εηηθέηαο ή ΓΓΑ !!!!




