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Λευκωσία, 14 Μαρτίου 2017 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:  Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων 
 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας  

Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση 
και Συσκευασία των Χημικών ουσιών και μειγμάτων 

 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτεται ανακοίνωση του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
 



Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 1493 Λευκωσία 
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Αρ. Φακ. 5.14.17.5 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1272/2008 (Κανονισμός CLP) για την Ταξινόμηση, 
Επισήμανση και Συσκευασία των χημικών ουσιών και μειγμάτων 

 

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, ενημερώνει τους παρασκευαστές, τους εισαγωγείς και άλλους 
εμπλεκομένους στην εμπορία χημικών προϊόντων στην Κύπρο, ότι από την 1η  Ιουνίου 
2017 όλες οι επικίνδυνες χημικές ουσίες και τα χημικά μείγματα (χημικά 
προϊόντα) που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να ταξινομούνται, 
επισημαίνονται και συσκευάζονται ΜΟΝΟ σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
Κανονισμού CLP.  
 
Η διετής μεταβατική περίοδος που ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015 και που είχε ως στόχο 
την πλήρη εξάντληση όλων των αποθεμάτων των επικίνδυνων χημικών προϊόντων που 
κυκλοφορούσαν στην αγορά και έφεραν σήμανση με την παλαιότερη νομοθεσία, 
ολοκληρώνεται την 1η Ιουνίου 2017. 
 
Πιο κάτω φαίνονται ενδεικτικά τα σχετικά εικονογράμματα κινδύνου του 
Κανονισμού CLP. 
 

 
 
 

 
Όσα  χημικά προϊόντα ταξινομούνται ως επικίνδυνα και διατίθενται στην αγορά, όπως 
για παράδειγμα:  

 Γόμες  και άλλα δομικά υλικά, 

 Χρώματα  και βερνίκια,  

 Βιομηχανικά και καταναλωτικά καθαριστικά, χλωρίνες και απορρυπαντικά, 

 Χλωρίνες  και άλλα βιοκτόνα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα,  

 Υλικά  περιποίησης αυτοκινήτου, 

 Αερολύματα  (σπρέι) και πολλά άλλα, 
 
θα πρέπει να έχουν ήδη επαναταξινομηθεί και επισημανθεί σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του Κανονισμού CLP και για να κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά θα 
πρέπει η σήμανσή τους να είναι στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP μπορείτε 
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη διεύθυνση 
http://www.mlsi.gov.cy/dli (Κανονισμός CLP) ή να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους 
Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (τηλ. 22405611, 22405637 και 
22405609). 

 
14.3.2017                                                                  ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ   
                                                                              ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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