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Τυχόν αποθέματα στην αγορά (με ημερομηνία παρασκευής πριν την 1-6-2015),  
μπορούν να διατίθενται από τα καταστήματα εμπορίας μέχρι 1-6-2017 (αναλόγως της ημερομηνίας λήξης τους)  

και με τα παλαιά σύμβολα.

ΥΠΟΧΡEΩΣΗ ΝEΑΣ ΕΠΙΣHμΑΝΣΗΣ 
ΧΗμΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ μΕΙΓμΑΤΩΝ

από 1 Ιουνίου 2015

Εικονογράμματα σύμφωνα με τον κανονισμό CLP

Το παρόν εγχειρίδιο εκδίδεται για να παρέχει ενημέρωση, συμβουλές και πρακτική καθοδήγηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, 
ειδικότερα τους εργοδότες και εργαζόμενους σχετικά με τη νέα επισήμανση των χημικών ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τον 

κανονισμό CLP, με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση των θεμάτων για την ασφάλεια και υγεία στους  χώρους εργασίας.
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Κυρια Πηγη Πληροφορησησ για Το Παρον ενΤυΠο ειναι  εγχειριδιο Του ECHA

http://ec.europa.eu

σχεΤιΚη Πληροφορηση ΜΠορεIΤε να εχεΤε Και αΠο

ECHA: http://ec.europa.eu

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:  http://www.gcsl.gr  

Εθνικό Γραφείο στήριξης (REACH, CLP, κλπ)

OSHA: http://osha.europa.eu/el

ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τμήμα Προαγωγής της υγείας, Βλαπτικών Παραγόντων, ασφάλειας και εργονομίας

τηλ.: 213 1516560, 213 1516175         

email: mkai@ypakp.gr, nyfoudi@yeka.gr                          

Μ. Καή,  ε.νυφούδη

GHS01   GHS02



Σύμβολα που 
καταργούνται

Νέα  
εικονο-

γράμματα
Τι σημαίνει

Παράδειγμα που 
μπορεί να το 

συναντήσουμε
Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

•   ασταθή εκρηκτικά.

•   εκρηκτικά, κίνδυνος μαζικής 
έκρηξης.

•   εκρηκτικά, σοβαρός κίνδυνος 
εκτόξευσης.

•   εκρηκτικά, κίνδυνος πυρκαγιάς, 
έκρηξης, εκτόξευσης.

•   σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχε-
ται να προκύψει μαζική έκρηξη.

Πυροτεχνήματα,

πυρομαχικά

•   εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν  
από τη χρήση.

•   Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και 
κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

•   Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές 
επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

•   να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/
πρόσωπο.

•   χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας  
όταν απαιτείται.

•   Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς.

•   Μπορεί να προκαλέσει ή να ανα-
ζωπυρώσει πυρκαγιά, οξειδωτικό.

•   Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά 
ή έκρηξη, ισχυρό οξειδωτικό.

Λευκαντικό, 

οξυγόνο για 
ιατρικούς σκοπούς

•   Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές 
επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

•   να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύ-
ματα/μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/ πρόσωπο.

•   Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επι-
δερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.

•   εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

•   εύφλεκτο αέριο. 

•   εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

•   εύφλεκτο αερόλυμα. 

•   υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.

•   υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

•   εύφλεκτο στερεό.

Έλαιο για λυχνίες,

βενζίνη, 

ασετόν για τα 
νύχια

•   Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή 
ανάφλεξης.

•   Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές 
επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

•   να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

•   να διατηρείται δροσερό.

•   να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

  •   Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

•   Προκαλεί σοβαρά δερματικά 
εγκαύματα και οφθαλμικές 
βλάβες.

Καθαριστικά 
αποχέτευσης, 

οξικό οξύ, 

υδροχλωρικό οξύ,

αμμώνιο

•   Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/
σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

•   Πλύνετε… σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

•   να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/
πρόσωπο.

•   φυλάσσεται κλειδωμένο.

•   να διατηρείτε  μόνο στον αρχικό περιέκτη.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                           

•   Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό  
της αναπνευστικής οδού.  

•   Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία 
ή ζάλη.

•   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματική αντίδραση.

•   Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό 
ερεθισμό.

•   Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

•   επιβλαβές σε περίπτωση 
κατάποσης.

•   επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

•   επιβλαβές σε περίπτωση 
εισπνοής.

•   Βλάπτει τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον καταστρέφοντας το 
όζον στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Απορρυπαντικά 
καθαρισμού,

καθαριστικά 
τουαλέτας,

ψυκτικό υγρό

•   αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/
σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

•   να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά 
αεριζόμενο χώρο.

•   σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα 
στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί  
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

•   σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως  
το ΚενΤρο δηληΤηριασεΩν ή γιατρό,  
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

•   να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/
πρόσωπο. 

•   σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με 
άφθονο νερό και σαπούνι.

•   σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. εάν υπάρχουν 
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.  
συνεχίστε να ξεπλένετε.

•   Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε,  
όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Σύμβολα που 
καταργούνται

Νέα  
εικονο-

γράμματα
Τι σημαίνει

Παράδειγμα που 
μπορεί να το 

συναντήσουμε
Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

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

•   Προκαλεί βλάβες στα όργανα.  

•   Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα 
όργανα.

•   Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή 
το έμβρυο.

•   Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη 
γονιμότητα ή στο έμβρυο.

•   Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. 

•   Μπορεί να προκαλέσει γενετικά 
ελαττώματα.

•   Ύποπτο για πρόκληση γενετικών 
ελαττωμάτων.

•   Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή 
συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια 
σε περίπτωση εισπνοής.

Τερεβινθέλαιο,

βενζίνη,

έλαιο για λυχνίες

•   σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως  
το ΚενΤρο δηληΤηριασεΩν ή γιατρό.   
Μην προκαλέσετε εμετό.

•   φυλάσσεται κλειδωμένο.  Μην αναπνέετε σκόνη/ 
αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. 
Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

•   Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό 
εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.  σε περίπτωση έκθεσης: 
Καλέστε το ΚενΤρο δηληΤηριασεΩν ή γιατρό.

•   εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες  
πριν από τη χρήση.

•   Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε  
και κατανοήσετε  τις οδηγίες προφύλαξης.  

•   χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας  
όταν απαιτείται.  

•   σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: 
συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.  αποφεύγετε 
να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ σταγονίδια/ 
ατμούς/εκνεφώματα.

•   σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού,  
να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

•   σε περίπτωση εισπνοής: εάν ο παθών έχει δύσπνοια, 
μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να 
ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

  •   Θανατηφόρο σε περίπτωση 
κατάποσης. 

•   Θανατηφόρο σε επαφή  
με το δέρμα.

•   Θανατηφόρο σε περίπτωση 
εισπνοής.

•   Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.

•   Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

•   Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.

Φυτοφάρμακα,

βιοκτόνα, 

μεθανόλη

•   Πλύνετε χέρια, πόδια, πρόσωπο κ.λπ. σχολαστικά 
μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, 
όταν χρησιμοποιείτε  αυτό το προϊόν. 

•   σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το Κε-
νΤρο δηληΤηριασεΩν ή γιατρό, Ξεπλύνετε το στόμα. 

•   φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

•   να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα  
ή με τα ρούχα.

•   να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά 
ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/
πρόσωπο. 

•   σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε απαλά με 
άφθονο νερό και σαπούνι. αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως 
όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα μολυσμένα 
ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

•   Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/
σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα.

•   να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμε-
νο χώρο φοράτε μέσα προστασίας της αναπνοής.  

•   σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα 
στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί  
σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.  

•   Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.

•   Τοξικό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, με μακροχρόνιες 
επιπτώσεις.

Φυτοφάρμακα,

βιοκτόνα,  

βενζίνη,

τερεβινθέλαιο

•   φυλάσσεται κλειδωμένο.

•   να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

δεν υπάρχει 
σύμβολο για το 
συγκεκριμένο 
εικονόγραμμα 
κινδύνου.

•   Περιέχει αέριο υπό πίεση, εάν 
θερμανθεί  μπορεί να εκραγεί.

•   Περιέχει αέριο υπό ψύξη, μπορεί 
να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους 
ή τραυματισμό.

Περιέκτες αερίου •   να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες.

•   φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/
προστατευτική μάσκα/προστατευτικά γυαλιά.

•   συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.


