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Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2017 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΑΠΟ:  Παναγιώτη Παναγή 
 
ΘΕΜΑ: Αδειοδότηση Χημικών Ουσιών 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα επισυνάπτεται αυτούσια Ανακοίνωση του Τμήματος 
Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανονισμούς REACH και CLP 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 
www.mlsi.gov.cy/dli. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Παναγιώτης Παναγής, 
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ΕΞ 
 
 
 
 
 
 
 
  



Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία 
Τηλ.: 22405623, Φαξ: 22663788, E-mail: info@dli.mlsi.gov.cy, Ιστοσελίδα: www.mlsi.gov.cy/dli 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αδειοδότηση Χημικών Ουσιών  

 
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια αρχή της Κύπρου για εφαρμογή των 
Ευρωπαϊκών Κανονισμών αρ. 1907/2006 (REACH) και 1272/2008 (CLP), πληροφορεί τους 
Κύπριους επιχειρηματίες ότι στην τελευταία Συνεδρία της Επιτροπής Κρατών Μελών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) λήφθηκαν Αποφάσεις που μπορεί να 
τους επηρεάζουν. 
 
Ειδικότερα, δώδεκα χημικές ουσίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ουσίες που προκαλούν 
Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (SVHC) και έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα XIV του 
Κανονισμού REACH και στον Κατάλογο Αδειοδότησης που μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 
43 χημικές ουσίες. 
 
Οι νέες αυτές ουσίες έχουν ταξινομηθεί ως τοξικές για την αναπαραγωγή, ως καρκινογόνες ή ως 
ενδοκρινικοί διαταρράκτες με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο 
περιβάλλον. Στις 12 ουσίες που προστέθηκαν περιλαμβάνονται αρκετοί Φθαλικοί Εστέρες 
(ουσίες με πλαστικοποιητικές ιδιότητες που βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές στην κατασκευή 
πλαστικών προϊόντων και επιχρισμάτων αλλά ειδικότερα στη βιομηχανία παιχνιδιών), το Έλαιο 
Ανθρακενίου και το Κατράμι Λιθανθρακόπισσας (καρκινογόνες ουσίες με πλείστες 
βιομηχανικές εφαρμογές στην κατασκευή δομικών υλικών, ξύλινων, μεταλλικών και πλαστικών 
δαπέδων, επίπλων, παιχνιδιών κ.α.) καθώς και ουσίες που χρησιμοποιούνται ως συστατικά 
καθαριστικών προϊόντων όπως είναι η 4-Εννευλοφαινόλη.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο 
Αδειοδότησης υπάρχουν  στην πιο κάτω ιστοσελίδα: 
 

http://echa.europa.eu/el/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-
inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list 

 
Οι ουσίες που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Αδειοδότησης δεν μπορούν να διατεθούν 
στην αγορά ή να χρησιμοποιηθούν μετά από μια δεδομένη ημερομηνία, εκτός αν χορηγηθεί 
αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη χρήση τους, ή αν η χρήση εξαιρείται από αδειοδότηση. Οι 
παρασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες μιας ουσίας που περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο αδειοδότησης μπορούν να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης.  
 
Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν τις εν λόγω 
ουσίες, ή τα αντικείμενα που περιέχουν τις ουσίες αυτές, οφείλουν να ελέγξουν για πιθανές 
υποχρεώσεις / επιπτώσεις στην επιχείρησή τους. 
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανονισμούς REACH και CLP παρέχονται στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στη διεύθυνση: 

http://www.mlsi.gov.cy/dli 
 

25 Σεπτεμβρίου 2017                                          ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

       ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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