
NEWSLETTER SustChem Engineering  
 
 

 
1. C&L Inventory – Κατάλογος Ταξινόμησης & Επισήμανσης  
 
 
Ο κατάλογος ταξινόμησης και επισήμανσης (C&L Inventory) θα δημοσιευτεί τις 
επόμενες εβδομάδες συνοδευόμενες από  ένα καθοδηγητικό έγγραφο το οποίο θα 
επεξηγεί τον τρόπο δόμησης των πληροφοριών. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτό που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες και απορίες  στη χρήση του είναι η 
πιθανότητα να εμφανίζονται περισσότερες της μίας ταξινόμησης για μία ουσία.  
 

 Oι κοινοποιήσεις για την ίδια ουσία θα ομαδοποιηθούν στο C&L Inventory 
ανάλογα με τον αριθμό των κοινοποιούντων. Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορετικές 
ταξινομήσεις και επισημάνσεις για την ίδια ουσία θα είναι ορατές, εάν 
διαφορετικοί κοινοποιούντες ή καταχωρίζοντες έχουν καταλήξει σε 
διαφορετικές ταξινομήσεις για την ουσία από την εφαρμογή των κριτηρίων του 
CLP.  

 
 Εάν υφίσταται Εναρμονισμένη Ταξινόμηση & Επισήμανση σύμφωνα με τα 

κριτήρια του CLP (Πίνακας 3.1, Παράρτημα VI, CLP) για την εν λόγω ουσία, θα 
εμφανίζεται πάνω από όλες τις υπόλοιπες διαφορετικές κοινοποιήσεις.  

 
 Εάν υπάρχουν διαφορετικές κοινοποιήσεις οι οποίες ταξινομούν την ίδια ουσία 

με τον ίδιο τρόπο, θα συγχωνευτούν και ο αριθμός των κοινοποιούντων θα 
αναφέρεται για κάθε ‘’συγχώνευση’’.  Θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία περί 
ταξινόμησης και επισήμανσης, εκτός από τον λόγο της μη-ταξινόμησης, εάν η 
ουσία είναι ακίνδυνη και δεν ταξινομείται και της φυσικής μορφής / κατάστασης 
της ουσίας. Επιπλέον, το C&L Inventory θα αναφέρει για κάθε ουσία ποια είναι 
η ταξινόμηση βάσει της οποίας έχει γίνει το joint submission στον ECHA, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH, 1907/2006/EC.  Οι ‘’συγχωνεύσεις’’ που 
προαναφέρθηκαν θα πραγματοποιούνται αυτόματα χωρίς την επικύρωση του 
ECHA. Πιθανά τεχνικά & ορθογραφικά λάθη θα οδηγήσουν σε διαφορετικές 
εγγραφές στον C&L Κατάλογο. 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Κανονισμού CLP, οι κοινοποιούντες πρέπει να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταλήξουν σε συμφωνία στην 



ταξινόμηση των ουσιών. Ωστόσο, οι διαφορές στην ταξινόμηση είναι πιθανό να 
ισχύουν όντως, λόγω διαφορετικών συνθέσεων ή διαφορετικών προφίλ προσμίξεων.   
Σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε το πίνακα για τυχόν καταχωρήσεις ουσιών που 
έχετε καταχωρήσει. 
 
 
 
2. IMDG Code   
 

Η τροποποίηση 35-10 του διεθνούς θαλάσσιου κώδικα (IMDG) για τη μεταφορά 
επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι υποχρεωτική από 1-1-2012.  
 
Ο IMDG καθορίζει παγκοσμίως τις προδιαγραφές της διακίνησης δια θαλάσσης των 
επικίνδυνων εμπορευμάτων και ανά δύο χρόνια αναθεωρείται. 

Στο πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται η χρονική ισχύς των διαφόρων 
τροποποιήσεων του IMDG. 

 
 

 
 
 

Ο κώδικας απαιτεί  από την 1η  Ιανουαρίου 2012 να χρησιμοποιείται το νέο σύμβολο 
για τις ‘’περιορισμένες ποσότητες’’ (Limited Quantities, LQ):   

  

 



 

Η προαιρετική  χρήση του είχε ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2011  και αντικαθιστά 
τα σύμβολα  "LIMITED QUANTITIES" ή "LTD QTY" για την μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων σε περιορισμένες ποσότητες.   

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση αυτού του σήματος για τις οδικές μεταφορές είναι 
προαιρετική έως τον Ιούνιο 2015.  

Για τις αεροπορικές μεταφορές το αντίστοιχο σύμβολο είναι: 

 

Η SustChem Engineering παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ( ΣΑΜΕΕ* ) και μπορεί να σας υποστηρίξει στις 
μεταφορές των προϊόντων σας είτε αυτές είναι οδικές / σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, 
είτε εναέριες.   

* Βάσει της Υ.Α. 64834/5491/2000, υπάρχει απαίτηση οι εταιρίες που διαθέτουν 
επικίνδυνα εμπορεύματα στην αλυσίδα εφοδιασμού να απασχολούν πιστοποιημένο 
σύμβουλο μεταφοράς.  

 

3. MSDS, σύμφωνα με τον Κανονισμό 453/2010/ΕΚ  
 
 
 
Μεγάλη επιτυχία είχαν τα  δύο διαδικτυακά σεμινάρια 
(webinar) που πραγματοποίησε η SustChem Engineering  το 
Δεκέμβριο του 2011 σχετικά με τις αλλαγές που επiφερεi στα 
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 
453/2010.  
 
Το video της παρουσίασης   έχει αναρτηθεί στην επίσημη 
ιστοσελίδα μας και μπορείτε να το παρακολουθήσετε ακολουθώντας το link:  
http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3A-
lmsds-4532010r&catid=35%3A2009-04-29-12-43-40&lang=en  

 

 

 

http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3A-lmsds-4532010r&catid=35%3A2009-04-29-12-43-40&lang=en
http://www.suschem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3A-lmsds-4532010r&catid=35%3A2009-04-29-12-43-40&lang=en


 

4. Νέος Οδηγός Κατάρτισης MSDS από τον ECHA 

Έχει δημοσιευτεί από το Δεκέμβριο ο νέος Οδηγός κατάρτισης Δελτίων Δεδομένων 
Ασφαλείας στην ιστοσελίδα του ECHA: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/17235/sds_en.pdf   

 

 

5. Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος, CO2e  

Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στην Ευρώπη  για το πρασίνισμα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών  και η επίπτωσή των στη κλιματική αλλαγή.  

Σήμερα υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και οι γνώσεις για την εκτίμηση του 
ανθρακικού αποτυπώματος, ενδεικτικά αναφέρονται τα  πρότυπα ISO :  

 DIN EN ISO 14040 
 DIN EN ISO 14044 
 DIN EN ISO 14025   

Η μέτρηση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου βασίζεται στο PAS 2050, που 
ακολουθεί το Πρωτόκολλο του Κιότο.    

H SustChem Engineering διαθέτει προσωπικό πιστοποιημένο από τον ΙΕΜΑ για την 
μέτρηση των ανθρακικών ρύπων και μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το 
ανθρακικό σας αποτύπωμα, αλλά και να αποκτήσετε ‘’κλιματικά ουδέτερα/ες’’ 
προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/17235/sds_en.pdf
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