
Τιμή 
μελών:  170€/άτομο + ΦΠΑ, 
μη μελών: 200€/άτομο + ΦΠΑ

Εισαγωγή: 
Ένα ∆ελτίο ∆εδομένων Ασφαλείας (∆∆Α/SDS/MSDS) περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες μιας ουσίας ή ενός μείγματος. Οι πληροφορίες αφορούν την 
επικινδυνότητα, τις οδηγίες χρήσης, τη διάθεση στο τέλος της ζωής, τη μεταφορά, τα μέτρα πρώτων 
βοηθειών, τα μέτρα πυρόσβεσης και τον έλεγχο της έκθεσης του ανθρώπου και του περιβάλλοντος 
στην ουσία ή το μείγμα. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, ξεκινά η εφαρμογή του νέου Κανονισμού 
2020/878, ο οποίος θα επ2020/878, ο οποίος θα επιφέρει αλλαγές στη δομή του ∆ελτίου ∆εδομένων Ασφαλείας. Η εφαρμογή 
του Κανονισμού αποτελεί καλή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, ώστε να επικαιροποιηθούν τα ∆∆Α 
βάσει των τελευταίων νομοθετικών εξελίξεων της ευρύτερης χημικής νομοθεσίας. 

Σκοπός: 
Η ενημέρωση των επιχειρήσεων που 
χειρίζονται ∆ελτία ∆εδομένων Ασφαλείας ως προς:
• τις υποχρεώσεις των ιδίων και των υπόλοιπων 
   φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας
• τα σημεία «κλειδιά» ενός δελτίου 
   δεδομέν   δεδομένων ασφαλείας και πώς αυτά ελέγχονται
• τις εξελίξεις της νομοθεσίας και πώς 
   το ∆∆Α επηρεάζεται από άλλα νομοθετικά πλαίσια

Θεματολογία:
1. Βασικές Έννοιες, Νομοθετικό πλαίσιο.
2. Ρόλοι και υποχρεώσεις επιχειρήσεων
3. Αρχές και ∆ομή ∆ελτίου ∆εδομένων 
    Ασφαλείας 
4. Ειδικά σημεία ενδιαφέροντος και 
    σε    σενάρια έκθεσης
5. Εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο και 
    προετοιμασία επιχειρήσεων 

Οργάνωση: 
Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.)

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαιώσεις εκπαίδευσης και το εκπαιδευτικό υλικό.

Εκτέλεση & Συντονισμός: 
SUSTCHEM A.E.

ΔΕΛΤΙΑ  
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δοµή, Υποχρεώσεις & Προσαρµογή στο νέο Κανονισµό 2020/878

09/12/2020 Πλατφόρμα: Zoom 

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 30/11/20



ΔΕΛΤΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δοµή,
Υποχρεώσεις &
Προσαρµογή

στο νέο
Κανονισµό
2020/878

09/12/2020 
Πλατφόρμα: Zoom 

Εκπαιδευτές: 
Σκαρλάτος Απόστολος | Σαραντάκου Εύη

Πρόγραμμα:
09:00 – 09:30 Προσέλευση

09:30 – 10:15  |  Βασικές Έννοιες
• Νομοθετικό πλαίσιο
• Ρόλοι & Υποχρεώσεις επιχειρήσεων
• Πληροφορίες στην εφοδιαστική αλυσίδα
• Προϊ• Προϊόντα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης ∆∆Α

10:15 – 11:00  |  ∆ομή ∆∆Α
• Γενικές Αρχές
• Σύντομη περιγραφή τμημάτων
• Σημεία ειδικής προσοχής ανά τμήμα ∆∆Α
• Σενάρια έκθεσης

11:00 – 11:15 ∆ιάλλειμα

11:15 – 12:00  | 11:15 – 12:00  | ∆ομή ∆∆Α
• Γενικές Αρχές
• Σύντομη περιγραφή τμημάτων
• Σημεία ειδικής προσοχής ανά τμήμα ∆∆Α
• Σενάρια έκθεσης

12:00 – 12:45  |  Ειδικές περιπτώσεις
• Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τα ∆∆Α 
• ∆∆Α και ά• ∆∆Α και άλλες νομοθεσίες
• ECHAdatabase
• ∆∆Α Checklist

12:45 – 13:15  |  Q & A
• Απαντήσεις σε ερωτήσεις εκπαιδευομένων

Σκαρλάτος Απόστολος

Σαραντάκου Εύη

Σαραντάκου Εύη

Σαραντάκου Εύη

Σκαρλάτος Απόστολος

Σκαρλάτος Απόστολος



∆ήλωση Συμμετοχής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ     ( Για την έκδοση τιμολογίου)

Όνομα Εταιρίας: ___________________________________________________________________

Μέλος ΣΕΧΒ ή Συνδέσμου Μέλους του ΣΕΧΒ (απαραίτητο για την τιμολόγηση):  

NAI                  OXI

Επάγγελμα/∆ρηστηριότητα:__________________________________________________________

Οδός: __________________________________________Οδός: __________________________________________ Αριθμός: ____________________________

Πόλη: __________________________________________    Τ. Κ.: ______________________________

Α.Φ.Μ.:_________________________________________   ∆.Ο.Υ.: _____________________________

Τηλ.:___________________________________________   Email: ______________________________

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1.Ονοματεπώνυμο: __________________________________________________________________

Θέση / Τίτλος:  ______________________________________________________________________

ΣΣταθερό/κινητό:_________________/__________________Email:___________________________

2.Ονοματεπώνυμο: __________________________________________________________________

Θέση / Τίτλος: 
Σταθερό/κινητό:_________________/__________________Email:___________________________


