Χρησιμοποιείτε χημικά;
Χρησιμοποιείστε τα με
ασφάλεια!

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΡΑ;

Εάν η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί
επικίνδυνες ουσίες που έχουν
καταχωριστεί δυνάμει του
κανονισμού REACH, ενδέχεται να
δείτε σύντομα νέα εκτεταμένα δελτία
δεδομένων ασφαλείας. Αυτή είναι μία
από τις βασικές καινοτομίες του
κανονισμού REACH που αποσκοπεί
στο να μπορείτε, εσείς και άλλοι
εργαζόμενοι, να χρησιμοποιείτε τις εν
λόγω ουσίες με ασφάλεια.
ΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ
ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ;
Τα εκτεταμένα δελτία δεδομένων ασφαλείας
περιέχουν ένα παράρτημα με σενάρια έκθεσης. Τα
σενάρια έκθεσης περιλαμβάνουν πρακτικές
συμβουλές για τις συνθήκες υπό τις οποίες τα
χημικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των
απαραίτητων μέτρων διαχείρισης κινδύνου και
μέτρων διαχείρισης αποβλήτων. Οι εν λόγω
πληροφορίες προέρχονται από την αξιολόγηση της
χημικής ασφάλειας που διενεργήθηκε δυνάμει του
κανονισμού REACH για όλες τις χρήσεις στον
κύκλο ζωής της ουσίας.

Είναι σημαντικό για την υγεία σας. Η μη συμμόρφωση
της επιχείρησής σας προς τις απαιτήσεις του
κανονισμού REACH ενδέχεται να έχει σημαντικές
επιπτώσεις σε εσάς διότι μπορεί να μην κάνετε ασφαλή
χρήση των χημικών προϊόντων.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;
Δείξτε το φυλλάδιο αυτό στους εργοδότες σας για να
βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν όταν
λαμβάνουν τα εκτεταμένα δελτία δεδομένων
ασφαλείας. Δεδομένου ότι εκτίθεστε στα χημικά
προϊόντα της επιχείρησής σας, εσείς είστε το πλέον
κατάλληλο άτομο στο να βοηθήσετε τους εργοδότες
σας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που
προβλέπει η νομοθεσία.
Βεβαιωθείτε ότι εσείς και οι συνάδελφοί σας κατανοείτε
και εφαρμόζετε τα μέτρα που ορίζονται στα εκτεταμένα
δελτία δεδομένων ασφαλείας. Εάν αντιμετωπίζετε
δυσκολίες στην εφαρμογή, ζητήστε από τους
εργοδότες σας να σας παράσχουν σχετική κατάρτιση,
κάτι το οποίο, βάσει της νομοθεσίας για την προστασία
των εργαζομένων, αποτελεί υποχρέωσή τους.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ;
Οι νέοι κανόνες ενισχύουν την προστασία της
υγείας σας και του περιβάλλοντος. Οι πρόσθετες
πληροφορίες που περιέχονται στα σενάρια έκθεσης
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση
της ασφαλούς χρήσης χημικών προϊόντων, τη
μείωση της έκθεσης σε επικίνδυνα χημικά προϊόντα
και την πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών. Οι
νέοι κανόνες που θεσπίζονται από τον κανονισμό
REACH συμπληρώνουν την ισχύουσα νομοθεσία
για την ασφάλεια και την υγεία.
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ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΑΣ;

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

Όταν η επιχείρησή σας λαμβάνει ένα εκτεταμένο
δελτίο δεδομένων ασφαλείας, οι εργοδότες σας θα
πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα βήματα.
Βεβαιωθείτε ότι ο διευθυντής ασφάλειας τα
γνωρίζει.

Επιλογή 1: Να ζητήσει από τον προμηθευτή
να συμπεριλάβει στο δελτίο δεδομένων
ασφάλειας τη δική σας χρήση

Βήμα 1: Ελέγχετε κατά πόσον οι χρήσεις του
χημικού προϊόντος από την επιχείρησή σας
περιλαμβάνονται στην ενότητα 1.2 του δελτίου
δεδομένων ασφάλειας και στο σενάριο έκθεσης.
Βήμα 2: Εάν οι χρήσεις σας καλύπτονται,
συγκρίνετε τις συνθήκες ασφαλούς χρήσης που
περιγράφονται στο σενάριο έκθεσης με τις
πραγματικές συνθήκες χρήσης στην επιχείρησή
σας.
Εάν κάποιο από τα βήματα 1 ή 2 δεν
εφαρμόζεται σωστά, η επιχείρησή σας πρέπει
να λάβει μέτρα, εφαρμόζοντας μία από τις
ακόλουθες πέντε επιλογές.
ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ;
Η ETUC παρέχει ιστοσελίδες ειδικά για τον κανονισμό
REACH: http://www.etuc.org/r/830
Ο ECHA παρέχει καθοδήγηση, εργαλεία
πληροφορικής και εγχειρίδια:
http://echa.europa.eu/downstream, καθώς και
στοιχεία για όλες τις καταχωρισμένες ουσίες:
http://echa.europa.eu/registered-substances
Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης REACH παρέχουν
πρακτικές συμβουλές στις τοπικές γλώσσες:
http://www.echa.europa.eu/nationalhelp/
Ο EU-OSHA παρέχει πληροφορίες για τη διαχείριση
των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση
επικίνδυνων ουσιών στον χώρο εργασίας:
https://osha.europa.eu/el/topics/ds
Η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ δικτυακή πύλη για
την υποστήριξη της υποκατάστασης ουσιών παρέχει
πληροφορίες για εναλλακτικές ουσίες και
τεχνολογίες: http://subsport.eu

Ο προμηθευτής θα πρέπει να παράσχει στην
επιχείρησή σας ένα αναθεωρημένο σενάριο
έκθεσης για τη δική σας χρήση. Οι εργοδότες σας
χρειάζεται να θέσουν στη διάθεση των
προμηθευτών επαρκείς πληροφορίες σχετικά με
τις χρήσεις σας και τις συνθήκες χρήσης
προκειμένου οι τελευταίοι να μπορέσουν να
προβούν στην αξιολόγηση.
Επιλογή 2: Να προσαρμόσει τη
δραστηριότητά της στις συνθήκες χρήσης που
περιγράφονται στα σενάρια έκθεσης, δηλαδή:
Να εφαρμόσει τις καθορισμένες συνθήκες
ασφαλούς χρήσης
• Να προσαρμόσει τη σύνθεση / τον σχεδιασμό
του προϊόντος σας, και
• Να συστήσει τις αντίστοιχες συνθήκες
ασφαλούς χρήσης στους πελάτες σας.
Επιλογή 3: Να αναζητήσει κάποιον άλλο
προμηθευτή
που μπορεί να παράσχει ένα σενάριο έκθεσης το
οποίο καλύπτει τη δική σας χρήση και τις
συνθήκες ασφαλούς χρήσης.
•

Επιλογή 4: Να αναζητήσει μια εναλλακτική
τεχνική λύση
και να διακόψει την εν λόγω χρήση της ουσίας.
Επιλογή 5: Να διενεργήσει αξιολόγηση χημικής

ασφάλειας

Πρώτον, ελέγχει αν ισχύει κάποια εξαίρεση. Εάν
όχι, η επιχείρησή σας χρειάζεται να εκπονήσει τη
δική της έκθεση χημικής ασφάλειας για τις δικές
της χρήσεις και συνθήκες ασφαλούς χρήσης.
Πρέπει να επικαιροποιεί την έκθεση χημικής
ασφάλειας και να τη διαθέτει, μετά από σχετικό
αίτημα, στις εθνικές αρχές για επιθεώρηση.

