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Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1272/2008 για Ταξινόμηση, 
Επισήμανση και Συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων

Το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει τους παρασκευαστές, τους 

εισαγωγείς και άλλους εμπλεκομένους στη διαχείριση χημικών προϊό-
ντων στην Κύπρο, ότι από την 1η Ιουνίου 2015 όλα τα επικίνδυνα χημικά 
μείγματα (χημικά προϊόντα) που διατίθενται στην αγορά θα πρέπει να 
ταξινομούνται, να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP. 
Η 1η Ιουνίου 2015 αποτελεί την ημερομηνία έναρξης μιας διετούς 
μεταβατικής περιόδου που λήγει την 1η Ιουνίου 2017 και που έχει 
στόχο την πλήρη εξάντληση όλων των αποθεμάτων των επικίνδυ-
νων χημικών μειγμάτων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά και φέ-
ρουν σήμανση σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία (DPD). 
ςύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού CLP όσα επικίνδυνα χημι-
κά μείγματα έχουν παρασκευαστεί πριν από την 1η Ιουνίου 2015 και 
έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά (έχουν αγοραστεί και βρίσκονται ήδη 
στις αποθήκες ή στα ράφια των διανομέων) μπορούν μέχρι και την 
1η Ιουνίου 2017 να διατίθενται για εξάντληση των αποθεμάτων τους, 
φέροντας ταξινόμηση και σήμανση με το παλιό σύστημα επισήμαν-

σης. Χημικά μείγματα τα οποία παρασκευάζονται από την 1η Ιουνίου 
2015 και μετά θα πρέπει να επαναταξινομούνται και να επισημαίνο-
νται εκ νέου σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
CLP πριν να διατεθούν στην αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόνοιες του Κανονι-
σμού CLP και τις αλλαγές που επιφέρει στη σήμανση των χημικών 
προϊόντων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος 
επιθεώρησης εργασίας στη διεύθυνση http://www.mlsi.gov.cy/dli 
(χημικές ουσίες) ή να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς 
του τμήματος επιθεώρησης εργασίας (τηλ. 22405611, 22405637 και 
22405609).

Νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ICOMOS
Μετά τη γενική συνέλευση του «Κυπριακού Τμήματος του Διεθνούς Συμ-

βουλίου μνημείων και χώρων (ICOMOS)» εξελέγησαν τα νέα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 2015-2018. Το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο καταρτίστηκε σε σώμα στις 27.5.2015: 
Πισσαρίδης χρύσανθος, αρχιτέκτονας - Πρόεδρος, Φιούρη εύη, αρχαιολό-
γος -αντιπρόεδρος, ιωαννίδης μαρίνος, μηχανικός πληροφορικής - Γενικός 
Γραμματέας, Καρυδά εύη, αρχαιολόγος - Ταμίας και μέλη οι Δημητρίου Άννα, 
αρχαιολόγος, Δημητρίου Θέμος, πολιτικός μηχανικός, Θεοδοσίου αντωνία, αρ-
χιτέκτονας, Θεοδώρου χρίστος, αρχιτέκτονας, Θεοφάνους ειρήνη, φιλόλογος, 
Κυριάκου χρίστος, χημικός μηχανικός, Πήττα αναστασία, αρχιτέκτονας, χαρα-

λάμπους ελευθέριος, αρχαιομέτρης/συντηρητής αρχαιολογικών ευρημάτων. 
όι σκοποί και οι δραστηριότητες του Κυπριακού Τμήματος εντάσσονται στους 
σκοπούς και τις δραστηριότητες του διεθνούς ICOMOS, και ειδικότερα, αφο-
ρούν:
1.  Στην προώθηση και ενίσχυση μέτρων προστασίας, διατήρησης, αναβίωσης 

και αξιοποίησης των μνημείων και των χώρων.
2.  Στην προαγωγή μελετών και μεθόδων τεχνολογίας και τρόπων προστασί-

ας, διατήρησης, αναβίωσης και αξιοποίησης των μνημείων και χώρων.
3.  Στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού της χώρας για 

τα μνημεία και τους χώρους ως και τη γενικότερη Πολιτιστική Κληρονομιά 
του τόπου μας και τη διάσωσή της.

4.  Στην υποβολή προτάσεων και την προώθηση ανάλογων ενεργειών στις 
αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές της Πολιτείας και στους σχετικούς διεθνείς 
οργανισμούς για την προστασία, τη διάσωση, τη διατήρηση και την προβο-
λή μνημείων και χώρων.

5.  Στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, 
σχετικά με τις τεχνικές της συντήρησης, της προστασίας, της αναβίωσης 
και της αναστήλωσης των μνημείων και της συντήρησης, της προστασίας 
και της ανάδειξης χώρων, με την οργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και 
μαθημάτων και με την παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, 
σε σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με αντικείμενο την εν γένει 
προστασία των μνημείων και χώρων.

6.  Στη σύνταξη συστηματικών καταλόγων, ευρετηρίων, τοπογραφικών και 
φωτογραμμετρικών χαρτών, φωτογραφικών αρχείων και λοιπών στοιχείων 
σχετικών με τα μνημεία και τους χώρους.

7.  Στη συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της UNESCO, του Διεθνούς Κέντρου 
για τη Συντήρηση των Πολιτιστικών Έργων (ICCROM), του Διεθνούς Συμ-
βουλίου μουσείων (ICOM) και άλλων διεθνών και εθνικών οργανισμών που 
έχουν παρεμφερείς σκοπούς.


