
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κριτήρια ταξινόμησης των σκευασμάτων που ΔΕΝ μπορούν να αδειοδοτηθούν για 

ερασιτεχνική χρήση 

Φράσεις κινδύνου για τον άνθρωπο 

με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ 

Δηλώσεις επικινδυνότητας για τον 

άνθρωπο σύμφωνα με τον Καν. 

1272/2008/ΕΚ 

R1 Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση H201 Εκρηκτικό· κίνδυνος μαζικής 

έκρηξης. 

H202 Εκρηκτικό σοβαρός κίνδυνος 

εκτόξευσης 

R10, R11, R12 H223 Εύφλεκτο αερόλυμα. 

H228 Εύφλεκτο στερεό. 

R22 Επιβλαβές σε περίπτωση 

κατάποσης 

Οξεία τοξικότητα 4, Η302: Επιβλαβές σε 

περίπτωση κατάποσης 

R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται Οξεία τοξικότητα 4, Η332: Επιβλαβές σε 

περίπτωση εισπνοής 

R21 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα Οξεία τοξικότητα 4, Η312: Επιβλαβές σε 

επαφή με το δέρμα 

R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων 

R67 H εισπνοή ατµών µπορεί να 

προκαλέσει υπνηλία και ζάλη 

STOT SE 3, H336: Μπορεί να προκαλέσει 

υπνηλία ή ζάλη 

R42 Μπορεί να προκαλέσει 

ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται 

Ευαισθητοποιητής αναπνευστικού 

συστήματος 1 Η334: Μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα 

άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση 

εισπνοής 

R 64 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που 

τρέφονται με μητρικό γάλα. 

Lact. H 362: Μπορεί να βλάψει τα βρέφη 

που τρέφονται με μητρικό γάλα 

R 34 Προκαλεί εγκαύματα Διαβρωτικό δέρματος 1β Η314: Προκαλεί 



σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες 

Carc. Cat. 3: R40 Ύποπτο 

καρκινογένεσης 

Καρκινογόνο 2, Η351: Ύποπτο για 

πρόκληση καρκίνου (αναφέρεται η οδός 

έκθεσης αν έχει αποδειχθεί 

αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

από τις άλλες οδούς έκθεσης) 

R 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών 

βλαβών 

Βλάβες στα μάτια 1 Η318: Προκαλεί 

σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

Xn; R48 Επιβλαβές: Κίνδυνος σοβαρής 

βλάβης της υγείας ύστερα από 

παρατεταμένη έκθεση 

STOT RE 1, H373: Μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες στα όργανα (ή αναφέρονται όλα 

τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι 

γνωστά ύστερα από παρατεταμένη ή 

επανειλημμένη έκθεση /αναφέρεται η 

οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί 

αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

από τις άλλες οδούς έκθεσης) 

Rep. 3; R62 Πιθανός κίνδυνος για 

εξασθένηση της γονιμότητας 

Rep. 3; R63 Πιθανός κίνδυνος 

δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο 

κατά τη διάρκεια της κύησης 

Αναπαραγωγή 2, H361: Ύποπτο για 

πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο 

έμβρυο (αναφέρεται η ειδική επίπτωση 

εάν είναι γνωστή/αναφέρεται η οδός 

έκθεσης αν έχει αποδειχθεί 

αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

από τις άλλες οδούς έκθεσης) 

Xn; R68 Επιβλαβές: Πιθανοί κίνδυνοι 

μονίμων επιδράσεων 

STOT SE 2, H371: Μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες στα όργανα (ή αναφέρονται όλα 

τα όργανα που βλάπτονται, εάν είναι 

γνωστά/ αναφέρεται η οδός έκθεσης αν 

έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς 

έκθεσης) 

Mut. 3; R68: Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων 

επιδράσεων 

Μεταλαξιγόνο 2, Η341: Ύποπτο για 

πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων 

(αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει 

αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν 

υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς 



έκθεσης) 

R35: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα Διαβρωτικό δέρματος 1Α, Η314: Προκαλεί 

σοβαρά δερματικά εγκαύματα και 

οφθαλμικές βλάβες 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Κριτήρια ταξινόμησης των σκευασμάτων για ερασιτεχνική χρήση που μπορούν να 

αδειοδοτηθούν ΜΟΝΟ για ετοιμόχρηστες συσκευασίες 

Φράσεις κινδύνου για τον άνθρωπο 

με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ 

Δηλώσεις επικινδυνότητας για τον 

άνθρωπο σύμφωνα με τον Καν. 

1272/2008/ΕΚ 

* R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό 

σύστηµα 

* STOT SE 3, H335: Μπορεί να προκαλέσει 

ερεθισμό της αναπνευστικής οδού 

*R38 Ερεθίζει το δέρµα * Ερεθιστικό για το δέρμα 2 Η315: 

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

*R65 Επιβλαβές: µπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε 

περί- πτωση κατάποσης 

* Ερεθιστικό αναπνευστικού συστήματος 

Η304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε 

περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις 

αναπνευστικές οδούς 

*R66 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να 

προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή 

σκάσιµο 

* EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί 

να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή 

σκάσιμο 

*R36 Ερεθίζει τα µάτια * Ερεθιστικό για τα μάτια 2 H319: 

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό 

*R43 Μπορεί να προκαλέσει 

ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το 

δέρµα 

* Ευαισθητοποιητικό δέρματος 1 Η317: 

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 

δερματική αντίδραση 

 

 


