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Απομένουν 4 εβδομάδες μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας προ-καταχώρισης 

 
Όσες επιχειρήσεις υποχρεούται σε προ-καταχώριση συνιστάται: 

 Να μην αφήσουν τη προ-καταχώριση για το τέλος, το σύστημα θα 

υπερφορτωθεί και θα υπάρξουν ενδεχομένως προβλήματα. 

 Όπου υπάρχουν αμφιβολίες αν θα πρέπει να γίνει προ-καταχώριση, καλλίτερα 

να γίνει. Υπάρχει μετά χρόνος για να υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις. 

Τυπικό παράδειγμα ασάφειας είναι η προκαταχώριση ανακτώμενων ουσιών από τα 

απόβλητα. 

 Να μην παραλείψουν να διασφαλίσουν ότι κρίσιμα υλικά θα καταχωρισθούν, 

εν ανάγκη να προβούν σε καταχώριση ως εισαγωγείς. 
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1. Διασφαλίστε ότι η προ-καταχώριση είναι σωστή. 

Αν η προ-καταχώριση είναι εσφαλμένη είναι ενδεχόμενο να υποχρεωθείτε 

να προβείτε σε άμεση καταχώριση. Διασταυρώστε την ορθότητα του 

αριθμού EINECS άλλως θα βρεθείτε σε λάθος SIEF,εν ανάγκη επαναλάβετε 

την προκαταχώριση. 

2. Αν δεν είσαστε σίγουροι για την κατάταξη της ουσίας προβείτε σε επί πλέον 

προ-καταχωρήσεις για να καλύψετε όλες τις περιπτώσεις. 

3. Ελέγξτε μετά την προ-καταχώριση ποιοι άλλοι είναι στο pre-SIEF, σε αυτή 

τη φάση μην αποκαλύπτεται εμπιστευτικές πληροφορίες. Ένας ενδελεχής 

έλεγχος της σελίδας pre-SIEF μπορεί να σας αναδείξει που υπάρχει 

πρόβλημα. 

4. Μία λάθος προ-καταχώριση μπορεί να απενεργοποιηθεί. 

 

 

Τα pre-SIEF σχηματίσθηκαν και είναι ήδη σε λειτουργία, οι ενδιαφερόμενοι 

είναι γνωστοί, αμέσως μετά σχηματίζονται τα SIEF (02/12/2008), προσοχή δεν 

υπάρχει ανάμειξη των αρχών στη διαδικασία! 
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Στα SIEF συμμετέχουν παραγωγοί, εισαγωγείς ή εκπρόσωποί τους, μοναδικοί 

αντιπρόσωποι, κάτοχοι δεδομένων και πιθανόν και άλλοι. 

Κάθε κατηγορία έχει το δικό της ρόλο στη λειτουργία του SIEF και 

ασφαλώς υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
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H ομάδα προφανώς, θα αποτελείται από όσους 

απεφάσισαν να προβούν σε καταχώριση στις καθορισμένες 

ημερομηνίες και επιλέγει έναν από τα μέλη ως επικεφαλής με 

συγκεκριμένο ρόλο και καθήκοντα. 

 

Ο σχηματισμός και η λειτουργία των SIEFs είναι πολύ 

σημαντική παράμετρος της εφαρμογής του REACH, είναι το 

φόρουμ όπου όχι μόνο θα γίνει ανταλλαγή πληροφοριών και 

τεχνική συνεργασία αλλά εκπροσωπούνται και αντικρουόμενα 

οικονομικά συμφέροντα. 

 

Τα στάδια της λειτουργίας του είναι: 
 Η διασταύρωση της ταυτότητας της ουσίας. 

 Έλεγχος των δεδομένων επικινδυνότητας. 

 Σχηματισμός κοινοπραξιών (μη υποχρεωτικός). 

 Προσδιορισμός απαιτήσεων υποβολής. 

 Ανταλλαγή πληροφοριών 

 Υποβολή φακέλων. 

 

Η συμμετοχή στα SIEFs θα απαιτήσει εξειδικευμένη γνώση του REACH και 

πόρους. Aν ένας καταχωρίζων δεν έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά, 

μπορεί να επιλέξει τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
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Ποιοτικά το κόστος διαρθρώνεται ως ακολούθως, η παράθεση δεν είναι 

εξαντλητική: 

1. Preparation for pre-registration; 

2. Participation in SIEF / consortia; 

3. IT; 

4. Preparing Chemical Safety Assessments, Exposure Scenarios, Chemical Safety 

Reports and Safety Data Sheets; 

5. Testing; 

6. Communication in the supply chain; 

7. Joint submission of registration / consortia; 

8. Registration fees; 

9. Evaluation & authorization; 

10. Reformulation, change of recipes, raw materials, etc.; 

11. General REACH administration (‘back office’, accounting, etc.); and 

12. Others, e.g. training, communication, consultancy etc. 

 

Σε αριθμούς το κόστος εκτιμάται, KPMG study (‘REACH’, 2005, KPMG Advisory 

Services) κατά μέσο όρο ανά ουσία ως ακολούθως, η προσέγγιση είναι ενδεικτική:  

 

 > 1 < 10 t/a                   15,000 € 

 > 10 < 100 t/a:                  163,000 € 

 > 100 < 1,000 t/a:       282,000 € 

 > 1,000 t/a        323,000 €  

  

A figure of more than 100,000 € per substance will result from simple 

multiplication. If estimates like that published by VCI (REACH 

Informationsveranstaltung, 22 March 2007) are taken into account with costs for 

the ‘high volume band’ exceeding 3 million €, the costs per substance will increase 

accordingly». 
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 Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί πως αντιμετωπίζονται οι ουσίες που 
ανακτώνται από απόβλητα. 

 Οριστικοποιήθηκαν οι εξαιρέσεις του κανονισμού και της προ-καταχώρισης. 

 Στη περίπτωση φασόν, υπεύθυνος για τη καταχώριση είναι αυτός που παράγει 
(το εργοστάσιο παραγωγής). 

 Στη περίπτωση που γίνεται εξουδετέρωση του PH σε ένα παρασκεύασμα , 
είναι αρκετά πιθανόν η ουσία που δημιουργείται να απαιτείται να 
προκαταχωρισθεί. 

 Ότι τα κράματα μετάλλων είναι ειδικά παρασκευάσματα όχι αντικείμενα. 

 Ότι μία ουσία προερχόμενη από τη φύση μπορεί να απαιτείται να 
προκαταχωρηθεί αν ταξινομείται ως επικίνδυνη. 

 Ότι δημοσιεύθηκε ο πρώτος κατάλογος ουσιών υψηλής ανησυχίας (15 προς το 
παρόν). 

 Ότι αν περιέχεται σε ένα παρασκεύασμα ή αντικείμενο ουσία υψηλής 
ανησυχίας άνω του 0.1% ή 0.2% για τα αέρια ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος 
από 28/10/2008 να παρέχει Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. 

 Ότι οι πρώτες ύλες της φαρμακευτικής βιομηχανίας εμπίπτουν στο REACH. 

 Ο Σύνδεσμος Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) πραγματοποιεί εξειδικευμένα 
προγράμματα εκπαίδευσης για το REACH. 

 To Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο των Χημικών Μηχανικών 
πραγματοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης στο REACH. 

 Oτι η SusChem Engineering με έδρα την Αθήνα παρέχει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες REACH στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ότι η SusChem Engineering έχει το κατάλληλο λογισμικό και εξειδικευμένο 
προσωπικό για να παράγει αξιόπιστα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας στα ελληνικά, 
αγγλικά, γερμανικά κλπ. που είναι σύμφωνα με το REACH. Λειτουργεί γραμμή 
άμεσης ανταπόκρισης για την παραγωγή Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας, αποστολή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 
 

 

 

 

Η ανωτέρω πληροφορία παρέχεται ως καθοδήγηση, με καλή πίστη και κατά τη καλλίτερη γνώση που είναι 

διαθέσιμη προς το παρόν, δεν μπορεί να υπάρξει εγγύηση για τη νομική της πληρότητα.  Δεν αναγνωρίζεται καμία 

συνυπευθυνότητα συνεπεία ζημίας που θα μπορούσε να προέλθει από τη χρήση της. 

 


