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ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ REACH 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΠΟ (SIEF) 

 

Τα αποτελέσματα από την διαδικασία προ-καταχώρισης 

 

Η διαδικασία της προ-καταχώρισης έλαβε τέλος στις 01/12/2008. Μεταξύ 

01 Ιουνίου έως την 01 Δεκεμβρίου 2008, πραγματοποιήθηκαν 2,75 

εκατομμύρια προ-καταχωρίσεις για 150.000 ουσίες που 

παράγονται/εισάγονται στην Ε.Ε. σε ποσότητες άνω του 1 tn/y, από 

συνολικά 65.000 εταιρίες. Λίστα των προ- καταχωρισμένων ουσιών 

μπορείτε να βρείτε στην κάτωθι ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων: 

http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx 

 

 

Ποιο είναι το επόμενο στάδιο; 

 

Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της νομοθεσίας REACH είναι ο σχηματισμός και λειτουργία των προ-

Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών Ουσίας (προ-ΦΑΠΟ) που θα εξελιχθούν σε Φόρουμ Ανταλλαγής 

Πληροφοριών Ουσίας (ΦΑΠΟ ή SIEF), μία σημαντική διαδικασία που θα διαρκέσει έως το 2018 

ανεξάρτητα του διακινούμενου όγκου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τι πρέπει να πράξει κάθε εταιρία; 

 

Κάθε επιχείρηση που έχει προβεί σε προ-καταχώριση, θα κληθεί να συμμετάσχει στη διαδικασία της 

κοινής καταχώρισης της ουσίας, επομένως θα πρέπει να αποφασίσει έγκαιρα τον βαθμό εμπλοκής της 

στην λειτουργία των ΦΑΠΟ (SIEF). 

  

Οι προβλεπόμενες κατηγορίες εμπλοκής στο στάδιο της καταχώρισης είναι: 

1. Dormant Status 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι εμφανές ότι εταιρίες έχουν προ-καταχωρήσει μόνο 

για να διασφαλίσουν τις δραστηριότητές τους, χωρίς πρόθεση για μετέπειτα πλήρη 

καταχώρηση. Για αυτούς τους προ-καταχωρίσαντες, δεν υπάρχει – πέρα από την 

υποχρέωση για ανταλλαγή πληροφοριών – καμία ανάγκη να είναι ενεργοί σε όλες 

τις επικοινωνίες μέσω SIEF. 

 

2. Passive Status 

Μια άλλη περίπτωση είναι αυτοί που θα επιθυμούσαν να προβούν σε  

καταχωρήσεις, αλλά δεν διαθέτουν τις αναγκαίες πληροφορίες ή ενδιαφέρον να 

συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις. Τέτοιο παράδειγμα είναι αυτοί που 

προμηθεύονται  πρώτες ύλες από Ευρωπαίους προμηθευτές,  δεν έχουν καμία 

νομική υποχρέωση προς καταχώρηση αλλά επιθυμούν να δύνανται να 

πραγματοποιούν εισαγωγές σε αντίβαρο προς τους ευρωπαίους. Αυτούς τους 

ενδιαφέρει μόνο η τελική φάση της από κοινού καταχώρησης. 

 

3. Involved Status 

Μια Τρίτη κατηγορία είναι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία δημιουργίας φακέλων 

και να καταχωρήσουν. Παρόλα αυτά δεν έχουν την ικανότητα  και τις αναγκαίες πληροφορίες  για να 

συμμετάσχουν σε όλες τις δραστηριότητες SIEF. 

 

4. Leading Status: 

Τελευταία, μια ομάδα μελών για τους οποίους η ουσία είναι στρατηγικής σημασίας, που μπορεί να 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση  στην αγορά, και που έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις  

για την ενεργή τους συμμετοχή και  την διαχείριση των  δραστηριοτήτων ενός SIEF. 

  

 



 

 

 

Αναμένεται ο SIEF facilitator (από το στάδιο των προ-ΦΑΠΟ) κάθε ουσίας να ζητήσει με ηλεκτρονική 

επιστολή από τα μέλη του αντίστοιχου SIEF να δηλώσουν τις προθέσεις των. Όπως γίνεται αντιληπτό 

όσες ουσίες υποστηρίξουν ενεργά την καταχώριση θα πρέπει στο μέλλον να εμπλακούν ενεργά στις 

διαδικασίες data sharing, cost sharing κλπ. 

  

Οι διαδικασίες θα διεξάγονται με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας και άλλων εργαλείων που έχουν 

αναπτυχθεί. 

 

Η SusChem Engineering 

 Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την διαδικασία της προ-καταχώρισης για πλήθος επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. 

 Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αποκλειστικού αντιπροσώπου (only representative) για 

επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. 

 Διοργανώνοντας εκπαιδευτικά σεμινάρια για την υποστήριξη των στελεχών των επιχειρήσεων για 

όλα τα στάδια του κανονισμού REACH. 

 Έχοντας καθημερινή επαφή και παρακολούθηση των ΦΑΠΟ, είναι σε θέση να σας υποστηρίξει και 

σε αυτό το στάδιο του κανονισμού REACH. 

  

Τα εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος REACH & Chemical Services, είναι πάντοτε στη διάθεσή σας 

για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

Email: info@suschem.gr 

Τηλ.: +30 210 8252510 – 14 

Κιν.: +30 6946067403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τα νέα στάδια που προβλέπει το REACH: 

 

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.) σε συνεργασία με την εταιρία 

TRASYS η οποία ανέπτυξε τα λογισμικά προγράμματα IUCLID5, REΑCH IT και την εταιρία SusChem 

Engineering, διοργανώνουν νέο κύκλο εκπαιδεύσεων των στελεχών της βιομηχανίας, ώστε να 

ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις που ορίζει ο κανονισμός REACH. Έτσι για 

το πρώτο τρίμηνο του 2009 έχουν ήδη προγραμματιστεί τα κάτωθι σεμινάρια: 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες - εκδήλωση ενδιαφέροντος, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 

Σ.Ε.Χ.Β. www.haci.gr, 

είτε επικοινωνήστε στο: 

Τηλ.: 210 9213259 

Email: haci@otenet.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΤΙΙΤΤΛΛΟΟΣΣ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ  
ΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟΜΜΗΗΝΝΙΙΑΑ  
ΔΔΙΙΕΕΞΞΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  

SIEF & COST 
SHARING 

Λειτουργία των Φόρουμ Ανταλλαγής 
Πληροφοριών του REACH, επιμερισμός του 
κόστους καταχώρισης μεταξύ των μελών 

29/01/2009 

SUPPLY CHAIN 
COMMUNICATION 

AND ES/CSA/CSR – 
PROCESSES AND IT 

TOOLS 

Οργάνωση επικοινωνίας μεταξύ της 
εφοδιαστικής αλυσίδας για το REACH. 
Προετοιμασία – κατάρτιση εκθέσεων 
ασφαλείας (ES/CSA/CSR) με χρήση 

ηλεκτρονικών εφαρμογών 

20/02/2009 

IUCLID5 FOR REACH 

REGISTRANTS 

Διήμερη εκπαίδευση στο ηλεκτρονικό 
πρόγραμμα IUCLID5 για προετοιμασία και 

υποβολή των φακέλων καταχώρισης 

12–13/03/2009 



 

 

Νέα υπηρεσία! Έκδοση έγκυρων Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας 

 

Η SusChem Engineering διαθέτει τις γνώσεις, την εμπειρία 
και το σύγχρονο λογισμικό ώστε να συντάσσει Δελτία 
Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS), σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του κανονισμού REACH στην ελληνική, ή άλλη γλώσσα. 
Δυνατότητα σύνταξης και συντήρησης μεγάλου αριθμού 
MSDS, σε προνομιακές τιμές και άμεσης ανταπόκρισης εντός 
24 h σε έκτακτες περιπτώσεις.  

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες χημικές υπηρεσίες 

 Μελέτες Χημικής Ασφάλειας 

 Ταξινόμηση – Επισήμανση προϊόντων 

 Καταχώριση επικινδύνων χημικών, απορρυπαντικών, βιοκτόνων κλπ 

 REACH 
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3η Σεπτεμβρίου 144, Τ.Κ. 11251, Αθήνα 

Τηλ. +30 210 8252510 – 14          Fax: +30 210 8252575 
Site: www.suschem.gr                  Email: info@suschem.gr 


