
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Η προ-καταχώριση του REACH συνεχίζεται 

Ανακοίνωση ECHA  

 
 O ECHA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Χημικών Προϊόντων), απέστειλε ειδοποίηση προς 

όλες τις επιχειρήσεις, να ακολουθούν τις οδηγίες 

κατά την υποβολή των στοιχείων, διότι 

παρατηρήθηκαν λάθη κατά την διαδικασία της 

υποβολής. 

 Μέχρι τα μέσα Ιούνιου, 1427 επιχειρήσεις 

γράφτηκαν στο σύστημα REACH - IT, 

υποβάλλοντας 7360 φακέλους προ-καταχώρισης. 

Οι πληροφορίες για την ταυτότητα των ουσιών 

(Cas No., EINECS), δεν είναι σύμφωνα με τις 

οδηγίες και τις συστάσεις του Οργανισμού, στο 2% 

των περιπτώσεων. Οι υπόλοιπες ουσίες, προ-

καταχωρήθηκαν με χημικές ή άλλες ονομασίες, για 

τον λόγο αυτό, το ECHA επιμένει στη χρήση των 

διεθνώς ανεγνωρισμένων ονομασιών IUPAC. 

 

 Επιπλέον, ενθαρρύνεται η χρήση αγγλικών ονομασιών ώστε να 

εξασφαλισθεί η συμμετοχή στα προ-ΦΑΠΟ (Forum Ανταλλαγής 

Πληροφοριών). 

 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται μια σημαντική δυσκολία ώστε να 

αποδοθεί η χημική ονομασία, γι’ αυτό το ECHA προτίθεται να βοηθήσει τους 

προ-καταχωρητές να συμπληρώσουν σωστά τις αιτήσεις. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Ερώτηση 1: 

  Σε ποια περίπτωση απαιτείται προ-καταχώριση των αποβλήτων 

στα πλαίσια της εφαρμογής του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ (REACH);  

 

Απάντηση:  

 Το θέμα είναι επίκαιρο, απασχολεί αρκετές εταιρίες και οι υπηρεσίες της ΕΕ 

προσπαθούν να δώσουν μία κατανοητή απάντηση. 

 Η Ε.Ε. εξέδωσε σχετικό έγγραφο CA/24/2008 της Επιτροπής το οποίο έχει 

τεθεί σε σύντομη διαβούλευση έως 07 Ιουλίου του 2008. 

Σημαντικά σημεία του εγγράφου είναι:  

 Η ανάκτηση/ανακύκλωση, θεωρείται παρασκευή (manufacturing) - σημ. 

3.1.1 του εγγράφου. 

 Η εξαίρεση των ανακτώμενων ουσιών 

από την υποχρέωση καταχώρισης ισχύει 

όταν η καταχώριση της ουσίας έχει γίνει 

από οιονδήποτε (δεν απαιτείται να 

ανήκει στην ίδια αλυσίδα εφοδιασμού). 

Συνιστάται η προ-καταχώριση - σημ. 3.2 

του εγγράφου. 

 

Ερώτηση 2: 

  Οι πρώτες ύλες της βιομηχανίας καλλυντικών επηρεάζονται  από 

τον κανονισμό REACH; 

 

Απάντηση:  

 Δεν υπάρχει καμία γενική εξαίρεση από το REACH για ουσίες που 

χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και είδη ατομικής περιποίησης. 

Βεβαίως, ισχύουν οι γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στα παραρτήματα: 

-Annex IV: substances causing minimum risks 

-Annex V: incl. substances occurring in nature, etc.  

-Article 15: substances regarded as being registered, including biocidal 

products  

-Provisions for polymers (and monomers) 

 



  

 

 

 

 

  

 Αρκετές όμως ουσίες των καλλυντικών εμπίπτουν σ’ αυτές τις εξαιρέσεις 

όπως πχ τα έλαια από τα φυτά. 

 

 Περαιτέρω ειδικές διατάξεις για τα καλλυντικά και τα προϊόντα 

προσωπικής περιποίησης εφαρμόζονται σε μετέπειτα στάδια εφαρμογής του 

REACH: 

 

 Το Chemical Safety Report (CSR), που απαιτείται για ουσίες 

παραγόμενες/εισαγόμενες σε ποσότητες >10 τ/έτος δεν απαιτείται να 

περιλαμβάνει τους κινδύνους από την έκθεση των καταναλωτών όταν οι 

ουσίες χρησιμοποιούνται για προϊόντα που εμπίπτουν στην οδηγία 

76/768 Cosmetics. 

  Ουσίες του Παραρτήματος XIV (κατάλογος ουσιών που υπόκειται σε 

αδειοδότηση) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται επειδή είναι 

επικίνδυνες για τον άνθρωπο. 

 Οι απαγορεύσεις του Παραρτήματος XVII που εντοπίζουν κινδύνους για 

την ανθρώπινη υγεία δεν εφαρμόζονται για τη χρήση ως συστατικών των 

καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας που εμπίπτουν στην 

οδηγία 76/768. 

 Όταν ένα συστατικό non – EINECS χρησιμοποιείτο σε καλλυντικά δεν 

απαιτείτο ενημέρωση. Αυτή η απαλλαγή δεν θα ισχύσει με το REACH και 

πρέπει να καταχωρισθούν αν η ποσότητα είναι άνω του 1 τον/έτος. Τα 

χρονικά περιθώρια που δίνει το REACH για τα προκαταχωρούμενα δεν 

ισχύουν αφού αυτά τα συστατικά δεν είναι σταδιακά εισαγόμενες ουσίες. 

 Η 7η διόρθωση της οδηγίας 76/768 απαγορεύει πειράματα σε ζώα για τα 

καλλυντικά από το Μάρτιο 2009. Το REACH ρυθμίζει το θέμα με το 

άρθρο 2(4)(b) δηλαδή επιβεβαιώνει την απαγόρευση. 

 

Ερώτηση 3: 

  Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης των Αρχών στη περίπτωση 

εισαγωγής ή παραγωγής ενός αντικειμένου; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Απάντηση:   

 Δεν υπάρχει απαίτηση προ-καταχώρισης αν δεν υπάρχει σκοπούμενη 

αποδέσμευση κάποιας ουσίας. 

 Υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης του ΕCHA εφόσον περιέχεται στο 

αντικείμενο ουσία που ταξινομείται ως ιδιαίτερης ανησυχίας σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 0.1% κ.β. του αντικειμένου και που υπερβαίνει ετησίως 

τον όριο του 1 τόνου ανά παραγωγό εκτός ΕΕ. 

 

Τα χρονικά περιθώρια είναι: 

 Έως 1/6/2009 δημοσιοποιείται ο κατάλογος των ουσιών υψηλής 

ανησυχίας που θα ενταχθούν στη διαδικασία του Authorization. Άρα θα 

γνωρίζουμε για ποιες ενδιαφερόμαστε. 

 Από 1/06/11 έως 1/12/11 θα πρέπει να γίνει η ενημέρωση του ECHA. 

  Εντός του 2012 θα υπάρξει απόφαση για την αδειοδότηση ή απαγόρευση 

των ουσιών, σε 18 μήνες από την απόφαση μία ουσία που απαγορεύεται 

παύει να κυκλοφορεί. 

Τα πρακτικά βήματα εφαρμογής από μια επιχείρηση: 

 Ενημερώνει σχετικά τους Προμηθευτές της και ιδιαίτερα αυτούς  εκτός ΕΕ. 

 Από 1/6/2009 που κοινοποιείται ο κατάλογος των υψηλής ανησυχίας, ο 

Προμηθευτής θα πρέπει να απαντήσει αν κάποια από τις ουσίες που 

χρησιμοποιεί στη κατασκευή των αντικειμένων, περιέχεται 0.1% κατά 

βάρος του αντικειμένου και υπερβαίνει το 1 τόνο εισαγωγής στην ΕΕ/έτος. 

 Αν ικανοποιείται ο όρος θα γίνει υποχρεωτική κοινοποίηση (notification) 

στο ECHA. 

 

 

Ερώτηση 4: 

  Ποιος είναι τελικά ο ρόλος του αποκλειστικού αντιπροσώπου 

(Only representative); 

 

Απάντηση: 

Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστημένο εκτός 

Κοινότητας και παρασκευάζει μια ουσία υπό καθαρή μορφή, σε 

παρασκευάσματα ή σε προϊόντα, ενσωματώνει μια ουσία σε παρασκευάσματα 

 



 

 

 

 

 

 

ή παράγει προϊόν που εισάγεται στην Κοινότητα, μπορεί να διορίζει, βάσει 

αμοιβαίας συμφωνίας, ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Only representative), 

εγκατεστημένο στην Κοινότητα, για να εκπληρώνει, ως αποκλειστικός του 

αντιπρόσωπος, τις υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς δυνάμει του παρόντος 

Τίτλου. 

 Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος, υποβάλλει ξεχωριστό φάκελο ανά 

ουσία και ανά προμηθευτή/παραγωγό εκτός Ε.Ε., ακόμα και αν πρέπει 

να καταχωρίσει την ίδια ουσία για διαφορετικούς παραγωγούς που είναι 

όλοι εκτός Ε.Ε. 

 

Ερώτηση 4: 

Τα πολυμερή εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης; 
 

Απάντηση:   

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, τα πολυμερή εξαιρούνται από 

την καταχώριση και την αξιολόγηση, έως ότου γίνει εφικτή η επιλογή από τις 

αρμόδιες αρχές, εκείνων των πολυμερών που θα πρέπει να καταχωρούνται 

λόγω των κινδύνων που ενέχουν για την υγεία του ανθρώπου ή για το 

περιβάλλον, με τρόπο απλό και αποτελεσματικό από άποψη κόστους και βάσει 

έγκυρων τεχνικών και επιστημονικών κριτηρίων. 

Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις αυτού του κανόνα, οι οποίες χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής. Για παράδειγμα, τα ολιγομερή και τα πολυμερή που 

περιέχονται στη λίστα NLP (No Longer Polymers – Όχι πλέον πολυμερή), 

εμπίπτουν στο Reach, επομένως χρήζουν προ-καταχώρισης και καταχώρισης. 

Σχετικές οδηγίες, έχουν εκδοθεί από τον ECHA. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες και απορίες που έχουν να κάνουν 

συγκεκριμένα με την περίπτωσή σας και το βαθμό εμπλοκή σας με τον 

κανονισμό REACH, μπορείτε να απευθύνεστε: 

e-mail: info@suschem.gr, 

τηλ.: 2108252510-14 

fax: 2108252575 

Τα στελέχη του τμήματος Reach της εταιρίας μας, θα σας δώσουν λύσεις 

και απαντήσεις στα προβλήματα που σας απασχολούν. 

 



 

 

 

 

   

 Πολλές επιχειρήσεις αποθηκεύουν χημικά στις 

εγκαταστάσεις τους ή σε τρίτους (third party logistics) που 

είναι μία ανερχόμενη δραστηριότητα στις μέρες μας. Οι 

υπηρεσίες της Ε.Ε. έχουν εντοπίσει πολλά χημικά 

ατυχήματα τα οποία σχετίζονται με τον λανθασμένο τρόπο 

αποθήκευσης των χημικών και τα οποία συνεπάγονται 

συνήθως ένα πολύ σημαντικό κόστος για κάθε επιχείρηση. 

Ατυχήματα τέτοιου τύπου, μπορούν να συμβούν είτε όταν 

τα χημικά αποθηκεύονται συσκευασμένα είτε όταν 

αποθηκεύονται σε βιομηχανικές δεξαμενές. 

 

Η αποθήκευση των χημικών διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις της 

νομοθεσίας: 
 

 Ν.3325/2005, για αποθήκες που η ποσότητα σε επικίνδυνο χημικό 

(εύφλεκτο, διαβρωτικό κλπ) υπερβαίνει τα 100 κιλά απαιτείται αδειδότηση 

λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. 
 

 ΠΔ 42/2003 για την αποφυγή δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών 

(οδηγία ATEX). 
 

 KYA 12044/2008 για την πρόληψη αποφυγής μεγάλων ατυχημάτων 

(οδηγία SEVEZO II). 
 

 ΚΥΑ Αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 30-1-2006 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας 

στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά 

εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής 

υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005. 
 

 ΚΥΑ Αριθμ. Φ 376/ 12044/613 19-03-2007 για την ασφάλεια και υγιεινή 

των χώρων εργασίας. 
 

 Οι διατάξεις του ADR και του IMDG για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων 

εμπορευμάτων. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Η SusChem Engineering έχει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό 

και λειτουργία αποθηκευτικών χώρων, καθώς και στην οδική, 

θαλάσσια, σιδηροδρομική και αεροπορική μεταφορά και 

αναλαμβάνει τον: 

 Σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

κίνδυνοι. 

 Τη σωστή διάταξη των προϊόντων στους χώρους σας. 

 Την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. 

 Την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. 

 Την εκπαίδευση του προσωπικού . 

 Την οργάνωση της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

 Την εκτίμηση της υπαγωγής στην οδηγία SEVEZO και την εκπόνηση 

της μελέτης. 

 

 Συζητήστε με τους τεχνικούς μας το θέμα στο 

2108252510-14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Δημοσιεύθηκε η ελληνική αναθεώρηση του ADR;  
 

ΚΥΑ  Αριθμ. 19403/1388/08  2-5-2008 

Τροποποίηση του π.δ. 104/1999 (Α’ 113) σε συμμόρφωση προς τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2003, 

της Οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2004 και 

της Οδηγίας 2006/89/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 για την 

τέταρτη, πέμπτη και έκτη προσαρμογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο 

της Οδηγίας94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές 

επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

 

 Τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΕΝ σχέδιο ΚΥΑ για τη 

τροποποίηση του ΠΔ 405/96 για τις θαλάσσιες μεταφορές των 

επικίνδυνων εμπορευμάτων; 

 

 Aπό το 2010 θα τεθεί σε εφαρμογή το παγκόσμιο εναρμονισμένο 

σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων 

γνωστό ως GHS (Global Harmonized System); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Υπηρεσίες SusChem Engineering για τη βιομηχανία: 
 Περιβάλλον 

 Ασφάλεια και Υγιεινή 

 Ασφάλεια Εγκαταστάσεων 

 Ασφάλεια Μεταφορών 

 Χημικές Υπηρεσίες 

 Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

 Χρηματοδοτικά προγράμματα 

 



 

 

 

 

 Συμβουλευτικές  

Προσδιορισμός του βαθμού εμπλοκής μιας επιχείρησης, των 

ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί, των επιπτώσεων της 

εφαρμογής, εκπαίδευση των στελεχών.  

 

 Προ-καταχώριση (Pre-registration) ουσιών  

 Η  SusChem  Engineering  αναλαμβάνει  όλες  τις  ενέργειες  της 

προκαταχώρισης των σταδιακά εισαγόμενων ουσιών, με 

συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων  πληροφοριών  και  την  

ηλεκτρονική  τους  υποβολή,  στις προθεσμίες που θέτει το 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Χημικών (Ε.Γ.Χ.).  

 

 Ανάληψη ρόλου Αποκλειστικού Αντιπρόσωπου εντός της ΕΕ 

(Only Representative) για εισαγόμενες από τρίτες χώρες 

ουσίες.  

 Για ουσίες και παρασκευάσματα που προέρχονται από χώρες εκτός 

ΕΕ αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις του Αποκλειστικού 

Αντιπροσώπου έναντι της ΕΕ,  διαθέτουμε  την  απαιτούμενη  

τεχνική  επάρκεια  να  χειρισθούμε  τις απαιτήσεις  του Ε.Γ.Χ.  

 

 Εκπροσώπηση στα (Προ)-Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών 

Ουσιών (ΦΑΠΟ - SIEF). Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση 

στα στάδια της προκαταχώρισης και της καταχώρισης 

 

 Συγκρότηση των φακέλων καταχώρισης (registration) 

 

 Επικαιροποίηση και αναθεώρηση των Δελτίων Δεδομένων 

Ασφαλείας (ΜSDSs) σε όλες στις γλώσσες της Ε.Ε.  

  

SUSCHEM Engineering 
Π.ΜΠΡΑΪΜΙΩΤΗΣ - Π.ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Ο.Ε. 

3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 112 51 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 210 8252510-4 FAX :210 8252575 

www.suschem.gr  e-mail: info@suschem.gr 

 


