
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 
REACH ‐ 2η  καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης 

σταδιακά εισαγομένων ουσιών  
που παράγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα  

σε ποσότητες μεγαλύτερες των 100 τόνων ανά έτος. 
 
 

 
 

 
Βασικά σημεία και χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν 

 για μια επιτυχή καταχώριση το 2013. 
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• Ταυτότητα ουσίας 
• Κοινοχρησία 

δεδομένων 
• Στοιχεία 

επικινδυνότητας 

 
 

•  Καθυστερημένη 
προκαταχώριση 
•  Επικοινωνία 
χρήσεων 

από τους ΜΧ 
 

 
 

 
Αξιολόγηση χημικής 

ασφάλειας 
 
 
 

 
 

Καταχώριση  
Κύριου 

Καταχωρίζοντα 
ΦΑΠΟ 

 

 
 
 

Καταχώριση 
Μελών  
ΦΑΠΟ 

 
 

     
 
 
Ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον καταχωρίζοντα. 
 
• Ακριβής προσδιορισμός της ουσίας 
Ακριβής προσδιορισμός της ταυτότητας της ουσίας, έλεγχος ταυτοσιμότητας : 
Ελέγξτε και επιβεβαιώστε ότι έχετε την ίδια ακριβώς ουσία με τους άλλους προ‐
καταχωρίζοντες. 
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• Πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα της ουσίας  
Συλλέξτε  όλες  τις  διαθέσιμες  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  εγγενείς  ιδιότητες  της  προς 
καταχώριση ουσίας. 
 
• Κοινοχρησία δεδομένων  
Σαν μέλος μιας κοινής καταχώρισης (ενός ΦΑΠΟ) συλλέξτε και ανταλλάξτε τις υπάρχουσες 
πληροφορίες,  εξετάστε  τη  δυνατότητα  εναλλακτικών  λύσεων  ως  προς  τις  δοκιμές  και 
ανταποκριθείτε σε ερωτήματα που γίνονται μέσω του ΦΑΠΟ. 
 
• Επικοινωνία  χρήσεων   
Βεβαιωθείτε  ότι  έχετε  συλλέξει  όλες  τις  χρήσεις  της  ουσίας  από  τους  μεταγενέστερους  
χρήστες. 
 
• Έκθεση Χημικής Ασφάλειας  
Εκπονήστε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ώστε να καταρτίσετε έκθεση χημικής ασφάλειας 
με βάση τις πληροφορίες για την επικινδυνότητα της ουσίας και τις χρήσεις αυτής. 
 
Γενικές υποχρεώσεις. 
 

• Ελέγξτε εάν η ουσία σας έχει ήδη καταχωριστεί (μέσω της ιστοσελίδας του ECHA), 
http://echa.europa.eu/el/information‐on‐chemicals/registered‐substances. 

• Δραστηριοποιηθείτε  ανάλογα με  το  ρόλο  σας  (κύριος  καταχωρίζων  ή  μέλος ΦΑΠΟ) 
για την καταχώριση. 

• Συλλέξτε τις χρήσεις της ουσίας από τους μεταγενέστερους χρήστες έως την 31 Μαΐου 
2012 για τις συμπεριλάβετε στη έκθεση χημικής ασφάλειας. 

• Ενημερώστε  τους  μεταγενέστερους  χρήστες  ότι  προτίθεστε  να  καταχωρίσετε  την 
ουσία. 

• Εάν  έχετε  μείνει  ανενεργός  στο  REACH‐IT  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα, 
επικαιροποιήστε  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  σας,  έτσι  ώστε  να  διευκολυνθεί  η 
επικοινωνία σας με τα μέλη του ΦΑΠΟ. 

• Εάν είστε μέλος και ο κύριος καταχωρίζων δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας, ανατρέξτε 
στη λίστα του ECHA με  τους κύριους καταχωρίζοντες για το 2013. 

• Σε περίπτωση που δεν βρείτε τον κύριο καταχωρίζοντα στη λίστα, επικοινωνήστε με 
το γραφείο στήριξης του ΕCΗΑ και ζητήστε να σας γνωστοποιηθούν τα στοιχεία του.  

 
Ενέργειες που πρέπει να γίνουν ανάλογα με το ρόλο που έχετε. 
 
Υποψήφιος κύριος καταχωρίζων μιας σταδιακά εισαγόμενης ουσίας που καταχωρίζεται 
για πρώτη φορά το 2013. 
 
Δραστηριοποιηθείτε  στο  ΦΑΠΟ  σας  τώρα!  Προχωρήστε  στο  σχηματισμό  του  ΦΑΠΟ  που 
βασίζεται στη συμφωνία των μελών ως προς την  ίδια ουσία και κάντε μια έρευνα μεταξύ 
των  μελών  του  προ‐ΦΑΠΟ  για  να  ενημερωθείτε  για  την  πρόθεσή  τους  ως  προς  την 
καταχώρηση. 
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Προτείνετε  τον εαυτό σας ως κύριο καταχωρίζοντα για το ΦΑΠΟ. 
 
Βεβαιωθείτε  ότι  όλα  τα  μέλη  του  ΦΑΠΟ  είναι  ενημερωμένα  και  συμμετέχουν  στη 
διαδικασία ανταλλαγής, συγκέντρωσης και κοινοχρησίας  των υφισταμένων πληροφοριών. 
Θα  πρέπει  να  εξετάσετε  τις  τυχόν  ανάγκες,  να  εντοπίσετε  τα  κενά  πληροφόρησης 
συγκεντρώνοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να κάνετε ενέργειες για παραγωγή 
νέων δεδομένων ή να προτείνετε στρατηγική δοκιμών. 
 
Βεβαιωθείτε  ότι  η  ανταλλαγή  των  πληροφοριών  μεταξύ  όλων  των  μελών  του  ΦΑΠΟ 
καθορίζεται με δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. 
 
Καταλήξτε σε συμφωνία ως προς την ταξινόμηση και την επισήμανση της ουσίας. 
 
Δημιουργήστε  το  τμήμα  της  κοινής  καταχώρισης  (JSO)  στο  REACH‐IT  και  φροντίστε  να 
υποβάλλετε  τον  κοινό φάκελο καταχώρισης  τουλάχιστον δύο μήνες πριν  την  καταληκτική 
ημερομηνία, δηλαδή έως τις 31 Μαρτίου 2013 (όπως συνιστάται από τον ECHA). 
 
Μέλος  κοινής  καταχώρισης  μιας  σταδιακά  εισαγόμενης  ουσίας  που  καταχωρίζεται  για 
πρώτη φορά το 2013. 
 
Δραστηριοποιηθείτε στο ΦΑΠΟ σας τώρα! Επιβεβαιώστε την ταυτότητα της ουσίας σας και 
ενημερώστε  το  ΦΑΠΟ  για  την  πρόθεσή  σας  να  καταχωρίσετε  το  2013.  Συμβάλλετε  στη 
διαδικασία  για  τον  ορισμό  του  κύριου  καταχωρίζοντα  και  υπογράψτε  τις  αμοιβαίες 
συμφωνίες στο ΦΑΠΟ για κοινοχρησία δεδομένων. 
 
Επιβεβαιώστε  ότι  ως  μέλος,  έχετε  ενημερωθεί  και  συμβάλλετε  στη  διαδικασία  της 
ανταλλαγής, συγκέντρωσης και κοινοχρησίας των υφισταμένων   πληροφοριών. Θα πρέπει 
επίσης  να ανταποκριθείτε σε οποιαδήποτε αίτηση παροχής πληροφοριών από άλλα μέλη 
του ΦΑΠΟ. 
 
Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στην κοινή υποβολή και υποβάλλετε τον φάκελό σας μετά 
την υποβολή του κύριου καταχωρίζοντα και μέχρι τις 31 Μαΐου 2013. 
 
Δυνητικός  καταχωρίζων  μιας  σταδιακά  εισαγόμενη  ουσίας  που  θα  καταχωριστεί  για 
πρώτη φορά το 2013 και μέχρι τώρα είναι ο μόνος ενδιαφερόμενος για την καταχώριση. 
 
Ενημερώστε  τους  άλλους  δυνητικούς  καταχωρίζοντες  σχετικά  με  τις  ενέργειες  που  έχετε 
κάνει  για  την  καταχώριση  της  ουσίας.  Σε  περίπτωση  που  εμφανιστούν  και  άλλοι 
καταχωρίζοντες  για  το  2013,  θα  πρέπει  να    λειτουργείτε  με  τρόπο  δίκαιο,  διαφανή,  και 
χωρίς  διακρίσεις  στο  ΦΑΠΟ  σας  και  στις  διαπραγματεύσεις  για  την  κοινοχρησία 
δεδομένων. 
 
Δημιουργήστε  το  τμήμα  της  κοινής  καταχώρισης  (JSO)  στο  REACH‐IT  και  φροντίστε  να 
υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισης μέχρι τις 31 Μαΐου 2013. 
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Στο μέλλον, αν νέα μέλη του ΦΑΠΟ θέλουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να ανταποκριθείτε 
σε  κάθε  επικοινωνία μέσω e‐mail  εκ μέρους  και  να  τους προσφέρετε  τη συμμετοχή στην 
κοινή υποβολή. 
 
Νέος  καταχωρίζων  (μέλος)  μιας  σταδιακά  εισαγόμενης  ουσίας  που  έχει  ήδη 
καταχωριστεί. 
 
Βεβαιωθείτε ότι η καταχωρισμένη ουσία είναι η ίδια με αυτήν που θέλετε να καταχωρίσετε 
το 2013. 
 
Ελάτε  σε  επαφή  με  τον  κύριο  καταχωρίζοντα,  προκειμένου  να  ενταχθείτε  στο ΦΑΠΟ  και 
στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κοινοχρησίας δεδομένων. 
 
Ενταχθείτε  στο  τμήμα  της  κοινής  καταχώρισης  (JSO)  στο  REACH‐IT  και  φροντίστε  να 
υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισης μέχρι τις 31 Μαΐου 2013. 
 
Κύριος  καταχωρίζων μιας σταδιακά εισαγόμενης ουσίας που έχει ήδη καταχωριστεί. 
 
Να  γνωρίζετε  ότι  μπορεί  να  επικοινωνήσουν  μαζί  σας  μέλη  του ΦΑΠΟ που  πρόκειται  να 
καταχωρίσουν στις επόμενες καταληκτικές ημερομηνίες (2013, 2018). 
 
Επιβεβαιώστε στα μέλη του ΦΑΠΟ ότι θα συνεχίσετε το ρόλο του κυρίου καταχωρίζοντα. 
 
Ως  κύριος  καταχωρίζων  θα  πρέπει  να  είστε  αποτελεσματικός  στην  επικοινωνία  σας  προς 
όλα τα μέλη ΦΑΠΟ. 
 
Βεβαιωθείτε ότι  έχετε κάνει όλες  τις  ενέργειες για  την κοινοχρησία δεδομένων με  τα νέα 
μέλη με τρόπο δίκαιο, διαφανή και αμερόληπτο. 
 
 

Ενέργειες Μεταγενεστέρων Χρηστών 

 

• Ενημερώστε τον προμηθευτή σας (που πρόκειται να καταχωρίσει την ουσία το 2013) 
για την/τις χρήσεις που κάνετε έως τις 31 Μαΐου 2012. 

Σε άλλη περίπτωση μπορεί να μη συμπεριληφθεί η χρήση σας στο φάκελο καταχώρισης. 
Τότε για να συνεχίσετε τη χρήση της ουσίας και μετά την καταληκτική ημερομηνία 2013 
μπορεί  να  χρειάζεται  να  γίνουν  εκ  μέρους  σας  ενέργειες,  όπως  να  εκπονήσετε  ο  ίδιος 
έκθεση χημικής ασφάλειας. 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ !  

Καθυστερημένη προ‐καταχώριση για ουσίες με καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης το 
2013 μπορεί να γίνει έως τις  31 Μαΐου 2012. 
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Σημαντικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕCHA 
 
• Ο  ECHA  δημοσιεύει  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  κατάλογο  των  ενεργών ΦΑΠΟ  που 

προετοιμάζονται για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης το 2013. 
 
• Ο ECHA  επίσης  ενημερώνει  εάν  ένας  κύριος  καταχωρίζων  έχει  ξεκινήσει  τις  ενέργειες 

που απαιτούνται. 
 
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες : http://echa.europa.eu/web/guest/reach‐2013. 
 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ‐ ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στο: 
 
Ελληνικό Γραφείο Στήριξης REACH ‐ CLP 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Τσόχα 16, Αμπελόκηποι  
ΤΚ 11521 ‐ ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 210 64 79 286/287 
e‐mail : elhelpdesk@gcsl.gr
               environment@gcsl.gr
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