
Γιατί να συμμετάσχω σε ΦΑΠΟ;
Τα ΦΑΠΟ απαρτίζονται από επιχειρήσεις που καταχωρίζουν 
την ίδια ουσία, με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται το κόστος και 
αποφεύγεται η επανάληψη των ίδιων δοκιμών σε ζώα.  

Εάν υποχρεούστε να καταχωρίσετε την ουσία σας 
μέχρι την 31η Μαΐου 2013: 

Προβείτε σε αναζήτηση στο σύστημα REACH-IT για να 
δείτε ποιος έχει προκαταχωρίσει την ίδια ουσία.

REACH 2013 
Πλησιάζει η εκπνοή 
σημαντικής προθεσμίας 
καταχώρισης 

Προετοιμαστείτε 
εγκαίρως!

Επιβεβαιώστε ότι σκοπεύετε να καταχωρίσετε την ίδια ουσία 
και δημιουργήστε ΦΑΠΟ.

Εξακριβώστε εάν έχει ήδη οριστεί κύριος καταχωρίζων για 
το ΦΑΠΟ και ενημερώστε ότι θα προβείτε σε καταχώριση το 
2013. 

Εάν δεν έχει οριστεί κύριος καταχωρίζων, επικοινωνήστε 
με τα μέλη του ΦΑΠΟ για να ορίστε άμεσα έναν. Για κάθε 
ΦΑΠΟ πρέπει να έχει οριστεί ένας κύριος καταχωρίζων!

Ανταλλάξτε δεδομένα με τα υπόλοιπα μέλη - ενημερώστε τα 
σχετικά με τον βαθμό συμμετοχής σας στην κατάρτιση των 
φακέλων.

Ο κύριος καταχωρίζων θα υποβάλει τον κοινό φάκελο για 
λογαριασμό των μελών του ΦΑΠΟ.

Μην ξεχνάτε ότι πρέπει επίσης να υποβάλετε φάκελο για την 
επιχείρησή σας και να καταβάλετε το τέλος καταχώρισης. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 

Κανονισμός REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/index_el.htm

REACH-IT:
http://echa.europa.eu/reachit_el.asp

ΦΑΠΟ:
http://echa.europa.eu/sief/pre-registration_el.asp

Υποχρεώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού REACH:
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_el.htm

Εθνικά γραφεία υποστήριξης:
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_el.asp

Μεταγενέστεροι χρήστες:
http://echa.europa.eu/reach/du_el.asp

Πληροφορίες για την προθεσμία καταχώρισης το 2013:
http://echa.europa.eu/2013

Ο κανονισμός REACH και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 
http://echa.europa.eu/sme_el.asp
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Παρασκευάζετε, εισάγετε ή 
χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα;

Η 31η Μαΐου 2013 είναι η δεύτερη, πολύ σημαντική προθεσμία 
για τους καταχωρίζοντες στο πλαίσιο του κανονισμού REACH. 
Όλες οι ουσίες που παρασκευάζονται ή εισάγονται σε ποσότητες 
άνω των 100 τόνων ετησίως πρέπει να καταχωρίζονται.

Τι πρέπει να κάνω;
Να υποβάλετε τα έγγραφα καταχώρισης στον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA). Ο φάκελος απαρτίζεται από 
ένα κοινό μέρος (κοινός φάκελος) που καταρτίζεται και υποβάλλεται 
από κοινού με τους άλλους παρασκευαστές και εισαγωγείς της 
ίδιας ουσίας, και από έναν επιμέρους φάκελο, ο οποίος περιέχει 
πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα την επιχείρησή σας.

Για να καταρτίσετε τον φάκελό σας, θα χρειαστεί να ανταλλάξετε 
δεδομένα με τα μέλη του Φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών για 
τις ουσίες (ΦΑΠΟ) στο οποίο συμμετέχετε. Πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας θα βρείτε στις σελίδες του 
ΦΑΠΟ στον δικτυακό τόπο του ECHA.

Ο φάκελος καταχώρισης καταρτίζεται με χρήση ενός λογισμικού 
που ονομάζεται IUCLID και υποβάλλεται μέσω μιας διαδικτυακής 
εφαρμογής που ονομάζεται REACH-IT. Στον δικτυακό τόπο του 
ECHΑ διατίθεται ειδική ενότητα που σας καθοδηγεί σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας υποβολής. 

Η υποχρέωση καταχώρισης αφορά μόνο τους παρασκευαστές ή 
τους εισαγωγείς χημικών προϊόντων.

Εάν είστε μεταγενέστερος χρήστης και χρησιμοποιείτε χημικά 
προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες, επισκεφθείτε τον δικτυακό 
τόπο του ECHΑ για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις 
καταχωρισμένες ουσίες και όσες πρόκειται να καταχωριστούν το 
2013. Οι μεταγενέστεροι χρήστες οφείλουν να κοινοποιήσουν τις 
χρήσεις τους στους προμηθευτές τους μέχρι την 31η Μαΐου 2012 το 
αργότερο. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται πρέπει να επαρκούν 
ώστε να μπορούν οι προμηθευτές να διενεργήσουν αξιολόγηση της 
έκθεσης στο εκάστοτε χημικό προϊόν.

Δημιουργία ΦΑΠΟ
Ανταλλαγή δεδομένων στο πλαίσιο του ΦΑΠΟ όπου συμμετέχετε
Εντοπισμός ελλείψεων στα δεδομένα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 
31 ΜΑΙΟΥ 2013 
≥ 100 τόνοι/έτος 

Στάδια της διαδικασίας καταχώρισης στο πλαίσιο του κανονισμού REACH: 
Κατάρτιση του κοινού και των επιμέρους φακέλων
Υποβολή του κοινού και των επιμέρους φακέλων
Καταβολή του τέλους καταχώρισης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 
31 ΜΑΙΟΥ 2018 г.
≥ 1 τόνος/έτος 

Ξεκινήστε τώρα!
Εάν υποχρεούστε να καταχωρίσετε την ουσία σας μέχρι τις 31 Μαΐου 
2013, αρχίστε να προετοιμάζεστε το συντομότερο δυνατόν, διότι η 
σύνταξη του φακέλου καταχώρισης είναι χρονοβόρα διαδικασία. 
Φροντίστε ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για την οργάνωση του ΦΑΠΟ. 
Γι’ αυτό ξεκινήστε από τώρα!

Δεδομένου, επίσης, ότι θα χρειαστεί ενδεχομένως να υποβάλετε 
πολλές πληροφορίες στον επιμέρους φάκελο, λάβετε υπόψη ότι η 
σχετική διαδικασία απαιτεί εκτενή προετοιμασία!

Πόσο θα κοστίσει;
Το τέλος καταχώρισης καταβάλλεται στον ECHA. Το ποσό εξαρτάται 
από την ποσότητα της ουσίας σας και το μέγεθος της επιχείρησής σας. 
Το τέλος που καταβάλλουν οι ΜΜΕ μπορεί να μειωθεί έως και 90%.

Θα χρειαστεί επίσης να καταβάλλετε κάποιο ποσό για τα δεδομένα 
καταχώρισης που λαμβάνετε από τα άλλα μέλη του ΦΑΠΟ. Το ποσό 
αυτό εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο αριθμός των 
επιχειρήσεων στις οποίες επιμερίζονται οι δαπάνες στο πλαίσιο του 
ΦΑΠΟ και ο αριθμός των μελετών που χρειάζεστε. Ο κάθε καταχωρίζων 
επιβαρύνεται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζεται μόνο για τη 
δική του καταχώριση.

Πώς λειτουργεί το ΦΑΠΟ;
Κάθε ΦΑΠΟ ορίζει έναν κύριο καταχωρίζοντα ο οποίος υποβάλλει 
τον κοινό φάκελο. Όσοι ορίζονται κύριοι καταχωρίζοντες οφείλουν 
να ενημερώνουν σχετικά τον ECHA. Είναι σκόπιμο να τηρείτε τις 
υποδείξεις του κύριου καταχωρίζοντος και να ικανοποιείτε τα αιτήματά 
του.

Ορισμένοι κύριοι καταχωρίζοντες συμμετέχουν σε κοινοπραξίες. 
Οι επιχειρήσεις της εκάστοτε κοινοπραξίας είναι ισότιμοι εταίροι με 
όλους τους πιθανούς καταχωρίζοντες στο ΦΑΠΟ, δεδομένου ότι η 
συμμετοχή στο ΦΑΠΟ είναι υποχρεωτική και προβλέπεται από τον 
κανονισμό REACH. Τα μέλη του ΦΑΠΟ υποχρεούνται να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες μαζί σας ακόμη και εάν δεν συμμετέχετε σε κοινοπραξία.

Τι ισχύει σε περίπτωση που είμαι 
εξαγωγέας στην ΕΕ; 
Δεν μπορείτε να εγγραφείτε οι ίδιοι. Στην περίπτωση αυτή οι 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο του κανονισμού REACH πρέπει να 
εκπληρώνονται από τους εισαγωγείς ή από επιχείρηση που είναι 
εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία έχετε ορίσει ως 
αποκλειστικό αντιπρόσωπό σας.

Πού μπορώ να αναζητήσω βοήθεια;
Αρχικά, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του ECHA. Εκεί θα 
βρείτε ειδικές σελίδες για τα ΦΑΠΟ, έγγραφα καθοδήγησης, 
εργαλεία πληροφορικής και συχνές ερωτήσεις. Σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία 
λειτουργούν εθνικά γραφεία υποστήριξης του REACH, καθώς 
και γραφεία υποστήριξης του ECHA.

Βοήθεια μπορούν επίσης να σας παράσχουν οι ενώσεις 
του κλάδου, το δίκτυο Enterprise Europe και τα εμπορικά 
επιμελητήρια.

Στόχοι
•	 Προστασία της υγείας και του 

περιβάλλοντος
•	 Προαγωγή της καινοτομίας
•	 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΦΑΠΟ - Φόρουμ Ανταλλαγής 
Πληροφοριών σχετικά με τις 
Χημικές Ουσίες 

Στόχοι 
•	 Μεγιστοποίηση της ανταλλαγής 

δεδομένων με σκοπό την 
αποφυγή περιττών δοκιμών σε 
ζώα και τη μείωση του κόστους 
των δοκιμών για τον κλάδο.

•	 Επίτευξη συμφωνίας σχετικά 
με την ταξινόμηση και την 
επισήμανση της ουσίας.

REACH - Καταχώριση, αξιολόγηση, 
αδειοδότηση και περιορισμοί των 
χημικών προϊόντων 


