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Τρίτη και καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης του Κανονισμού 

REACH

Αφορά: Εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που παρασκευάζουν ή εισάγουν 

χημικές ουσίες σε ποσότητες 1-100 τόνων ετησίως και τις έχουν 

προκαταχωρίσει

Υποχρέωση καταχώρισης έχουν:

Παρασκευαστές και εισαγωγείς χημικών ουσιών στην ΕΕ, υπό καθαρή μορφή ή σε 

μείγματα, σε ποσότητες ενός τόνου ή άνω ετησίως

Παραγωγοί και εισαγωγείς αντικειμένων στην ΕΕ, σε περίπτωση που το αντικείμενο 

περιέχει χημική ουσία σε ποσότητες άνω του 1 τόνου ετησίως και εφόσον η ουσία 

προβλέπεται να απελευθερωθεί υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες συνθήκες 

χρήσης 

«Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι» που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και έχουν 

διοριστεί από έναν παρασκευαστή, ή παραγωγό αντικειμένων εγκατεστημένο εκτός 

της ΕΕ, προκειμένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις καταχώρισης των εισαγωγέων 
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Εισαγωγέας: υπεύθυνος για  τη 

φυσική εισαγωγή στο τελωνειακό 

έδαφος της ΕΕ

Υποχρέωση καταχώρισης

Διανομέας: αγορά χημικών 

προϊόντων από τα Κράτη Μέλη, την 

Ισλανδία, τη Νορβηγία και το 

Λίχνεσταϊν

ΔΕΝ έχει υποχρέωση καταχώρισης

Ρόλοι ως προς το REACH
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Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για το REACH

• Οι μη-Κοινοτικοί παρασκευαστές μπορούν να ορίζουν αποκλειστικούς 

αντιπροσώπους στην ΕΕ μόνο για σκοπούς του Καν. REACH

• Συνήθως νομικές ή συμβουλευτικές εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ

• Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος υποβάλει τις καταχωρίσεις

• Oι πελάτες του μη-Κοινοτικού παρασκευαστή ΔΕΝ έχουν υποχρεώσεις 

καταχώρισης και ΔΕΝ θεωρούνται εισαγωγείς

• Απαραίτητη η κοινοποίηση της επιστολής ορισμού του αποκλειστικού 

αντιπροσώπου και οι αριθμοί καταχώρισης

• Οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές συνεχίζουν να διεξάγονται 

απευθείας με τον μη-Κοινοτικό παρασκευαστή όπως και πριν

• Το μέγεθος του αποκλειστικού αντιπροσώπου καθορίζεται από το μέγεθος του 

μη-Κοινοτικού παρασκευαστή που αντιπροσωπεύει  
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Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για το REACH

(συνέχεια) 

Μη-Κοινοτικός 

παρασκευαστής

ΠΕΛΑΤΗΣ 1

ΠΕΛΑΤΗΣ 2

Αποκλειστικός 

Αντιπρόσωπος 

Εκτός ΕΕ ΕΕ

Διορίζει αποκλειστικό 

αντιπρόσωπο

ΔΕΝ έχουν υποχρέωση 

καταχώρισης επειδή 

υπάρχει Αποκλειστικός 

Αντιπρόσωπος

Υποχρέωση καταχώρισης

Περισσότερες πληροφορίες:

www.onlyrepresentatives.org



Πιστοποιητικό ορισμού αποκλειστικού 

αντιπροσώπου (παράδειγμα)
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Address of non-EU manufacturer

Name of non-EU manufacturer

Name of the EU based Only Representative

Address of the EU based Only Representative



Παραδείγματα  Επηρεαζομένων
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Καθαρές χημικές ουσίες,

π.χ ασβέστης, μη-πόσιμη αιθανόλη, κάρβουνα 

Μείγματα χημικών ουσιών, π.χ.

Απορρυπαντικά                    Λιπάσματα 

Βιοκτόνα Καλλυντικά 

Καύσιμα                                 Προϊόντα για κολυμβητικές δεξαμενές

Ψυκτικά αέρια                        Πρόσθετα τσιμέντου

Μελάνια                                  Πυροσβεστικά υλικά

Κόλλες                                    Μπογιές, Χρώματα

Ακατέργαστα μέταλλα           Δομικά υλικά

Μονομερή και Πολυμερή

Προϊόντα φροντίδας και συντήρησης αυτοκινήτων
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ECHA’s REACH 2018 Roadmap

Επτά βήματα για επιτυχημένη καταχώριση

Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιο σας

Εντοπίστε τους συν-καταχωρίζοντες

Κοινοχρησία δεδομένων

Αξιολογήστε τους κινδύνους

Προετοιμάστε την καταχώριση

Υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισης

Επικαιροποιήστε την καταχώριση
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Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιο 

σας

• Εντοπίστε τις χημικές ουσίες που εισάγετε/παρασκευάζετε και 

εμπίπτουν στην προθεσμία καταχώρισης του 2018

• Αποφασίστε ποιες ουσίες επιθυμείτε να συνεχίσετε να εμπορεύεστε

• Προβείτε σε ορθό προσδιορισμό της ταυτότητας των χημικών ουσιών

 Ουσιώδης προϋπόθεση για επιτυχή καταχώριση

• Ελέγξτε εάν οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της ουσίας τις 

οποίες υποβάλατε στο στάδιο της προκαταχώρισης είναι ακόμα 

έγκυρες

• Εξοικειωθείτε με τις απαιτήσεις πληροφοριών του REACH που 

αφορούν τις ποσοτικές κατηγορίες και τις χρήσεις των ουσιών σας



Γνωρίστε το χαρτοφυλάκιο σας, 

δηλαδή:

Εκφράστε το χαρτοφυλάκιο σας ως προς χημικές ουσίες

• Αυτούσιες χημικές ουσίες 

• Μείγματα: Ποιες χημικές ουσίες περιέχουν;

• Αντικείμενα: Ποιες χημικές ουσίες απελευθερώνονται;

• Πολυμερή: Απαιτείται καταχώριση για το μονομερές;

12



13

Όλοι οι ακόλουθοι τρείς παράγοντες πρέπει να ισχύουν για 

να υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης για μία χημική ουσία

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ≥ 1 

ΤΟΝΟΥ / ΈΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ Ή 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
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Εξαιρέσεις από την υποχρέωση καταχώρισης

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Παράρτημα IV Χημικές ουσίες για τις οποίες υπάρχουν επαρκώς 

γνωστές πληροφορίες και παρουσιάζουν μηδαμινό 

κίνδυνο π.χ. ευγενή αέρια, άμυλο, γλυκερίδια, νερό

Παράρτημα V Χημικές ουσίες για τις οποίες η καταχώριση κρίνεται 

άσκοπη ή περιττή π.χ. φυσικές ουσίες, υγραέριο 

Επαναεισαγώμενες χημικές ουσίες Να έχουν καταχωρισθεί πριν την εξαγωγή

Δραστικές βιοκτονες ουσίες Υποχρέωση καταχώρισης βοηθητικών συνθέσεως

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα Εξαιρούνται οι δραστικές και βοηθητικά συνθέσεως 

Ανακτώμενες από απόβλητα Να υπάρχει καταχώριση για την ίδια χημική ουσία

Πολυμερή Υποχρέωση καταχώρισης των μονομερών

Ραδιενεργές ουσίες

Δεδομένου ότι καλύπτονται από την αντίστοιχη 

κοινοτική νομοθεσία

Υπό διαμετακόμιση, τελωνειακή 

επιτήρηση

Φάρμακα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση

Τρόφιμα, ζωοτροφές και πρόσθετα 

Απόβλητα



Πολυμερή και Μονομερή

• Τα πολυμερή εξαιρούνται από την καταχώριση

• Καταχωρίζεται το μονομερές, εάν δεν έχει ήδη καταχωρισθεί από 

προηγούμενο φορέα της αλυσίδας εφοδιασμού, και 

α) το πολυμερές περιέχει την μονομερή ουσία υπό μορφή 

μονομερών μονάδων και χημικώς συνδεδεμένης ουσίας σε 

συγκέντρωση τουλάχιστον 2 % κατά βάρος (β/β), και

β) η συνολική ποσότητα της εν λόγω μονομερούς ουσίας 

ανέρχεται σε 1 τόνο ή περισσότερο ετησίως

• Αθροίζονται οι ποσότητες του ελεύθερου και του δεσμευμένου 

μονομερούς

15
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Ταυτοποίηση χημικών ουσιών

Οι υποχρεώσεις καταχώρισης ισχύουν μόνο για χημικές ουσίες

Η ταυτοποίηση είναι σημαντική γιατί διασφαλίζει την Κοινή Καταχώριση 

Παραδείγματα χημικών ουσιών αποτελούν τα εξής:

• μέταλλα

• διαλύτες, όπως η ακετόνη

• βαφές και χρωστικές ουσίες

• πετρέλαιο και άλλα καύσιμα

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι χημικών ουσιών: 
UVCB (unknown or variable 

composition, complex reaction 

products or of biological materials)Πολυσυστατική ουσίαΜονοσυστατική ουσία

Ένα κύριο συστατικό Κύρια συστατικά συστατικά

προσμείξεις
προσμείξεις
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Επιβεβαιώστε από: 

• Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης του ECHA
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

• Substance Brief Profile του ECHA

 Ονομασία χημικής ουσίας και σχετικά αναγνωριστικά: ονομασία κατά 

IUPAC, ο αριθμός EINECS ή ELINCS ή CAS

Μοριακός και συντακτικός τύπος, εφόσον ισχύει

 Πληροφορίες για τη σύσταση και την καθαρότητα της ουσίας

Φασματικά δεδομένα και άλλες αναλυτικές πληροφορίες για την 

επαλήθευση της ταυτότητας και της σύστασης της ουσίας 

Για να αποφανθεί ο ECHA ότι η ταυτότητα που αποδώσατε στην ουσία 

σας είναι σωστή θα πρέπει να προσδιορίσετε στον φάκελο 

καταχώρισης τα ακόλουθα:

Ταυτοποίηση χημικών ουσιών (συνέχεια)



Τέσσερα βήματα για επιτυχή 

ταυτοποίηση των χημικών ουσιών

1. Ανάλυση της ουσίας σας

Καλής ποιότητας αναλυτικά δεδομένα

Οργανικές ουσίες - χρωματογραφικά δεδομένα (HPLC, GC) 

απαραίτητα, UV, IR, NMR, MS συμπληρωματικά 

Ανόργανες ουσίες - XRD, AAS απαραίτητα

2. Παροχή λεπτομερειών για τη σύσταση της ουσίας σας 

3. Ονομασία της ουσίας 

4. Εκχώρηση αναγνωριστικού αριθμού, π.χ. 

EINECS ή CAS. Ο αριθμός αυτός συχνά αναφέρεται στο Δελτίο

Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) ή στο πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης.  

Ή στο Ευρετήριo Ταξινόμησης και Επισήμανσης ECHA 18

Ονομασία Τυπική συγκέντρωση % Εύρος συγκέντρωσης %

Συστατικό A 90 85 – 96

Συστατικό (πρόσμειξη) B 6 4-7



Υπολογισμός ετήσιας ποσότητας

• Ετήσια ποσότητα σημαίνει ανά ημερολογιακό έτος

• Κανόνας τριετίας: Εάν παρασκευάζετε ή εισάγετε την χημική ουσία 

επι τρία διαδοχικά έτη η ετήσια ποσότητα είναι ο μέσος όρος των 

ποσοτήτων των τριών ημερολογιακών ετών πριν την καταχώριση, 

δηλαδή των ετών 2015-2017

π.χ. 9 τόνοι το 2015, 14 τόνοι το 2016 και 20 τόνοι το 2017: 14,3 τόνοι

• Εάν η χημική ουσία δεν έχει παραχθεί η εισαχθεί για τρία διαδοχικά 

έτη λαμβάνεται υπόψη μόνο η ποσότητα του 2017 

π.χ.  9 τόνοι το 2015, 0 τόνοι το 2016 και 10 τόνοι το 2017: 10 τόνοι

19

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ≥ 1 ΤΟΝΟΥ / ΈΤΟΣ
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Εντοπίστε τους συν-καταχωρίζοντες

• Αναζητήστε την προκαταχώρισή σας (pre-SIEF)

• Αναζητήστε τον Κύριο Καταχωρίζοντα (lead registrant) στο REACH-IT

• Εναλλακτικά, εντοπίστε τον Κύριο Καταχωρίζοντα από τον

διαδικτυακό κατάλογο του ECHA

• Βεβαιωθείτε ότι η ουσία σας είναι η ίδια

Προσοχή!

• Η κοινή υποβολή είναι υποχρεωτική

• Το REACH-IT δεν επιτρέπει καταχωρίσεις εκτός κοινής υποβολής 

(joint submission)

• Μία καταχώριση για κάθε ουσία

One Substance One Registration-OSOR



Διαδικασία 

Κοινής Καταχώρισης
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• OSOR ‘Μία καταχώριση για κάθε ουσία’

• Όλοι οι προκαταχωρίζοντες την ίδια χημική 

ουσία μπαίνουν αυτόματα στο ίδιο SIEF -

Substance Information Exchange Forum

• Εκλέγεται ο Κύριος Καταχωρίζων ο οποίος ετοιμάζει και υποβάλει τον 

Κοινό φάκελο καταχώρισης με τα πειραματικά δεδομένα

• Το κάθε μέλος του SIEF:

(α) επιμερίζεται το κόστος των δεδομένων που αντιστοιχεί στην δική 

του ποσοτική κατηγορία

(β) υποβάλλει το δικό του φάκελο καταχώρισης με αναφορά στην 

Κοινή Καταχώριση μέσω TOKEN

(γ) πληρώνει το τέλος καταχώρισής του στον ECHA
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Κοινοχρησία δεδομένων

• Επικοινωνήσετε με τον Κύριο Καταχωρίζοντα και ζητήστε να 

συμμετάσχετε στην από κοινού υποβολή, κατόπιν συμφωνίας

• Διαπραγματευτείτε με τους υφιστάμενους καταχωρίζοντες για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν υποβληθεί. Ωστόσο, 

ενδεχομένως να μην χρειάζεστε πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, αλλά 

μόνο σε εκείνα που απαιτούνται για την ποσοτική κατηγορία σας

• Διαπραγματευτείτε το κόστος της καταχώρισης με δίκαιο, διαφανή και 

αμερόληπτο τρόπο

• Εάν δεν συμφωνείτε σχετικά με την κοινοχρησία των δεδομένων και 

τον επιμερισμό του κόστους, διαθέσιμη υποστήριξη από τον ECHA

• ΝΕΟ - Εκτελεστικός Κανονισμός 9/2016/ΕΚ για την από κοινού 

υποβολή και την κοινοχρησία δεδομένων



Τέλη Καταχώρισης
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Δύο ειδών τέλη για τον δυνητικό καταχωρίζοντα:

1. Τέλος κοινοχρησίας δεδομένων - στο SIEF - διαφοροποίηση 

ανάλογα με την επικινδυνότητα της χημικής ουσίας, την 

διαθεσιμότητα δεδομένων, τον αριθμό των μελών στο SIEF, την 

ποσοτική κατηγορία κ.ά.

2. Τέλος υποβολής φακέλου καταχώρισης - στον ECHA - καθορισμένο

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 864/2015/ΕΚ
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Παράδειγμα λειτουργίας δύο SIEFs

Κόστη (€) για CaO
καταχωρίζοντος μέλους 

κοινής υποβολής στην 

ποσοτική κατηγορία 

100-1000 τ/ε και μικρή σε 

μέγεθος εταιρεία 

Κόστη (€) για charcoal 
καταχωρίζοντος μέλους 

κοινής υποβολής στην 

ποσοτική κατηγορία 100-

1000 τ/ε και μικρή σε 

μέγεθος εταιρεία 

Κόστος ταυτοποίησης 350 450

Κόστος αγοράς 

πρόσβασης στις 

μελέτες μέσω Letter of 

Access 

600 30.000

Τέλος πληρωτέο στον 

ECHA

3.282 3.282

Σύνολο: 4.282 33.732

248 εταιρείες στην Κοινή 

υποβολή

4 ατομικές υποβολές

83 εταιρείες στην Κοινή 

υποβολή

117 ατομικές υποβολές –

υπό έλεγχο από ECHA
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Αξιολογήστε τους παράγοντες 

κινδύνου

• συλλογή πληροφοριών από την αλυσίδα εφοδιασμού σχετικά με τις 

χρήσεις και τις ισχύουσες συνθήκες χρήσης

• συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την επικινδυνότητα 

προκειμένου να καταδειχθεί η ασφαλής χρήση της ουσίας
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Αξιολογήστε τους παράγοντες 

κινδύνου (συν.) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Μειωμένες απαιτήσεις πληροφοριών καταχώρισης για 1-10 τόνους εάν η 

χημική ουσία ΔΕΝ εμπίπτει στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

Δηλαδή εάν η χημική ουσία ΔΕΝ έχει:
 καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) 

ιδιότητες, ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (ΑΒΤ) ιδιότητες ή άκρως 

ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες (αΑαΒ) ιδιότητες και

 διάχυτες ή διαδεδομένες χρήσεις και να ταξινομείται ως επικίνδυνη σύμφωνα 

με τον κανονισμό CLP,

υποβάλλονται μόνο φυσικοχημικές ιδιότητες 

Μικρότερο κόστος στο SIEF

Αναζήτηση στο Ευρετήριο του ECHA για χημικές ουσίες του Παρ. ΙΙΙ 
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/annex-iii-inventory
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Προετοιμάστε την καταχώρισή σας

Φάκελος IUCLID: δημιουργείται μέσω του δωρεάν λογισμικού IUCLID

Υποχρεωτικές πληροφορίες Καταχωρίζοντος – μέλους:

• Διοικητικές πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση

• Ταυτότητα της χημικής ουσίας και αναλυτικά δεδομένα

• Προσδιοριζόμενες χρήσεις και εγκαταστάσεις

• Eκτιμώμενο όγκο παραγωγής ή εισαγωγής

Εάν συμφωνείτε με όλες τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί για 

λογαριασμό σας από τον Κύριο Καταχωρίζοντα, μπορείτε να 

δημιουργήσετε επιγραμμικά τον φάκελο καταχωρίζοντος μέλους 

απευθείας στο REACH-IT χωρίς να εγκαταστήσετε το IUCLID.  Ο οδηγός 

δημιουργίας φακέλου στο REACH-IT σας καθοδηγεί στη συγκεκριμένη 

διαδικασία δείχνοντας ποια δεδομένα χρειάζεται να υποβάλλετε
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Προετοιμάστε την καταχώρισή 

σας (συνέχεια)

Από 2017: Διαθέσιμη υπηρεσία cloud IUCLID για ΜΜΕ 

IUCLID plug-ins Λειτουργία

βοηθητικό 

εργαλείο 

επικύρωσης

Validation 

Assistant

δείχνει εάν ο φάκελος καταχώρισής σας 

είναι πλήρης

βοηθητικό 

εργαλείο ελέγχου 

ποιότητας 

φακέλου 

Dossier 

Quality 

Assistant

περιλαμβάνεται στο βοηθητικό εργαλείο 

επικύρωσης - βοηθά να εντοπίσετε 

πιθανές ανακολουθίες στον φάκελο 

καταχώρισης που υποβάλλετε

προεπισκόπηση 

διάδοσης 

πληροφοριών 

Dissemination 

preview

δείχνει ποια τμήματα της καταχώρισής 

σας θα δημοσιευθούν από τον ECHA
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Υποβάλετε τον φάκελο 

καταχώρισης

• Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες επικοινωνίας της επιχείρησής σας 

στον λογαριασμό σας στο REACH-IT είναι επικαιροποιημένες

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε δηλώσει ορθά το μέγεθος της επιχείρησής σας 

στο REACH-IT 

• Δημιουργείστε ή επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας ως μέλος στην κοινή 

υποβολή στο REACH-IT (μέσω ΤΟΚΕΝ)

• Υποβάλετε τον φάκελο καταχώρισης: πρώτα ο Κύριος Καταχωρίζων 

και στη συνέχεια τα μέλη/συν-καταχωρίζοντες
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Επικαιροποιήστε την 

καταχώρισή σας

• O ECHA μπορεί να εξετάζει οποιαδήποτε καταχώριση προκειμένου να 

ελέγξει εάν οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τους 

καταχωρίζοντες συμμορφώνονται προς τις νομικές απαιτήσεις

• Η κοινοποίηση επικαιροποιημένων πληροφοριών είναι απαραίτητη 

για να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών

• Πρέπει να επικαιροποιείτε τις καταχωρίσεις σας κάθε φορά που 

υποπίπτουν στην αντίληψή σας νέες πληροφορίες π.χ. νέα χρήση 

προϊόντος από πελάτη σας, αλλαγή χώρου παρασκευαστή, αλλαγή 

μεγέθους εταιρείας ή ποσοτικής κατηγορίας κ.ά.



Πώς μπορείτε να ελέγξετε εάν οι χημικές ουσίες 

που εμπορεύεστε είναι καταχωρισμένες;

1. Από τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας σημείο 1 (για χημικές ουσίες) ή 

σημείο 3 (για μείγματα)

2. Από το πιστοποιητικό του αποκλειστικού αντιπροσώπου

3. Από την ιστοσελίδα των καταχωρισμένων χημικών ουσιών του 

ECHA

20 January 2017 www.mlsi.gov.cy/dli

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances



Επιλογές εισαγωγέων εάν μετά την 

1.6.2018  δεν υποβληθεί καταχώριση

1. Αγορά από Κοινοτικούς προμηθευτές οι οποίοι έχουν ήδη 

καταχωρίσει

2. Αγορά από μη-Κοινοτικούς προμηθευτές οι οποίοι έχουν καταχωρίσει 

μέσω αποκλειστικού αντιπροσώπου

3. Εισαγωγή χημικών ουσιών σε ποσότητα κάτω του ενός τόνου 

ετησίως έκαστης

01-2119560590-41-0003 Αριθμοί καταχώρισης – ξεκινούν από 01-

05-2118589613-30-0000

17-2119427226-44-0000

Αριθμοί προκαταχώρισης - ισχύουν μέχρι 1.6.2018

Ξεκινούν από 05- ή 17-

01-2119433307-44-ΧΧΧΧ
Μπορούν να παραληφθούν τα 4 τελευταία ψηφία από 

τους εισαγωγείς χημικών ουσιών και τους διανομείς 

μειγμάτων

01-2119433307-44-0031
Αναγράφονται υποχρεωτικά τα 4 τελευταία ψηφία από 

τους Ευρωπαίους παρασκευαστές χημικών ουσιών 



Γιατί υπάρχει η διαδικασία της 

καταχώρισης

• Οι δημόσιες πληροφορίες για τις χημικές ουσίες 

προέρχονται από Καταχωρίσεις

• Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των 

χημικών ουσιών από τις βάσεις δεδομένων του ECHA

• Ενίσχυση της διαφάνειας για καταναλωτές, 

εργαζόμενους και το ευρύ κοινό

• Πολύτιμη πηγή για την προώθηση της ασφαλούς χρήσης 

των χημικών προϊόντων, καθώς και για την 

αντικατάσταση των πιο επικίνδυνων εξ αυτών με 

ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές

• Μείωση πειραμάτων σε ζώα 33
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Πώς η προθεσμία Καταχώρισης REACH 

του 2018 επηρεάζει την επιχείρησή σας;

19.1.2017


