
 
 

 

 

 

1 
 

LIFE Environmental Governance and Information 

LIFE CHEREE 

Chemicals Regulations Enforcement & Inspections - Building Authority Capacity for 
REACH/CLP and SEVESO III Compliance 

 
Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων - Δημιουργία Ικανοτήτων των 

Φορέων για Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς REACH/CLP και την Οδηγία SEVESO III 
 

 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήριο Εργονομίας & Βιομηχανικής Ασφάλειας, Σχολή Μηχανικών 

Παραγωγής και Διοίκησης)  

σε συνεργασία με  

το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και  

το Γενικό Χημείο του Κράτους της Ελληνικής Δημοκρατίας  

συντονίζει  

το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα LIFE CHEREE  

«Επιθεωρήσεις και Επιβολή Κανονισμών Χημικών Προϊόντων - Δημιουργία Ικανοτήτων των 

Φορέων για Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς REACH/CLP και την Οδηγία SEVESO III»,  

οι δράσεις του οποίου αναφέρονται στην αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των 

Κανονισμών REACH/CLP και της Οδηγίας SEVESO III.  

 

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CHEREE υλοποιείται στα πλαίσια των προγραμμάτων LIFE 

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση και έχει διάρκεια 3,5 χρόνια (10/2016-

03/2020). 

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών Επιθεωρήσεων των Καν. 

REACH/CLP και της Οδηγίας SEVESO III στην Ελλάδα και την Κύπρο, η ενίσχυση της γνώσης, της 

ικανότητας και αποδοτικότητας των Αρμόδιων Αρχών και της κουλτούρας συμμόρφωσης, με την 

ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών καλών πρακτικών καθοδήγησης-εκπαίδευσης των 

εμπλεκομένων και υποστήριξης των Επιθεωρήσεων και των αναγκών των Επιχειρήσεων στις 2 

χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ΜΜΕ οι οποίες χρειάζεται να ανταποκριθούν άμεσα στις 

απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

 

Για τους Ελεγκτικούς Φορείς προβλέπεται  

 Ανάπτυξη πρότυπου Πρωτοκόλλου Επιθεωρήσεων REACH/CLP & SEVESO III 

(Προγράμματος καλών πρακτικών) κοινό για τις δύο χώρες. 

 Ενίσχυση της ποιότητας και της απόδοσης των Επιθεωρήσεων μέσω σειράς Κοινών 

Επισκέψεων (CoVs) και Πιλοτικών Επιθεωρήσεων (PIs) στις δύο χώρες λαμβάνοντας 

υπόψη τα προγράμματα/προτεραιότητες των εμπλεκόμενων Αρμόδιων Αρχών και του 

ECHA Forum. 
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 Εκπαίδευση Επιθεωρητών μέσω Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Επιθεωρητών. 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάχυσης γνώσης και καλών πρακτικών μεταξύ 

των Φορέων με Κέντρο Πληροφόρησης και e-εργαλεία για την υποστήριξη του έργου 

των Επιθεωρητών και του διακρατικού συντονισμού. 

 

Για τις Επιχειρήσεις προβλέπεται: 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με υπηρεσίες και εργαλεία για τη συμμόρφωση 

με τους Καν. REACH/CLP και την προετοιμασία/διεξαγωγή των επιθεωρήσεων όπως:  

 Υπηρεσία με Frequently Asked Questions (FAQs) για REACH/CLP. 

 Διαδικτυακή υπηρεσία με εκπαιδευτικό υλικό και κατευθυντήριες οδηγίες σε 

θέματα προτεραιότητας REACH/CLP, κλπ. 

 Ανάπτυξη Κέντρου πληροφόρησης επικίνδυνων ουσιών με e-εργαλεία για την 

συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των Επιχειρήσεων για τη διαχείριση των 

χημικών κινδύνων όπως: 

 Τράπεζα πληροφοριών με Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και βιομηχανικές 

πρακτικές για την ασφαλή διαχείριση επικίνδυνων ουσιών & διδάγματα από 

ατυχήματα. 

 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με μελέτες & άρθρα σε θέματα Ασφάλειας, Υγείας και 

Περιβάλλοντος (π.χ. προστασία από διαρροές επικίνδυνων ουσιών και 

επαγγελματικούς κινδύνους). 

 Ηλεκτρονικό εργαλείο “Report an accident”. 

 Διαδραστικό σύστημα επικοινωνίας για εξατομικευμένες συμβουλές (Helpdesk), 

κλπ. 

 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος αναμένεται:  

 

 Βελτιστοποίηση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων 

Φορέων στις Επιθεωρήσεις REACH/CLP, Εθνικά και Διακρατικά. 

 Ενίσχυση της αποδοτικότητας των Επιθεωρήσεων για Ολοκληρωμένη και Ταχύτερη 

Επιθεώρηση των εταιριών. 

 Ανταπόκριση της Ελλάδας και της Κύπρου ως Πύλες Εισόδου προϊόντων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος. 

 Κατανόηση των υποχρεώσεων και των διαδικασιών συμμόρφωσης των Επιχειρήσεων 

και ειδικότερα των ΜΜΕ ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους 

χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία και συνοπτικές κατευθυντήριες οδηγίες. 

 Αύξηση της συμμόρφωσης των εταιριών στους Καν. REACH/CLP. 

 Μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εταιριών, ειδικά των ΜΜΕ. 


