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Περιεχόμενα

• Υποχρεώσεις Καταχώρισης

• Ανασκόπηση προθεσμίας Καταχώρισης 2018

• Επεξήγηση διαδικασίας Καταχώρισης 

• Βασικές πρόνοιες Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας

• Περιορισμοί Κανονισμού REACH

• Παραδείγματα Περιορισμών
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Καταχώριση

Registration

Αξιολόγηση

Evaluation

Αδειοδότηση

Authorisation

Παραγωγή, 
εισαγωγή 
χημικών 
ουσιών

> 1 t/ year

> 100 t/year

+ ουσίες 
ψηλού 

κινδύνου
(<100t)

KMT (CMR)

PBTs/vPvBs

Ορμονικοί 
Διαταράκτες

Περιορισμοί

Restrictions

Παράρτημα 
XVII

(Περιλαμβάνει 

όλους τους 

περιορισμούς/ 

απαγορεύσεις )

Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1907/2006 

Registration, Evaluation, Authorization of

CΗemicals (REACH)

Δομή, περιεχόμενο και παροχή των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας
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Λήξη Καταληκτικής Ημερομηνίας Καταχώρισης 

31.5.2018

Αριθμός Φακέλων 

Καταχωρίσεων 

Αριθμός Χημικών 

Ουσιών

Ευρωπαϊκά (σύνολο) 88 300 21 551

Προθεσμίας 31.5.2018 33 400 11 100

Κύπρο (σύνολο) 138 60

Αριθμός Φακέλων Καταχωρίσεων 

ανά έτος Ευρωπαϊκά (σύνολο)



Υποχρεώσεις Καταχώρισης

Ισχύουν για εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που 

παράγουν ή εισάγουν χημικές ουσίες

– Σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 1 τόνου / έτος

– Σε καθαρή μορφή, σε μείγματα ή σε αντικείμενα με 

εκούσια απελευθέρωση χημικών ουσιών

– Ανεξαρτήτως επικινδυνότητας
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ECHA

Helsinki

Υποβολή φακέλου 

Καταχώρισης:
- από τις εταιρείες

- προς τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Χημικών 

Προϊόντων (ECHA)

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWjaeukRBBczFM&tbnid=ggF5-R_m9HQRaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://northgapartyrentals.com/services/&ei=OmU5UqK1FqqS4ATaqYCgAQ&bvm=bv.52288139,d.bGE&psig=AFQjCNEZikzMDPE9FNc2Z06A0iGvHtzFww&ust=1379579563696027
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BWjaeukRBBczFM&tbnid=ggF5-R_m9HQRaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://northgapartyrentals.com/services/&ei=OmU5UqK1FqqS4ATaqYCgAQ&bvm=bv.52288139,d.bGE&psig=AFQjCNEZikzMDPE9FNc2Z06A0iGvHtzFww&ust=1379579563696027


7

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

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



Παραδείγματα χημικών ουσιών με 

υποχρεώσεις καταχώρισης

• Καθαρές χημικές ουσίες: ασβέστης, μη-πόσιμη αιθανόλη, κάρβουνα, 

μέταλλα σε ακατέργαστη μορφή, καύσιμα, τασιενεργά, διαλύτες

• Μείγματα (καταχώριση συστατικών > 1 τ / ε): μπογιές, 

απορρυπαντικά, δομικά υλικά, πυροσβεστικά υλικά πλήρωσης, 

ψυκτικά αέρια, λιπάσματα, καλλυντικά, βιοκτόνα, καθαριστικά

• Αντικείμενα που απελευθερώνουν χημικές ουσίες: μωρομάντηλα, 

πλακίδια με εντομοαπωθητική δράση, μελάνια εκτυπωτών

• Πολυμερή (καταχώριση μονομερών): κροκιδωτικά πισίνων, στερεά 

αμορφοποίητα πολυμερή σε pellets, συστατικά σε κόλλες, βαφές και 

δομικά υλικά
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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
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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



Διαδικασία 

Κοινής Καταχώρισης
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• OSOR ‘Μία καταχώριση για κάθε ουσία’

• Όλοι οι καταχωρίζοντες 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



Πώς μπορείτε να ελέγξετε εάν οι χημικές ουσίες 

που εισάγονται 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

13 June 2018 www.mlsi.gov.cy/dli

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



Παράδειγμα σημείου 1 από ΔΔΑ
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Παράδειγμα Πιστοποιητικού Αποκλειστικού Αντιπροσώπου



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

• Μείωση πειραμάτων σε ζώα

• Προώθηση της ασφαλούς χρήσης των χημικών 

προϊόντων μέσω εισαγωγής πληροφοριών στα ΔΔΑ

• Αντικατάσταση των πιο επικίνδυνων με 

ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές
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 Καθορίζονται με βάση το Παράρτημα ΙΙ του REACH

 Κάθε επικίνδυνη χημική ουσία ή μείγμα συνοδεύεται από ΔΔΑ 

 Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, π.χ. 

• πιθανούς κινδύνους, 

• μέτρα προστασίας, 

• μέτρα απόρριψης,

• αντιμετώπιση ατυχημάτων, 

• όρια έκθεσης εργαζομένων (OELs)

που σχετίζονται µε την πρόληψη βλάβης στην ανθρώπινη υγεία ή στο 
περιβάλλον

 Παρέχονται υποχρεωτικά στους επαγγελματίες χρήστες για προϊόντα 
τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα 

 Στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρέπει να είναι στην Ελληνική 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - ΔΔΑ
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 Οι πληροφορίες στο ΔΔΑ παρέχονται με τρόπο σαφή και συνοπτικό

 Αποτελεί ένα συχνά μεταβαλλόμενο κείμενο, με πληροφορίες που 
υποβάλλονται από τους καταχωρίζοντες χημικών ουσιών και 
δημοσιεύονται από τον ECHA

 Το ΔΔΑ καταρτίζεται από αρμόδιο πρόσωπο που λαμβάνει υπόψη τις 
συγκεκριμένες ανάγκες των χρηστών (επαγγελματίες)

 Η ημερομηνία σύνταξης δίδεται στην πρώτη σελίδα ενώ όλες οι 
σελίδες αριθμούνται.  Αν έχει αναθεωρηθεί η ημερομηνία αναθεώρησης 
αναγράφεται επίσης.

 Η έκταση του ΔΔΑ δεν καθορίζεται αλλά είναι ανάλογη των κινδύνων 
του προϊόντος και των διαθέσιμων πληροφοριών

Βασικά χαρακτηριστικά ΔΔΑ
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Υποχρεωτικά 16 Σηµεία σε κάθε ΔΔΑ
Σε κάθε σημείο υποχρεωτικά αναφερόμενα υποσημεία

1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και 

εταιρείας/επιχείρισης

2. Προσδιορισμός

επικινδυνότητας

3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα 

συστατικά 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

5. Μέτρα για την καταπολέμηση 

της πυρκαγιάς 

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση 

τυχαίας έκλυσης 

7. Χειρισμός και αποθήκευση

8. Έλεγχος της έκθεσης στο

προϊόν/ατομική προστασία

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

10. Σταθερότητα και δραστικότητα

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

12. Οικολογικές πληροφορίες

13. Πληροφορίες σχετικά με τη

διάθεση (απόρριψη)

14. Πληροφορίες σχετικά με τη

μεταφορά

15. Πληροφορίες σχετικά με την 

νομοθεσία

16. Άλλες πληροφορίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ. Συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής 

ή χρήσης για προστασία εργαζομένων, περιβάλλοντος και καταναλωτών
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• Πληροφορίες από όλες τις εμπλεκόμενες νομοθεσίες: σημεία 1, 14, 15, 16  

• Η χημική ταυτότητα καθαρών χημικών ουσιών αναγράφεται στο σημείο 1

• Η χηµική σύσταση του προϊόντος / μειγμάτων αναγράφεται στο σημείο 3

• Πληροφορίες για την μεταφορά, την ασφαλή αποθήκευση, τυχαία έκλυση

• Λεπτομερής καθορισμός στο νομικό κείμενο του περιεχομένου των 16 

σημείων και των υποσημείων τους – όχι κενά τμήματα

Π.χ. υποχρεωτικά αναφερόμενα υποσημεία

Σημείο 6:     Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

Σημείο 6.1:  Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός 

εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Σημείο 6.2   Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Σημείο 6.3   Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Σημαντικά σημεία Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας 



Πληροφορίες πρώτης σελίδας και σημείου 1

• Ημερομηνία σύνταξης και ημερομηνία αναθεώρησης

• Αριθμός καταχώρισης REACΗ 

• Τμήμα 1.2.1 - συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

• Τμήμα 1.2.2 - αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

• Η πληροφόρηση για τις χρήσεις θα πρέπει να συνάδει με τα 
Σενάρια Έκθεσης που συνοδεύουν το ΔΔΑ ως Παράρτημα (εάν 
υπάρχουν)

• Στοιχεία του προμηθευτή του ΔΔΑ (και email επικοινωνίας 
αρμοδίου για το ΔΔΑ προσώπου)

• Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης – Κύπρος: 1401
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Προσδιορίζεται ο 

προμηθευτής στην 

αγορά του Κράτους 

Μέλους
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Παράδειγμα σημείου 2 από ΔΔΑ

Όπως στην ετικέτα 

του προϊόντος
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Ονομασία συστατικών Αναγνωριστικοί κωδικοί % Ταξινόμηση 
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Διαδικασία Περιορισμών REACH

• Αυστηρότερο προστατευτικό 

μέτρο του Κανονισμού REACH

• Για προστασία της υγείας του 

ανθρώπου και του 

περιβάλλοντος από μη-

αποδεκτούς κινδύνους που 

ενέχουν οι χημικές ουσίες

• Αρχίζει η διαδικασία όταν 

αποδεικνύεται ότι μια χημική 

ουσία δεν ελέγχεται επαρκώς 

και πρέπει να ληφθούν μέτρα 

σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

(φάκελος Παραρτήματος XV)
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Περιορισμοί / απαγορεύσεις Παραρτήματος XVII

• Συνήθως περιορισμοί ή απαγορεύσεις σε συγκεκριμένες ή όλες τις 

χρήσεις χημικών ουσιών, σε καθαρή μορφή σε μείγματα ή σε 

αντικείμενα

• Ή επιβολή άλλων όρων, όπως η υποχρεωτική λήψη τεχνικών μέτρων 

ή ειδικών επισημάνσεων.

• Ανεξαρτήτως ποσότητας και υποχρεώσεων Καταχώρισης

• Επί του παρόντος 71 περιορισμοί, συνεχώς προστίθενται νέοι

• Επιπρόσθετα, αναθεώρηση υφιστάμενων περιορισμών 

• Αφορούν (α) επαγγελματικές χρήσεις ή προϊόντα ή (β) καταναλωτικά 

προϊόντα

• Όλοι οι περιορισμοί είναι αναρτημένοι στην ακόλουθη διεύθυνση

https://echa.europa.eu/el/substances-restricted-under-reach
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Παραδείγματα περιορισμών 

Επαγγελματικής Χρήσης

1. Επαγγελματικά προϊόντα που περιέχουν Βενζόλιο

2. Κάδμιο σε υλικά χαλκοκόλλησης, βαφές, σε 

διαδικασίες επικαδμίωσης κ.ά.

3. Διχλωρομεθάνιο σε διαβρωτικά χρωμάτων

4. Χρώμιο (IV) σε τσιμέντο

5. Αμίαντος σε δομικά και άλλα υλικά

6. 1,4-διχλωροβενζόλιο σε αρωματικά χώρου και καθαριστικά τουαλέτας

7.    Υδράργυρος σε επαγγελματικά και βιομηχανικά όργανα μέτρησης

Τσιμέντο με αμίαντο

Ανταλλακτικά 

αυτοκινήτων με αμίαντο
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Παραδείγματα περιορισμών σε 

καταναλωτικά αντικείμενα

1. Χρώμιο (IV) σε δερμάτινα

2. Φουμαρικό διμεθύλιο (DMF) σε δερμάτινα-υφασμάτινα

3. Αζωχρωστικές σε δερμάτινα και υφασμάτινα

4. Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές στην 

Αναπαραγωγή Χημικές Ουσίες σε υφασμάτινα

7. Φθαλικοί Εστέρες σε παιχνίδια / είδη παιδικής 

φροντίδας

5. Βενζόλιο, Τολουόλιο και Χλωροφόρμιο σε κόλλες

6.  Κάδμιο, Νικέλιο και Μόλυβδος σε ψευδοκοσμήματα / 

μεταλλικά αντικείμενα
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Substance Mixture Article Sum

Μη-Συμμορφούμενα Προϊόντα ανά Περιορισμό

1: φθαλικοί εστέρες σημείο 51 (DEHP, DBP, BBP): 19,7 % των 464 παιχνιδιών

2: κάδμιο σε υλικά χαλκοκόλλησης (σημείο 23): 14,1 % από 86 μείγματα

3: Αμίαντος σε αντικείμενα (σημείο 6): 13,6 % των 213 αντικειμένων

4: Χρώμιο (VI) σε δερμάτινα (σημείο 47): 13,3 % των 467 αντικειμένων

5: Κάδμιο σε κοσμήματα (σημείο 23 επίσης): 12,1 % των 1134 προϊόντων

Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Εκστρατείας REF- 4



Προϊόντα που ελέγχθηκαν στην Κύπρο 

στο REF- 4 (2016)
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Αρωματικά 
Χώρου

Μαρκαδόροι Κοσμήματα Παιχνίδια Κόλλες Θέρμοι

Συνολικά Μη-συμμορφούμενα

Αρωματικά Χώρου Μαρκαδόροι Κοσμήματα Παιχνίδια Κόλλες Θέρμοι

2,4-διχλωροβενζόλιο Βενζόλιο Νικέλιο DEHP Βενζόλιο Αμίαντο

ΚΜΤ Τολουόλιο Κάδμιο DBP Χλωροφόρμιο 

μ-ξυλόλιο Μόλυβδο BBP Τολουόλιο

ο-ξυλόλιο DINP

χλωροφόρμιο DIDP

DNOP



Επερχόμενοι περιορισμοί

31

• Μετανάστευση Μολύβδου από ψευδοκοσμήματα (επαναξιολόγηση)

• Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες, Τοξικές στην Αναπαραγωγή, 

Ερεθιστικές, Ευαισθησθητοποιητικές κ.ά. σε βαφές τατουάζ

• Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες σε πλαστικό χύδην υλικό 

πλήρωσης δαπέδων χλωοταπήτων

• Όξοδιασπώμενα πλαστικά

• Μικροπλαστικά σε καταναλωτικά και επαγγελματικά προϊόντα

• Ευαισθητοποιητικές και Ερεθιστικές χημικές ουσίες σε δερμάτινα και 

υφασμάτινα αντικείμενα

Ολοκληρώθηκαν – Θα τεθούν σε ισχύ:

• Μεθανόλη σε υαλοκαθαριστικά και αντιψυκτικά αυτοκινήτων – 2019

• Δισφαινόλη Α σε θερμοευαίσθητο χαρτί – 2020

• Επαγγελματική χρήση 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - 2020



Βασικά μηνύματα
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• Λήξη της μεταβατικής περιόδου Καταχωρίσεων του REACH

• Όλες οι εισαγόμενες χημικές ουσίες σε ποσότητα > 1 τόνου / έτος 

πρέπει να έχουν αριθμό Καταχώρισης REACH

• Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας σε θέματα 

περιορισμών (π.χ. παιχνίδια)

• Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας περιέχουν όλες τις απαιτούμενες 

νομοθετικές πληροφορίες, σύστασης και πληροφορίες κινδύνων και 

πρέπει να προσκομίζονται κατά την εισαγωγή


