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ΣΕ ΙΣΧΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως 2021
(Αρ. 185(Ι)/ 2011,6(I)/2012, 32(Ι)/2014, 55(1)/2014, 31(Ι)/ 
2015, 3(Ι)/ 2016 και 120 (Ι)/ 2016, 104 (Ι)/ 2021 )

Τελευταίες τροποποιήσεις του πακέτου κυκλικής οικονομίας της ΕΕ



ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

 Λήψη αναλυτικών μέτρων για προώθηση της πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων και αύξηση της επαναχρησιμοποίησης
και την ανακύκλωση, ειδικά μέσω της ενθάρρυνσης των δικτύων
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

 Υποχρέωση για εγγραφή στη βάση SCIP

 Συμμετοχή φορέων όπως οργανώσεις καταναλωτών και
περιβαλλοντικών οργανώσεων σε δράσεις που εφαρμόζονται για
την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων



ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΒΑΣΗΣ SCIP Ν. 104(Ι)/2021

Σύμφωνα με το άρθρο 11Β.-(1)(θ) στα πλαίσια λήψης μέτρων για την πρόληψη της

δημιουργίας αποβλήτων και στόχευση κατ’ ελάχιστον στην προώθηση της μείωσης της

περιεκτικότητας των υλικών και των προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες, κάθε

προμηθευτής αντικειμένου από τις 5 Ιανουαρίου 2021, πρέπει να κοινοποιεί στον ECHA

πληροφορίες για αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και περιέχουν ουσίες

οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (περιλαμβανόμενες στον κατάλογο

υποψήφιων ουσιών) σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % κατά βάρος μέσω της βάσης SCIP

(https://echa.europa.eu/el/scip).

 Η βάση SCIP (Substances of Concern In Products – SCIP) στοχεύει να διασφαλίσει ότι

οι πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία

(SVHC) στον Κατάλογο Υποψηφίων (≈420 ουσίες) είναι διαθέσιμες καθ 'όλη τη διάρκεια

του κύκλου ζωής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της διαχείρισης

αποβλήτων. 4

https://echa.europa.eu/el/scip


SUBSTANCES OF CONCERN IN PRODUCTS (SVHC)
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ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΒΑΣΗΣ SCIP

Οι ακόλουθοι προμηθευτές αντικειμένων πρέπει να υποβάλλουν
πληροφορίες στον ECHA:

-Παραγωγοί και συναρμολογητές εγκατεστημένοι στην ΕΕ,

-Εισαγωγείς εγκατεστημένοι στην ΕΕ,

-Διανομείς αντικειμένων και λοιποί φορείς στην αλυσίδα
εφοδιασμού που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και διαθέτουν
αντικείμενα στην αγορά.

Η εν λόγω υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στη βάση 
δεδομένων SCIP δεν αφορά εμπόρους λιανικής και λοιπούς φορείς 

στην αλυσίδα εφοδιασμού που προμηθεύουν αντικείμενα 
απευθείας και αποκλειστικά σε καταναλωτές.



ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗΣ SCIP
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ΒΑΣΗ SCIP
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❑ Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων SCIP 
είναι άμεσα διαθέσιμες στις επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων 
προκειμένου να γεφυρωθεί το υφιστάμενο κενό στη ροή 
πληροφοριών. 

❑ Ο ECHA δημοσιεύει στον ιστότοπο του τις πληροφορίες, όπως 
λαμβάνονται. Οι κοινοποιήσεις αποθηκεύονται στη βάση 
δεδομένων για τις ουσίες που αφορούν τα προϊόντα (SCIP).

❑ Το SCIP παρέχει όλα τα τεχνικά δεδομένα από εταιρείες που 
επιτρέπουν την ασφαλή χρήση και τη βελτιωμένη 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του προϊόντος. 

❑ Αυτό περιλαμβάνει: πληροφορίες για τον προσδιορισμό του 
μέρους του προϊόντος, οδηγίες για την ασφαλή χρήση του, την 
ουσία που προκαλεί μεγάλη ανησυχία, τη θέση του και τον τύπο 
του υλικού στο οποίο περιέχεται.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ SCIP

 Σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH,

οι καταναλωτές έχουν «δικαίωμα να γνωρίζουν»

σχετικά με την ύπαρξη ουσιών που προκαλούν

πολύ μεγάλη ανησυχία στα προϊόντα που αγοράζουν.

 Η SCIP είναι μια νέα βάση δεδομένων για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες στα

προϊόντα, η οποία απευθύνεται στους καταναλωτές με σκοπό να ενθαρρυνθεί η

υποκατάσταση επιβλαβών ουσιών.

 Χάρη στην αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες οι καταναλωτές

θα μπορούν να κάνουν καλύτερες τεκμηριωμένες επιλογές όταν αγοράζουν προϊόντα

και θα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το βέλτιστο και ασφαλή τρόπο χρήσης και

διάθεσης των εν λόγω προϊόντων.
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ SCIP -14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 Εγγραφή 6000 εταιρειών με πάνω από 4 εκατ. γνωστοποιήσεις.

 Οι πιο κοινές κατηγορίες προϊόντων και μερών τους στη βάση μέχρι στιγμής είναι

μηχανήματα, όργανα μέτρησης, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οχήματα, είδη από καουτσούκ

και έπιπλα.

 Οι πιο κοινές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στις κοινοποιήσεις είναι:

μόλυβδο (π.χ. σε ρουλεμάν, μπαταρίες), μονοξείδιο του μολύβδου (π.χ. σε λάμπες, μέρη

οχημάτων), τριοξείδιο του τιτανίου μολύβδου (π.χ. σε ηλεκτρικές κουζίνες), πυριτικό

οξύ, άλατα μολύβδου (π.χ. σε κρυστάλλινα μολύβδου, επικαλύψεις οχημάτων).

Dechlorane PlusTM (π.χ. σε χρώματα, κόλλες).

 Μπορείτε να αναζητήσετε τα δεδομένα κατά όνομα, μέρος ή μάρκα, κατηγορία

προϊόντος, τύπο υλικού ή χημική ονομασία.

 Go to the database 1
0

http://elmlinks.echa.europa.eu/c/6/?T=OTMzMDcxOTU%3AcDEtYjIxMjU3LWZlOTAxZmVlNjI3NjRmY2ViYTZlMDRhZjY3NmE0MWQ2%3AbW9ycGhhbm91QGRsaS5tbHNpLmdvdi5jeQ%3AY29udGFjdC0wMTI4YzBlNzExMTBkZjExODNkODAwNTA1NmJiNWIzZi0zMzQ5NmQyNDdiMWU0ZmNhYTIwM2Y2MDYxMDg4ODg1Yw%3AZmFsc2U%3AMg%3A%3AaHR0cHM6Ly9lY2hhLmV1cm9wYS5ldS9zY2lwLWRhdGFiYXNlP19jbGRlZT1iVzl5Y0doaGJtOTFRR1JzYVM1dGJITnBMbWR2ZGk1amVRJTNkJTNkJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtMDEyOGMwZTcxMTEwZGYxMTgzZDgwMDUwNTZiYjViM2YtMzM0OTZkMjQ3YjFlNGZjYWEyMDNmNjA2MTA4ODg4NWMmZXNpZD03ZmJmODFjMC0zZjE1LWVjMTEtODEyZi0wMDUwNTZiOTMxMGU&K=Y0hx2C3gVtvbSQrtigt7Lg
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