
 
 

 
ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί χημικών προϊόντων έχει αλλάξει τα τελευταία 
χρόνια με τη θέσπιση των κανονισμών REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, 
αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων) και CLP (ταξινόμηση και 
επισήμανση). Ο σκοπός τους είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος παράλληλα με την προστασία της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) διασφαλίζει τη 
συνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την Ευρώπη.  
 
Ο δικτυακός τόπος του ECHA είναι το ενιαίο σημείο υποβολής όλων των 
πληροφοριών σχετικά με τους κανονισμούς REACH και CLP.  

http://echa.europa.eu    
 
Στη γλώσσα σας 
 
Παρέχουμε πληροφορίες στις 
ακόλουθες 22 γλώσσες: 
 
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Δανέζικα, Ελληνικά, 
Εσθονικά, Ισπανικά, Ιταλικά, 
Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτεζικά, 
Ολλανδικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, 
Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, 
Σλοβενικά, Σουηδικά, Τσεχικά και 
Φινλανδικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Διαθέσιμα στοιχεία  

 
 Δικτυακές ενότητες σχετικά με 

τους κανονισμούς REACH και 
CLP  

 Ειδήσεις  
 Ενημερωτικά φυλλάδια 
 Έγγραφα καθοδήγησης  
 Πρακτικοί οδηγοί 
 Διαδικτυακές παρουσιάσεις 
 Εγχειρίδια πληροφορικής 
 και πολλά άλλα… 
 

     
 
  
 
 
 
 
 

 

Εάν έχετε απορίες αφού διαβάσετε τα έγραφα καθοδήγησης και τις λοιπές 
πληροφορίες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
γραφείο υποστήριξης της χώρας σας για να σας παρασχεθεί βοήθεια στην αντίστοιχη 
γλώσσα.  

http://echa.europa.eu/nationalhelp   

 

 

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/nationalhelp


 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

 
Οι παρακάτω πληροφορίες διατίθενται σε 22 γλώσσες της ΕΕ στον δικτυακό μας 

τόπο: 
 

http://echa.europa.eu  
 

Ειδήσεις του ECHA – οι σημαντικότερες τεχνικές και ρυθμιστικές εξελίξεις. 

Οι μεταφράσεις παρέχονται ηλεκτρονικά μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση των 
ειδήσεων στα αγγλικά. 

CLP - προσφέρει ιστοσελίδες αφιερωμένες στον κανονισμό CLP, με αναλυτική 
καθοδήγηση σχετικά με τη ρύθμιση.  

REACH – εισαγωγή στις απαιτήσεις του κανονισμού REACH, χημικά προϊόντα που 
καλύπτει και βοηθητικά εργαλεία.  

ΦΑΠΟ – επισκόπηση των κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τα Φόρουμ 
Ανταλλαγής Πληροφοριών για τις Ουσίες (ΦΑΠΟ) και της προετοιμασίας για 
καταχώριση δυνάμει του κανονισμού REACH.  

Διαμοιρασμός δεδομένων – μία από τις βασικές αρχές του κανονισμού REACH. 

Με την κοινή υποβολή φακέλων και το διαμοιρασμό πληροφοριών σχετικά με τις 
ουσίες, οι επιχειρήσεις αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος 
καταχωρίσεων, μειώνουν το κόστος και αποφεύγουν τη διενέργεια περιττών δοκιμών 
σε σπονδυλωτά ζώα. 

Έγγραφα καθοδήγησης - σας βοηθούν να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις σας που 
απορρέουν από τον κανονισμό REACH και πώς να τις εκπληρώσετε. 

REACH-IT - το κύριο εργαλείο που διαθέτουν οι επιχειρήσεις για την υποβολή 
δεδομένων και φακέλων σχετικά με χημικές ουσίες. 

Navigator (Πλοηγός) - σας βοηθά να κατανοήσετε τις υποχρεώσεις σας που 
απορρέουν από τον κανονισμό REACH και να βρείτε την κατάλληλη καθοδήγηση για 
να τις εκπληρώσετε.  

Στον δικτυακό τόπο του ECHA ο Πλοηγός διατίθεται σε 20 γλώσσες – η πολωνική 
έκδοση διατίθεται από τις πολωνικές αρχές ενώ η γαλλική έκδοση τελεί υπό 
επεξεργασία από τις γαλλικές αρχές. 

Κοινοποίηση ταξινόμησης και επισήμανσης – εφαρμογή σε υπολογιστικό φύλλο 
που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας κοινοποίηση ταξινόμησης και 
επισήμανσης. 

 
Ανατρέχετε τακτικά στον δικτυακό τόπο του ECHA για νέες πληροφορίες και 

έγγραφα! 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://guidance.echa.europa.eu/  

http://echa.europa.eu/
http://echa.europa.eu/news_el.asp
http://echa.europa.eu/clp_el.asp
http://echa.europa.eu/reach_el.asp
http://echa.europa.eu/sief_el.asp
http://echa.europa.eu/datasharing_el.asp
http://guidance.echa.europa.eu/index_el.htm
http://echa.europa.eu/reachit_el.asp
http://guidance.echa.europa.eu/navigator_el.htm
http://echa.europa.eu/clp/inventory_notification/notification_how_el.asp
http://guidance.echa.europa.eu/


 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
Ο Οργανισμός παρέχει μια σειρά από δημοσιεύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να 
συμμορφωθούν προς τους κανονισμούς REACH και CLP. Όλες οι δημοσιεύσεις 
παρατίθενται στην ενότητα Δημοσιεύσεις. 
 
Ακολουθούν παραδείγματα των βασικών εγγράφων με τους αντίστοιχους 
υπερσυνδέσμους για τη μεταφόρτωσή τους. 

Φυλλάδια – περιεκτικές και κατανοητές επισκοπήσεις του ECHA και των κανονισμών 
που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του 

 REACH – η νέα κοινοτική νομοθεσία για τα  
χημικά  

 REACH – η πιο φιλόδοξη νομοθεσία στον 
κόσμο για τα χημικά προϊόντα 

 Τι είναι ο CLP; 

 Ο CLP για 
μεταγενέστερους χρήστες 

 Ο CLP για εισαγωγείς 

 Ο CLP για την Έρευνα & 
Ανάπτυξη χημικών ουσιών 

Ενημερωτικά δελτία – συνοπτικές δομημένες επισκοπήσεις τεχνικών θεμάτων 
σχετικών με τους κανονισμούς REACH και CLP 

 Ξεκινώντας με τα SIEF (ΦΑΠΟ) – 
Χρήσιμες συμβουλές  

 Αποφύγετε τη φραγή του λογαριασμού σας 
στο REACH-IT 

 

Ενημερωτικά δελτία καθοδήγησης – παρέχουν μια δομημένη επισκόπηση κάθε 
εγγράφου καθοδήγησης του κανονισμού REACH 

 Προσδιορισμός ουσιών 

 Σύστημα περιγραφικών παραμέτρων 
χρήσης 

 Διαμοιρασμός δεδομένων 

 Κοινωνικοοικονομική ανάλυση·- 
περιορισμοί 

 

Συνοπτική καθοδήγηση – απλοποιημένα έγγραφα καθοδήγησης του REACH για 
ΜΜΕ  

 Απαιτήσεις για ουσίες σε αντικείμενα  
 Χειρισμός δεδομένων καταχώρισης και 

φακέλων  
 Αξιολόγηση χημικής ασφαλείας 

 

Έγγραφα καθοδήγησης – διευκολύνουν την εφαρμογή των κανονισμών REACH και 
CLP περιγράφοντας ορθές πρακτικές για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων  

 Καταχώριση 

 Ουσίες σε αντικείμενα 

 Εξαιρέσεις από μια υποχρέωση 
καταχώρισης 

 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και έκθεση 
χημικής ασφάλειας 

 Μεταγενέστεροι χρήστες 

 Εισαγωγικό έγγραφο 
καθοδήγησης σχετικά με 
τον κανονισμό CLP 

 Καθοδήγηση σχετικά με 
την κοινοποίηση 
ταξινόμησης και 
επισήμανσης 

 

Πρακτικοί οδηγοί - παρέχουν βασικές πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις των 
κανονισμών REACH και CLP  

 

http://echa.europa.eu/publications_en.asp
http://echa.europa.eu/publications_en.asp
http://echa.europa.eu/publications_en.asp
http://guidance.echa.europa.eu/guidance3_en.htm
http://guidance.echa.europa.eu/guidance2_en.htm
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_en.htm
http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.asp
http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.asp
http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.asp
http://echa.europa.eu/publications_en.asp


 
  ECHA-10-L-09-EL 

Εγχειρίδια χρήστη κλάδου  

 Ξεκινώντας με το REACH-IT 

 Εγγραφή και διαχείριση λογαριασμού  
 Σύνδεση και κιβώτιο μηνυμάτων  
 Υποβολή φακέλων 

 Τιμολόγηση 

 Ηλεκτρονική δημιουργία φακέλων και 
υποβολή αιτήματος διερεύνησης  

 Διαχείριση των ομάδων 
παρασκευαστών ή 
εισαγωγέων 

 Δημιουργία και υποβολή 
κοινοποίησης 
επισήμανσης και 
ταξινόμησης με χρήση του 
ηλεκτρονικού εργαλείου 
REACH-IT 

 

Εγχειρίδια υποβολής δεδομένων  

 Οδηγίες για την επιτυχή επαλήθευση των 
επιχειρησιακών κανόνων  

 Πώς να καθορίζετε τι θα δημοσιεύεται στον 
δικτυακό τόπο του ECHA από τον φάκελο 
καταχώρισης 

 Προετοιμασία και υποβολή 
κοινοποίησης ταξινόμησης 
και επισήμανσης μέσω του 
IUCLID 

 

IUCLID 5 Εγχειρίδιο τελικού χρήστη  

 Εισαγωγή 

 Σκοπός και γενική δομή 

 Γνωριμία με την εφαρμογή 

 Δυνατότητες του IUCLID 5 και οδηγίες χρήσης 

Διαδικτυακές παρουσιάσεις:  

 Γενικές αρχές προετοιμασίας και υποβολής 
φακέλου  

 Ταυτότητα ουσιών - Έλεγχος τεχνικής 
πληρότητας (TCC)  

 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και έκθεση 
χημικής ασφάλειας  

 Επιχειρησιακοί κανόνες  

 Κοινοχρησία και διάδοση 
δεδομένων 

 Ταξινόμηση και 
επισήμανση 

 

 

 
Την άνοιξη του 2011, ο Οργανισμός θα εγκαινιάσει μια πολύγλωσση βάση δεδομένων 
ορολογίας. Θα διατίθενται ηλεκτρονικά σε 22 γλώσσες της ΕΕ 900 περίπου βασικοί όροι 
σχετικά με τους κανονισμούς REACH και CLP καθώς και οι ορισμοί τους. Επίσης, οι 
χρήστες θα μπορούν να μεταφορτώνουν τους όρους σε μία ή περισσότερες γλώσσες, 
όπως για παράδειγμα τις δηλώσεις κινδύνου και προφυλάξεων του κανονισμού CLP.  
  
 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για ένα συγκεκριμένο θέμα; 
 

Ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο του ECHA στα Ελληνικά! 
 
 

 

http://echa.europa.eu/help/help_docs_en.asp
http://echa.europa.eu/help/help_docs_en.asp
http://iuclid.echa.europa.eu/index.php?fuseaction=home.documentation&type=public#usermanual
http://echa.europa.eu/news/webinars_en.asp

