
Make sure your employer 

is aware 

of the deadlines! 
 

30 November 2010 REACH Registration 

1 December 2010  CLP Reclassification 

3 January 2011  CLP Notification 

Ο κανονισμός REACH απαιτεί την καταχώριση 

όλων των χημικών ουσιών που παρασκευάζονται ή 

εισάγονται στην ΕΕ, στην Ισλανδία, στη Νορβηγία 

ή στο Λιχτενστάιν σε ποσότητες ενός τόνου ή 

περισσότερο κατ’ έτος. Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τις επικίνδυνες 

ιδιότητες μιας ουσίας, αυτά πρέπει να παράγονται 

και να επικαιροποιούνται τα δελτία δεδομένων 

ασφαλείας. 

Για τις ουσίες που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά 

προβλέπονται ειδικές προθεσμίες καταχώρισης, 

ανάλογα με τους όγκους τους και την 

επικινδυνότητα που παρουσιάζουν για την υγεία 

του ανθρώπου και το περιβάλλον. Οι νέες ουσίες 

πρέπει να καταχωρίζονται πάντοτε πριν από τη 
διάθεσή τους στην αγορά. 

Θυμηθείτε τις προθεσμίες  

ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΣΑΣ; 
 

Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν 

χημικές ουσίες στην ΕΕ σε ποσότητες 100 τόνων ή 

περισσότερο ετησίως πρέπει να προβούν στην 

καταχώριση των ουσιών εντός της δεύτερης 

προθεσμίας του REACH, ήτοι έως την 31η Μαΐου 

2013. 

Πρώτη καταχώριση 

30 Νοεμβρίου 2010 

≥ 1.000 τόνοι/έτος 

 

Δεύτερη καταχώριση 

31 Μαΐου 2013 

≥ 100 τόνοι/έτος 

 

Τρίτη καταχώριση 

31 Μαΐου 2018 

≥ 1 τόνος/έτος 

 

 

REACH 2013 – Κάλεσμα για 

δράση  
στους εκπροσώπους των εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις που παρασκευάζουν, εισάγουν ή 

χρησιμοποιούν χημικές ουσίες 
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ; 

 

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας παρασκευάζει 

ή εισάγει κάποια χημική ουσία σε ποσότητες 100 

τόνων ή περισσότερο ετησίως, ο εργοδότης σας 

πρέπει: 

 

 να συγκεντρώσει όλες τις διαθέσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της 

ουσίας και να τις κοινοποιήσει σε άλλους 

παρασκευαστές ή εισαγωγείς της ίδιας ουσίας 

προκειμένου να προετοιμαστεί ο φάκελος 

καταχώρισης. 

 να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες 

για την αξιολόγηση των κινδύνων που 

απειλούν την υγεία των εργαζομένων και των 

πολιτών, καθώς και το περιβάλλον. 

 να προσδιορίσει τα κατάλληλα μέτρα 

διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της ουσίας 

από την επιχείρησή σας και τους πελάτες σας 

 να επικαιροποιήσει τα δελτία δεδομένων 

ασφαλείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

 να υποβάλει φάκελο καταχώρισης στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. 

Τμήμα του φακέλου μπορεί να υποβληθεί από 

κοινού με άλλες επιχειρήσεις. 

 να καταβάλει τέλος για να ολοκληρωθεί η 

καταχώριση. 
 

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας χρησιμοποιεί 

χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας, ελέγξτε με 

τον εργοδότη σας εάν: 

 

 οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιείτε έχουν 

καταχωρισθεί ή πρόκειται να καταχωρισθούν 

το 2013. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται 

στον δικτυακό τόπο του ECHA. 

 οι εκ μέρους σας χρήσεις καλύπτονται από 

επικαιροποιημένα δελτία δεδομένων 

ασφαλείας.  

 τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 

περιγράφονται στα δελτία δεδομένων 

ασφαλείας και στα σενάρια έκθεσης 

εφαρμόζονται προκειμένου να διασφαλίζεται 

η ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών. 

REACH 2013 – Δράστε τώρα  

ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ; 

 

Η μη συμμόρφωση της επιχείρησής σας προς τις 

απαιτήσεις του κανονισμού REACH, μπορεί να έχει 

σημαντικό αντίκτυπο σε εσάς διότι ενδεχομένως 

δεν χρησιμοποιείτε τις χημικές ουσίες με ασφάλεια.  

Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων ενδέχεται να 

επιβάλουν οικονομικές κυρώσεις ή ακόμα και να 

αναστείλουν τη λειτουργία των γραμμών 

παραγωγής σας. 

 

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΝΟΝΕΣ; 

 

Οι νέοι κανόνες, που συμπληρώνουν άλλους 

κανόνες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια, θα 

βελτιώσουν την προστασία των εργαζομένων 

ενισχύοντας την ασφαλή χρήση των χημικών 

προϊόντων, μειώνοντας την έκθεση στις 

επικίνδυνες χημικές ουσίες και αποτρέποντας την 

εμφάνιση των επαγγελματικών ασθενειών που 

οφείλονται στις επικίνδυνες χημικές ουσίες. 

 

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Η ETUC παρέχει ειδικές ιστοσελίδες σχετικά με τον 

κανονισμό REACH: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

Ο ECHA παρέχει στις επιχειρήσεις καθοδήγηση, 

εργαλεία ΤΠ και υποστήριξη σχετικά με τον ρόλο 

και τις υποχρεώσεις τους ως καταχωρίζοντες και 

χρήστες χημικών ουσιών: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης για τον 

κανονισμό REACH παρέχουν πρακτικές 

συμβουλές στις τοπικές γλώσσες: 

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

 

Ο EU-OSHA παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο διαχείρισης των κινδύνων από τη χρήση 

επικίνδυνων ουσιών στην εργασία: 
http://osha.europa.eu/topics/ds 

http://www.etuc.org/r/830
http://echa.europa.eu/downstream
http://echa.europa.eu/nationalhelp/
http://osha.europa.eu/topics/ds

