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1.1.2021 – Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από ΕΕ

• Έξοδος χωρίς συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
των εμπλεκομένων εταιρειών ως προς την νομοθεσία για τα χημικά

• Οι καταχωρίσεις που έχουν υποβληθεί από εταιρείες του ΗΒ πριν το 2021 δεν 
αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Όλες οι καταχωρίσεις από εταιρείες ΗΒ έπρεπε να μεταφερθούν σε Κοινοτικές εταιρείες
για να είναι αποδεκτές πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου

• Περίπου 8000 καταχωρίσεις μεταφέρθηκαν σε Κοινοτικές εταιρείες.  Σχεδόν 3000 
καταχωρίσεις από το ΗΒ δεν μεταφέρθηκαν και θεωρούνται τώρα άκυρες

• Ειδική συμφωνία για αναγνώριση των εισαγωγών από Βόρεια Ιρλανδία

• Πολλές Κυπριακές εταιρείες που εισάγουν από ΗΒ δεν ήταν προετοιμασμένες



Υποχρεώσεις Καταχώρισης

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 
απελευθέρωσή τους

• Ανεξαρτήτως επικινδυνότητας

www.mlsi.gov.cy/dli 3

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ECHA
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Εισαγωγέας: υπεύθυνος για  τη φυσική 

εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ (και 

της Κύπρου) από τρίτες χώρες (και το 

Ηνωμένο Βασίλειο)

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



Επεξήγηση Καταχώρισης

• Ισχύει για χημικές ουσίες που εισάγονται ή διατίθενται στην Κοινοτική αγορά υπό 
καθαρή μορφή ή σε μείγματα, σε ποσότητες ενός τόνου ή άνω ετησίως

• Για κάθε χημική ουσία υποβολή φακέλου με εταιρικές πληροφορίες και πληροφορίες 
επικινδυνότητας από την εταιρεία προς τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων – European Chemicals Agency - ECHA).  Δεν εμπλέκεται η Κυπριακή 
αρμόδια αρχή

• Για εισαγωγές από τρίτες χώρες δυνατότητα υποβολής καταχώρισης μέσω εταιρείας -
αποκλειστικού αντιπροσώπου για το REACH στην Ευρώπη

• Μόνο καταχωρισμένες χημικές ουσίες επιτρέπεται να πωλούνται και να 
χρησιμοποιούνται στην Κοινοτική αγορά.  Έλεγχος των αριθμών καταχώρισης από τα 
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας και από την ιστοσελίδα του ECHA    



Διαδικασία καταχώρισης

• Είναι η υποβολή δεδομένων επικινδυνότητας από τον κάθε καταχωρίζοντα στον ECHA

• Όλοι όσοι καταχωρίζουν την ίδια χημική ουσία επιμερίζονται το κόστος των δεδομένων 
επικινδυνότητας ΠΡΙΝ από την υποβολή του φακέλου της κάθε εταιρείας (τέλος 1)

• Διαδικτυακή διαδικασία υποβολής φακέλου, πληρωμή εφάπαξ τέλους καταχώρισης 
(τέλος 2) στον  ECHA και παραχώρηση αριθμού καταχώρισης από τον ECHA.  

• Σε κάθε εταιρεία που εισάγει ή παράγει χημική ουσία στην Ευρώπη δίδεται ένας 
μοναδικός αριθμός καταχώρισης.  Χωρίς ημερομηνία λήξης

• Η καταχώριση υποβάλλεται μόνο μια φορά.  Μπορεί να ανακληθεί μόνο εάν δεν έχει 
καταβληθεί το ενδεδειγμένο ως προς το μέγεθος της εταιρείας τέλος (2) στον ECHA



Εξαιρέσεις από 
την καταχώριση

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Παράρτημα IV
Εξαιρούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες π.χ. ευγενή 

αέρια, άμυλο, γλυκερίδια, κυτταρίνη, σακχαρίτες

Παράρτημα V

Εξαιρούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες και ομάδες 

χημικών ουσιών π.χ. φυσικές ουσίες, ορυκτά, 

μεταλλεύματα, φυτικά και ζωικά έλαια, μαγνησία, 

υδρογόνο, οξυγόνο, κλίνκερ τσιμέντου 

Επαναεισαγώμενες χημικές 

ουσίες
Πρέπει να έχουν καταχωρισθεί πριν την εξαγωγή

Δραστικές βιοκτόνες ουσίες Υποχρέωση καταχώρισης των βοηθητικών συνθέσεως

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα Εξαιρούνται οι δραστικές και τα βοηθητικά συνθέσεως 

Ανακτώμενες από απόβλητα
Πρέπει να υπάρχει μία καταχώριση για την ίδια χημική 

ουσία

Πολυμερή Υποχρέωση καταχώρισης των μονομερών

Ραδιενεργές ουσίες

Δεδομένου ότι καλύπτονται από την εξειδικευμένη 

κοινοτική νομοθεσία

Υπό διαμετακόμιση, τελωνειακή 

επιτήρηση

Φάρμακα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση

Τρόφιμα, ζωοτροφές και 

πρόσθετα 

Απόβλητα

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Παράρτημα IV

Εξαιρούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες π.χ. 

ευγενή αέρια, άμυλο, γλυκερίδια, κυτταρίνη, 

σακχαρίτες

Παράρτημα V

Εξαιρούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες και 

ομάδες χημικών ουσιών π.χ. φυσικές ουσίες, 

ορυκτά, μεταλλεύματα, φυτικά και ζωικά έλαια, 

μαγνησία, υδρογόνο, οξυγόνο, κλίνκερ τσιμέντου 

Επαναεισαγώμενες χημικές 

ουσίες
Πρέπει να έχουν καταχωρισθεί πριν την εξαγωγή

Δραστικές βιοκτόνες ουσίες
Υποχρέωση καταχώρισης των βοηθητικών 

συνθέσεως

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Εξαιρούνται οι δραστικές και τα βοηθητικά 

συνθέσεως 

Ανακτώμενες από απόβλητα
Πρέπει να υπάρχει μία καταχώριση για την ίδια 

χημική ουσία

Πολυμερή Υποχρέωση καταχώρισης των μονομερών

Ραδιενεργές ουσίες

Δεδομένου ότι καλύπτονται από την εξειδικευμένη 

κοινοτική νομοθεσία

Υπό διαμετακόμιση, τελωνειακή 

επιτήρηση

Φάρμακα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση

Τρόφιμα, ζωοτροφές και 

πρόσθετα 

Απόβλητα



Mορφή αριθμού καταχώρισης REACH

• Ξεκινούν όλες οι καταχωρίσεις από 01-

• Αριθμός καταχώρισης Μεθανόλης από συγκεκριμένη εταιρεία 

• 01 - 2119433307 - 44 - 0139 

• Απαιτείται ολόκληρος ο αριθμός για να επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές η 
καταχώριση της συγκεκριμένης εταιρείας

• 01-2119433307 - 44 - ΧΧΧΧ

• Μπορούν να παραληφθούν τα 4 τελευταία ψηφία από τους εισαγωγείς χημικών 
ουσιών και τους διανομείς μειγμάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα αποσταλεί 
ολόκληρος ο αριθμός μαζί με το όνομα του καταχωρίζοντα απευθείας στις αρμόδιες 
αρχές όταν ζητηθεί

Μοναδικός αριθμός 

ανά χημική ουσία

(Μεθανόλη)

Μοναδικός 

αριθμός ανά 

εταιρεία
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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 στους εισαγωγείς-πελάτες 

• Οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές των εισαγωγέων συνεχίζουν να διεξάγονται 

απευθείας με τον μη-Κοινοτικό παρασκευαστή όπως και πριν

• Το μέγεθος της εταιρείας του αποκλειστικού αντιπροσώπου καθορίζεται από το μέγεθος του 

μη-Κοινοτικού παρασκευαστή που αντιπροσωπεύει (ΜΜΕ ή Μεγάλη)



Σχηματική αναπαράσταση αποκλειστικού αντιπροσώπου

Μη-Κοινοτικός 

Παρασκευαστής / 

τυποποιητής

μειγμάτων

ΠΕΛΑΤΗΣ 1

ΠΕΛΑΤΗΣ 2

Αποκλειστικός 

Αντιπρόσωπος 

Τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση

Ορίζει 

αποκλειστικό 

αντιπρόσωπο

ΔΕΝ έχουν υποχρέωση 

καταχώρισης επειδή 

υπάρχει Αποκλειστικός 

Αντιπρόσωπος

Υποχρέωση 

καταχώρισης.  

Καλύπτει και τους 

ΠΕΛΑΤΕΣ 1, 2, 3…



Μη-Κοινοτικός 

Παρασκευαστής / 

τυποποιητής

μειγμάτων

ΠΕΛΑΤΗΣ 1

ΠΕΛΑΤΗΣ 2

Τρίτες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπέβαλε καταχωρίσεις ως 

εισαγωγέας.  Καλύπτονται 

ΜΟΝΟ οι δικές του 

εισαγωγές / ποσότητες

Δεν καλύπτεται από τις 

καταχωρίσεις του 

ΠΕΛΑΤΗ 1.  Πρέπει να 

υποβάλει τις δικές του 

καταχωρίσειςΑποκλειστικός 

Αντιπρόσωπος 

ΔΕΝ όρισε 

αποκλειστικό 

αντιπρόσωπο

Εισαγωγές που δεν καλύπτονται από αποκλειστικούς 

αντιπροσώπους



τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ του REACH

• Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 878/2020

• Σε ισχύ από 1.1.2021.  Όλα τα ΔΔΑ που συντάσσονται μετά από 1.1.2021 πρέπει να είναι 
σύμφωνα σε περιεχόμενο με τον νέο Κανονισμό

• Περίοδος χάριτος μέχρι τις 31.12.2022 για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων ΔΔΑ

• Όλα τα υφιστάμενα ΔΔΑ θα ισχύουν μέχρι το τέλος της περιόδου χάριτος

• Οι οργανισμοί θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη διαδικασία επικαιροποίησης των ΔΔΑ τους

Τι αλλάζει;

➢Συμπερίληψη του αναγνωριστικού μοναδικού αριθμού (UFI) στο τμήμα 1.1 του ΔΔΑ. Τα 
UFIs επικίνδυνων μειγμάτων για βιομηχανική χρήση και μη συσκευασμένων μειγμάτων 
πρέπει να περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα ΔΔΑ τους

➢Πρέπει να δηλώνονται προδιαγραφές νανομορφής

➢Οι πληροφορίες για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες είναι πλέον υποχρεωτικές

➢Η ευθυγράμμιση με το σημείο 9.2 του GHS περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιδιότητες που 
πρέπει να παρέχονται για την ασφαλή χρήση της ουσίας ή του μείγματος



16 υποχρεωτικά συμπληρωμένα τμήματα 
στα ΔΔΑ

1. Στοιχεία της ουσίας / του μείγματος και της 

εταιρείας / επιχείρησης

2.  Προσδιορισμός των κινδύνων

3. Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά 

(3.1 Ουσίες / 3.2 Μείγματα) 

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 / ατομική προστασία 

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

10. Σταθερότητα και δραστικότητα 

11. Τοξικολογικές πληροφορίες 

12. Οικολογικές πληροφορίες 

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 

15. Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 

16. Άλλες πληροφορίες



Πληροφορίες τμήματος 1

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

Ονομασία Ουσίας / Προϊόντος

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 
Για μείγματα:  Universal Formula Identifier (UFI)

Για καθαρές χημικές ουσίες: Αριθμός Καταχώρισης REACH, αριθμός CAS/EK

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες
χρήσεις π.χ. απολυμαντικό επιφανειών.  Να μην χρησιμοποιείται σε ανθρώπους ή ζώα

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του ΔΔΑ: Υπεύθυνος για την διάθεση στην Κυπριακή αγορά.  
Η Κοινοτική εταιρεία αναγράφεται μόνο εάν διανέμει κατευθείαν στην Κύπρο και δεν εμπλέκεται 
Κυπριακή εταιρεία στην διανομή.   

Ειδάλλως διευκρινίζεται ποιος είναι ο Κοινοτικός παρασκευαστής/εισαγωγέας/καταχωρίζοντας και 
ποιος ο διανομέας στην Κύπρο

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Κύπρου: 1401. 
Ημέρες και ώρες λειτουργίας: 24 ώρες/ημέρα, 7 ημέρες/εβδομάδα



Παράδειγμα 

τμήματος 1

Προσδιορίζεται ο μη-Κοινοτικός παρασκευαστής 

ή ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ευρώπη 

και ο διανομέας στην Κύπρο

Ένδειξη για έκταση της σελίδωσης 

UFI: VDU1-414F-1003-18626 Το UFI στο τμήμα 1.1 



• Μείγματα: συμπληρώνεται μόνο

το υπότμημα 3.2

• Αναγράφονται υποχρεωτικά τα 

συστατικά με τις ταξινομήσεις του 

Πίνακα

• Αναγράφονται υποχρεωτικά οι 

χημικές ουσίες με Κοινοτικό όριο 

έκθεσης εργαζομένων 

Τμήμα 3: Συστατικά



Παράδειγμα 

τμήματος 2.2

Πληροφορίες για το πώς 

πρέπει να είναι η επισήμανση 

του προϊόντος



Επιτρέπεται η αναγραφή 

εύρους συγκέντρωσης εάν 

δεν αλλάζει η ταξινόμηση του 

μείγματος εντός του εύρους

Η ταξινόμηση του μείγματος

πρέπει να αντιστοιχεί στα 

υψηλότερα ποσοστά (αρχή 

της αυστηρότερης 

προσέγγισης)
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Παράδειγμα 

τμήματος 3.2

Αναγράφονται υποχρεωτικά τα επικίνδυνα συστατικά

προαιρετική η αναγραφή των μη-επικίνδυνων



Ιστοσελίδα με πληροφορίες από καταχώριση του ECHA

• Αναγράφονται τα ονόματα των Κοινοτικών εταιρειών που έχουν καταχωρίσει την 
κάθε χημική ουσία και οι αριθμοί καταχώρισης

• Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την καταχώριση του προμηθευτή σας – αναζήτηση με 
το όνομα του ανάμεσα στα στοιχεία των καταχωριζόντων

• Μπορείτε να αναζητήσετε προμηθευτές στην ΕΕ που έχουν ήδη καταχωρίσει

• Δημοσιεύονται οι κυριότερες πληροφορίες για κάθε χημική ουσία που υποβλήθηκαν 
μέσα από τις καταχωρίσεις REACH

• Ανάρτηση των πληροφοριών ανά τμήμα του ΔΔΑ 

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



Από την ιστοσελίδα των καταχωρισμένων χημικών ουσιών του ECHA
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances



Επιλογές εισαγωγέων εάν δεν έχει 
υποβληθεί καταχώριση

1. Αγορά από Κοινοτικούς προμηθευτές οι οποίοι έχουν ήδη καταχωρίσει

2. Αγορά από μη-Κοινοτικούς προμηθευτές οι οποίοι έχουν καταχωρίσει μέσω    
αποκλειστικού αντιπροσώπου (Only Representative)

3. Εισαγωγή χημικών ουσιών σε ποσότητα κάτω του ενός τόνου ετησίως έκαστης
(ανά εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο)

4. Υποκατάσταση με άλλη χημική ουσία / προϊόν



Εισηγήσεις
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• Επικοινωνήστε με τους προμηθευτές σας στο ΗΒ ή άλλες τρίτες χώρες πριν από την 

εισαγωγή. Εάν οι διατάξεις REACH/CLP δεν μπορούν να τηρηθούν, απευθυνθείτε σε 

άλλους, συμμορφούμενους προμηθευτές, σε Κοινοτικές ή τρίτες χώρες 

• Επικοινωνήστε με τo Καθοδηγητικό γραφείο για ακριβείς οδηγίες σχετικά με τις νομικές 

διατάξεις που πρέπει να τηρούνται για κάθε τύπο προϊόντος που προτίθεστε να 

εισαγάγετε – λάβετε στοχευμένες συμβουλές πριν τα προϊόντα αυτά φτάσουν στην 

Κυπριακή αγορά

• Τεκμηριώστε τη συμμόρφωση του εισαγόμενου προϊόντος 

(μέσω αναλυτικών πιστοποιητικών, ΔΔΑ σε μορφή REACH, 

πιστοποιητικών ορισμού αποκλειστικών αντιπροσώπων) 

πριν από την εισαγωγή, για ταχύτερη διεκπεραίωση των 

τελωνειακών ελέγχων


