
REACH 2018 - Πρόσκληση για δράση!

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
ΣΑΣ; 

Εάν η εταιρεία σας πρέπει να καταχωρίσει ουσίες έως 
την προθεσμία καταχώρισης που είναι η 31η Μαΐου 
2018, ο εργοδότης σας οφείλει:

• να συγκεντρώσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες 
για τις ιδιότητες της κάθε ουσίας·

• να τις μοιραστεί με άλλους παρασκευαστές και 
εισαγωγείς της ίδιας ουσίας·

• να αποφασίσει, από κοινού με αυτούς, εάν, 
ως συν-καταχωρίζοντες, διαθέτουν όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
καταχώριση· 

• εάν όχι, να καλύψει, από κοινού με αυτούς, τις 
ελλείψεις· και

• να τεκμηριώσει τις πληροφορίες αυτές σε έναν 
φάκελο καταχώρισης.

Επίσης, εάν η εταιρεία σας παρασκευάζει ή εισάγει 
ουσίες σε ποσότητες που ανέρχονται σε 10 τόνους και 
άνω ετησίως, ο εργοδότης σας οφείλει επίσης:

• να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 
έχει συγκεντρώσει για να αξιολογήσει τους 
κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και των 
καταναλωτών, καθώς και για το περιβάλλον· και

• να προσδιορίσει τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης 
κινδύνου ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση 
των ουσιών από την εταιρεία και τους πελάτες 
σας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, οι εταιρείες 
που παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες 
στην ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή το Λιχτενστάιν 
σε ποσότητες ενός ή άνω του ενός τόνου ετησίως 
πρέπει να καταχωρίζουν τις ουσίες αυτές στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. 
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για 
τις επικίνδυνες ιδιότητες της χημικής ουσίας, οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παραχθούν και 
τα δελτία δεδομένων ασφαλείας θα πρέπει να 
επικαιροποιηθούν εφόσον απαιτείται. 

ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΑΣ; 

Η τελευταία προθεσμία καταχώρισης είναι 
η 31η Μαΐου 2018 και αφορά εταιρείες που 
παρασκευάζουν ή εισάγουν υφιστάμενες ουσίες 
σε ποσότητες από 1 έως 100 τόνους ετησίως. 
Η καταχώριση αφορά χημικές ουσίες καθαυτές, 
σε μείγματα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 
αντικείμενα.

Ο εργοδότης σας θα πρέπει να ξεκινήσει να 
προετοιμάζεται από σήμερα για την τήρηση της 
προθεσμίας καταχώρισης βάσει του κανονισμού 
REACH του 2018 αναλύοντας το χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας από την άποψη του κανονισμού REACH 
για το 2018 και διαμορφώνοντας ένα σχέδιο για τη 
διαχείριση των καταχωρίσεων έως το 2018! 

Εκπρόσωποι εργαζομένων σε εταιρείες που παρασκευάζουν, εισάγουν ή χρησιμοποιούν 
χημικές ουσίες
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ΠΩΣ ΣΑΣ ΩΦΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ; 

Μαζί με τους κανόνες για την ασφάλεια και 
την υγεία στον χώρο εργασίας, αυξάνουν την 
προστασία των εργαζομένων βελτιώνοντας την 
ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών, μειώνοντας 
την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες και 
αποφεύγοντας τις επαγγελματικές ασθένειες που 
αυτές προκαλούν.

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ; 

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) 
προσφέρει ειδικές ιστοσελίδες για τον κανονισμό 
REACH: 
www.etuc.org/issue/reach 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων 
παρέχει καθοδήγηση, εργαλεία πληροφορικής 
και υποστήριξη σε εταιρείες σχετικά με τον ρόλο 
και τις υποχρεώσεις τους ως καταχωριζόντων και 
χρηστών χημικών ουσιών: 
echa.europa.eu/el/reach-2018
echa.europa.eu/el/downstream

Τα εθνικά γραφεία υποστήριξης του REACH 
προσφέρουν πρακτικές συμβουλές στις τοπικές 
γλώσσες: 
echa.europa.eu/el/support/helpdesks

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία παρέχει πληροφορίες 
για τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που 
απορρέουν από τη χρήση επικίνδυνων ουσιών 
στον χώρο εργασίας: 
osha.europa.eu/el/themes/dangerous-substances

Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης σας οφείλει:

• να υποβάλει φάκελο καταχώρισης στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να υποβληθούν στην 
πλειονότητά τους από κοινού με άλλες εταιρείες 
που καταχωρίζουν την ίδια ουσία· και

• να επικαιροποιήσει τα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας για τους χρήστες σας, εάν αυτό 
αιτιολογείται από τις παραγόμενες για σκοπούς 
καταχώρισης πληροφορίες.

Σε περίπτωση που η εταιρεία σας χρησιμοποιεί 
χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας, ελέγξτε με τον 
εργοδότη σας κατά πόσον: 

• οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιείτε έχουν 
καταχωριστεί ή πρόκειται να καταχωριστούν από 
τους προμηθευτές σας έως το 2018·

• οι χρήσεις των ουσιών καλύπτονται από 
επικαιροποιημένα δελτία δεδομένων ασφαλείας· 
και 

• εφαρμόζονται τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που 
περιγράφονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας 
και τα σενάρια έκθεσης, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ; 

Τυχόν μη συμμόρφωση της εταιρείας σας με τις 
απαιτήσεις του κανονισμού REACH μπορεί να έχει 
σημαντικές επιπτώσεις σε εσάς, καθώς ενδέχεται 
να μην χρησιμοποιείτε αυτές τις χημικές ουσίες με 
ασφάλεια. 
Οι εθνικές αρχές ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας 
ενδέχεται επίσης να λάβουν μέτρα κατά του εργοδότη 
σας με ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος και 
ενδέχεται ακόμα και να κλείσουν τις γραμμές 
παραγωγής σας. 
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http://echa.europa.eu/downstream  
http://echa.europa.eu/el/reach-2018
http://echa.europa.eu/el/regulations/reach/downstream-users
http://echa.europa.eu/el/support/helpdesks
http://osha.europa.eu/el/themes/dangerous-substances

