
 

 
 
Δήλωση εναρμόνισης της Ελληνικά Πετρέλαια AE με τον Κανονισμό REACH 
 
 
Ο Κανονιςμόσ REACH, (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals, (ΕΚ) αρικ. 1907/2006) 
απαιτεί από τουσ παραγωγοφσ και ειςαγωγείσ ουςιϊν ςε κακαρι μορφι ,ςε παραςκευάςματα ι ςε 
αντικείμενα, να υποβάλλουν θλεκτρονικά ςτον Οργανιςμό Χθμικϊν Προϊόντων (European CHemicals 
Agency,ECHA) μια ςειρά από πλθροφορίεσ για τθν ταυτότθτα, τα χαρακτθριςτικά, τουσ κινδφνουσ και τθν 
αςφαλι χριςθ τουσ. 
 
H Ελλθνικά Πετρζλαια ΑΕ, ςεβόμενθ τθ κεμελιϊδθ αρχι του Κανονιςμοφ περί αποτελεςματικισ 
διαχείριςθσ των κινδφνων από τισ χθμικζσ ουςίεσ ζχει εναρμονίςει τθ δραςτθριότθτα τθσ με τισ 
προβλζψεισ του Κανονιςμοφ REACH.  
Συγκεκριμζνα: 

 Συμμετζχει ενεργά ςε πολλζσ Κοινοπραξίεσ με άλλεσ Εταιρίεσ (REACH Consortia) για  τθν επιτυχι 
ολοκλιρωςθ όλων των φάςεων του Κανονιςμοφ (καταχϊρθςθ, αξιολόγθςθ, αδειοδότθςθ) με 
πιςτι εφαρμογι των ευρωπαϊκϊν κανόνων για τον ανταγωνιςμό. 

 Ζχοντασ ολοκλθρϊςει τθ φάςθ προκαταχϊρθςθσ, προχϊρθςε ςτθν καταχϊρθςθ των 
παραγομζνων και ειςαγομζνων ουςιϊν τθσ που υπάγονταν ςτισ δφο πρϊτεσ προκεςμίεσ του 
άρκρου 23 του REACH (30θ  Νοεμβρίου 2010 και 31θ Μαΐου 2013). 

 Προβαίνει - ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του άρκρου 22 του REACH - ςε κατά περίπτωςθ 
ανακεωριςεισ των φακζλων καταχϊρθςθσ για όςεσ ουςίεσ  προκφπτουν μεταβολζσ ςτισ εκκζςεισ 
χθμικισ αςφάλειασ ι/και τθν ταξινόμθςθ επικινδυνότθτασ ςφμφωνα με τα τελευταία 
τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά δεδομζνα ι εφόςον απαιτθκεί μζςω αποφάςεων του ECHA 
κατά τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ (Evaluation) φακζλων και ουςιϊν που προβλζπει ο Κανονιςμόσ. 

 Για τισ ουςίεσ ςτθν ποςοτικι κατθγορία 1-100 tn/ζτοσ, οι φάκελοι καταχϊρθςθσ των οποίων 
υπόκεινται ςτθν τελευταία προκεςμία του άρκρου 23 του REACH (31θ Μαΐου 2018) κακϊσ και για 
τισ ουςίεσ που ταξινομοφνται ωσ επικίνδυνεσ αλλά εξαιροφνται τθσ καταχϊρθςθσ, υπεβλικθ ςτον 
ECHA θ κοινοποίθςθ των πλθροφοριϊν που απαιτεί το άρκρο 40 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 
1272/2008 για τθν ταξινόμθςθ, τθν επιςιμανςθ και τθ ςυςκευαςία των ουςιϊν και των 
μειγμάτων (γνωςτόσ ωσ CLP). 

 Τα Δελτία Δεδομζνων Αςφαλείασ (ΔΔΑ) των προϊόντων ανακεωρικθκαν ςε εναρμόνιςθ με τουσ 
Κανονιςμοφσ REACH και CLP (Classification, Labeling and Packaging). Τα νζα εκτεταμζνα Δελτία 
Δεδομζνων Αςφαλείασ (extended Safety Data Sheets), περιλαμβάνουν ςε παράρτθμα τα ςενάρια 
ζκκεςθσ ανκρϊπου και περιβάλλοντοσ ανά προοριηόμενθ χριςθ και τα προτεινόμενα μζτρα 
διαχείριςθσ κινδφνου προσ τουσ μεταγενζςτερουσ χριςτεσ. Τα ΔΔΑ επικαιροποιοφνται ςφμφωνα 
με το άρκρο 31(9) του REACH. 

 Ωσ προσ τθ διαδικαςία τθσ αδειοδότθςθσ, το κρίςιμο νομοκετικό ςτάδιο είναι θ ιεράρχθςθ των 
ουςιϊν πολφ υψθλισ ανθςυχίασ (Substances of Very High Concern, SVHC) που ειςθγείται ο ECHA 
για ζνταξι τουσ ςτο Παράρτθμα XIV του REACH  (ουςίεσ προσ αδειοδότθςθ). Η Ελλθνικά 
Πετρζλαια  ΑΕ παρακολουκεί τισ εξελίξεισ ϊςτε να ςυμμορφϊνεται με τισ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ  
και παράλλθλα να εξαςφαλίςει τθ ςυμμόρφωςθ των προμθκευτϊν τθσ.  

 Για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, τυχόν ερωτιςεισ μποροφν να υποβάλλονται ςτθν θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ reach@helpe.gr    

 

 

mailto:reach@helpe.gr

