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Ενημέρωση σχετικά με τα χημικά 
προϊόντα 
Τι μπορείτε να βρείτε στις βάσεις δεδομένων του ECHA 

 
Ο ECHA είναι μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα που 
παρασκευάζονται και εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν 
και την Ισλανδία. 

Οι βάσεις δεδομένων μας περιλαμβάνουν πληροφορίες 
για τις χημικές ουσίες, τις επικίνδυνες ιδιότητες και την 
ταξινόμησή τους, καθώς και τους ασφαλείς τρόπους 
χρήσης τους. 
 
Οι πληροφορίες αυτές υποβάλλονται στον Οργανισμό 
από επιχειρήσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP, 
του κανονισμού για τα βιοκτόνα και του κανονισμού 
PIC. 

Το παρόν δελτίο δεδομένων παρέχει μια επισκόπηση 
των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στις κύριες βάσεις 
δεδομένων μας: 
 

• REACH: Βάση δεδομένων καταχωρισμένων ουσιών 
• CLP: Ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης 
• Κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR): Κατάλογος 

δραστικών ουσιών και βιοκτόνων 
• Κανονισμός για τη διαδικασία συναίνεσης μετά από 

ενημέρωση (PIC): Χημικά προϊόντα που υπόκεινται 
στον κανονισμό PIC 
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ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ECHA 

Κανονισμός REACH: Βάση δεδομένων καταχωρισμένων 
ουσιών 

Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες για 
δεκάδες χιλιάδες καταχωρισμένες ουσίες, γεγονός που 
την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες πηγές 
πληροφοριών στον κόσμο σχετικά με τη νομοθεσία που 
διέπει τα χημικά προϊόντα. 
 
Ο αριθμός των ουσιών στη βάση δεδομένων συνεχίζει 
να αυξάνεται καθώς οι επιχειρήσεις υποβάλλουν νέους 
φακέλους καταχώρισης. 
 
Αν θέλετε να μάθετε ποιες ουσίες είναι ήδη 
καταχωρισμένες ή να λάβετε πληροφορίες σχετικά με 
τις επικίνδυνες ιδιότητες χημικών προϊόντων που 
παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρώπη και τον 
ΕΟΧ, αυτή η βάση δεδομένων αποτελεί πολύτιμη πηγή 
πληροφοριών. 
 

 
 
 
Κανονισμός CLP: Ευρετήριο ταξινόμησης και 
επισήμανσης 

Ο κατάλογος αυτός περιέχει πληροφορίες ταξινόμησης 
και επισήμανσης για τις κοινοποιημένες και 
καταχωρισμένες ουσίες. Περιλαμβάνει τον κατάλογο 
των εναρμονισμένων ταξινομήσεων, καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες επικίνδυνων 
ουσιών βάσει της οδηγίας Seveso III. 
 
Μεταβείτε στο ευρετήριο για να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με βασικές πληροφορίες ταξινόμησης και 
επισήμανσης των ουσιών. 
 

 
 

 

Κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR): Κατάλογος 
δραστικών ουσιών και βιοκτόνων 

Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες για 
συνδυασμούς δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντος για 
τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση έγκρισης βάσει του 
κανονισμού για τα βιοκτόνα. Παρέχει επίσης σύνδεσμο 
στις αδειοδοτήσεις προϊόντων. 
 
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις βιοκτόνες 
ουσίες και τα προϊόντα, ανατρέξτε σε αυτή τη βάση 
δεδομένων. 
 

 
 
Κανονισμός PIC: Χημικά προϊόντα που υπόκεινται στον 
κανονισμό PIC 

Αυτή η βάση δεδομένων καλύπτει όλες τις επικίνδυνες 
χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα σχετικά 
παραρτήματα του κανονισμού PIC και περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με τις εξαγωγές και τις εισαγωγές 
τους. 
 
Οι κοινοποιήσεις σχετικά με τις εξαγωγές ή τις 
εισαγωγές μπορούν να ερευνώνται με βάση κριτήρια 
που περιλαμβάνουν το έτος, το κράτος μέλος εξαγωγής, 
τη χώρα εισαγωγής, την ονομασία της χημικής ουσίας 
ή/και του μείγματος, καθώς και το είδος της χημικής 
ουσίας. 
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Πληροφορίες σχετικά με τα χημικά προϊόντα: 

» https://echa.europa.eu/el/information-on-chemicals 
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