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Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η 
Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν έχουν συστήσει 
εθνικά γραφεία στήριξης για τους κανονισμούς REACH 
και CLP, σκοπός των οποίων είναι να παράσχουν 
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο των 
κανονισμών αυτών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα γραφεία 
στήριξης λειτουργούν στους χώρους των εθνικών 
αρμόδιων αρχών, αποτελούν δε το πρώτο σημείο επαφής 
για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις 
εκάστοτε χώρες. 

 
Ο ECHA έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εθνικών γραφείων 
στήριξης για τους κανονισμούς REACH και CLP, το 
HelpNet. Το δίκτυο απαρτίζεται από τα εθνικά γραφεία 
στήριξης, καθώς και από παρατηρητές από τα γραφεία 
υποστήριξης των ενδιαφερόμενων παραγόντων και από 
τις υποψήφιες χώρες. Ένας από τους στόχους του 
δικτύου είναι η προώθηση της παροχής εναρμονισμένων 
συμβουλών από τα γραφεία στήριξης για τους 
κανονισμούς REACH και CLP. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα εθνικά γραφεία στήριξης παρέχονται στη 
διεύθυνση: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΒΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΘΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ; 
 
Τα εθνικά γραφεία στήριξης για τους κανονισμούς 
REACH και CLP παρέχουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών 
σχετικά με τις διατάξεις των κανονισμών αυτών. Επίσης, 
παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις υποχρεώσεις που 
καλείστε να εκπληρώσετε στο πλαίσιο των 
συγκεκριμένων κανονισμών. Παρ’ όλα αυτά, δεν 
παρέχουν εξατομικευμένες για κάθε ενδιαφερόμενο 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων αυτών. Η συγκέντρωση αυτών των 
πληροφοριών αποτελεί ευθύνη των ενδιαφερομένων. 

 

 
 
 
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ REACH 
ΚΑΙ CLP; 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα εθνικά γραφεία 
στήριξης είναι το πρώτο σημείο με το οποίο επικοινωνείτε 
για την παροχή συμβουλών σε ό,τι αφορά τις 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και 
CLP. Έχετε επίσης υπόψη ότι ο ταχύτερος τρόπος για να 
λάβετε απάντηση στο αίτημά σας είναι να 
συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο του εκάστοτε εθνικού γραφείου. Στον 
δικτυακό τόπο του ECHA έχουν αναρτηθεί, κατόπιν 
υπόδειξης των εθνικών γραφείων στήριξης, συχνές 
ερωτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς REACH και CLP: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs 
 
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΡΘΩ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ; 
 
Διότι το γραφείο αυτό παρέχει υπηρεσίες στην τοπική 
σας γλώσσα ή γλώσσες και είναι εξοικειωμένο με τις 
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα σας. Τα εθνικά 
γραφεία στήριξης παρέχουν ενίοτε πληροφορίες σχετικά 
με ορισμένες πτυχές της εφαρμογής της νομοθεσίας. 
 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ECHA; 
 
Εάν το ερώτημά σας δεν εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του γραφείου στήριξης στη χώρα σας, 
τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στον ECHA για 
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο των 
κανονισμών REACH και CLP, τα εργαλεία REACH-IT, 
IUCLID 5 και Chesar, καθώς και τις υποβολές φακέλων, 
χρησιμοποιώντας το έντυπο υποβολής αιτήματος που θα 
βρείτε στη διεύθυνση: 
http://echa.europa.eu/contact 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/contact


ΑΥΣΤΡΙΑ 
• Österreichischer REACH-Helpdesk 

 

ΒΕΛΓΙΟ 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en 

milieu – 
CLP-helpdesk 

• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine 

alimentaire et environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FöD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk 
CLP 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
• Министерство на околната среда и водите 

 

ΚΥΠΡΟΣ 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
• Česká informační agentura životního prostředí 

(CENIA) 
 

ΔΑΝΙΑ 
• Miljøstyrelsen 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ 
• Terviseamet 

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 

ΓΑΛΛΙΑ 
• Institut national de l’environnement industriel et 

des risques (INERIS) 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 

Arbeitsmedizin (BAuA) 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
• Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος 
 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 
• Umherfisstofnun 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
• Health and Safety Authority 

 

ΙΤΑΛΙΑ 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk 

REACH 

• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk 
CLP 

 

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs (LVĢMC)  
 

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ 
• Amt für Umweltschutz 
 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
• Centre de recherche publique Henri 

Tudor/Centre de ressources des technologies 
de l’environnement 

 

ΜΑΛΤΑ 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-

Affarijiet tal-Konsumatur (MCCA) 
 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

 – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) – CLP-helpdesk 
 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 

ΠΟΛΩΝΙΑ 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

(ANPM) 
 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
ΙΣΠΑΝΙΑ 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
ΣΟΥΗΔΙΑ 
• Kemikalieinspektionen 
 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
• Health and Safety Executive 


