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Καθοδήγηση και εργαλεία για μεταγενέστερους χρήστες
ECHA-18-B-06-EL 

Η παροχή ποιοτικών πληροφοριών είναι καίριας σημασίας για όλους τους φορείς που 
δραστηριοποιούνται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού – από τις εταιρείες που 
παρασκευάζουν και εισάγουν χημικά προϊόντα και πρέπει να αξιολογούν την ασφάλειά τους, έως 
τους χρήστες που επιθυμούν να διασφαλίσουν τον ασφαλή χειρισμό των χημικών προϊόντων.  

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο παρέχεται επισκόπηση της καθοδήγησης και των 
εργαλείων για τους χρήστες χημικών προϊόντων. Το υλικό αυτό, το οποίο κατά μεγάλο 
μέρος είναι διαθέσιμο σε 23 γλώσσες της ΕΕ, βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία στην 
αλυσίδα εφοδιασμού του δικτυακού τόπου του ECHA. 

ΠΏΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ χρήσης των πληροφοριών ταξινόμησης και επισήμανσης που 
διαβιβάζονται από τους προμηθευτές.

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΏΝ

• Στον διαδραστικό οδηγό σχετικά με τα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης παρέχεται επισκόπηση αυτών 
των πηγών πληροφοριών. Ό οδηγός χρησιμεύει ως βοήθημα, 
αφενός, για τους προμηθευτές χημικών προϊόντων για την ορθή 
σύνταξη των εκτεταμένων δελτίων δεδομένων ασφαλείας τους 
και, αφετέρου, για τις εταιρείες που λαμβάνουν τα εν λόγω δελτία 
για την καλύτερη κατανόηση των παρεχόμενων πληροφοριών.

• Ό πρακτικός οδηγός «Διαχείριση των σεναρίων έκθεσης από τους 
μεταγενέστερους χρήστες» έχει ως στόχο να χρησιμεύσει στους 
χρήστες χημικών προϊόντων ως βοήθημα για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους ως προς τα εκτεταμένα δελτία δεδομένων 
ασφαλείας τα οποία λαμβάνουν από τους προμηθευτές τους.

• Στη μελέτη περίπτωσης «Χρήση των πληροφοριών που 
παράγονται στο πλαίσιο των κανονισμών REACH/CLP για τη 
διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων»
παρουσιάζονται παραδείγματα σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο 
χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στα εκτεταμένα δελτία 
δεδομένων ασφαλείας. 

Εν συντομία

Ένας εύκολος τρόπος για να εξοικειωθείτε με τους κανονισμούς 
REACH και CLP είναι να παρακολουθήσετε τα σύντομα βίντεο 
του ECHA που επεξηγούν τις βασικές πτυχές των απαιτήσεων για 
τους χρήστες χημικών προϊόντων. 

• Ποιος είναι μεταγενέστερος χρήστης βάσει του κανονισμού
REACH και του κανονισμού CLP;

• Με ποιον τρόπο επηρεάζει ο κανονισμός REACH και ο
κανονισμός CLP τους μεταγενέστερους χρήστες;

«Συμβουλές για χρήστες χημικών προϊόντων», μια σειρά 
μονοσέλιδων εγγράφων, στα οποία παρέχεται σύντομη 
εισαγωγική παρουσίαση σχετικά με:

• τον κανονισμό REACH
• τον κανονισμό CLP
• τη βάση δεδομένων του ECHA για τα χημικά προϊόντα
• τα χημικά προϊόντα που προκαλούν ανησυχία
• την αδειοδότηση
• τον ρόλο των μεταγενέστερων χρηστών
• τα σενάρια έκθεσης
• την έκθεση χημικής ασφάλειας μεταγενέστερου χρήστη.
Στον σύντομο οδηγό «Συμβουλές για χρήστες χημικών προϊόντων 
στον χώρο εργασίας» περιγράφεται συνοπτικά ο βέλτιστος τρόπος 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΌΤΕΡΑ

Βάσει του κανονισμού REACH, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν 
χημικά προϊόντα είναι υπεύθυνες για την ασφαλή διαχείρισή τους 
στις εγκαταστάσεις τους. Πρέπει επίσης να διαβιβάζουν ποιοτικές 
πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις και τις συνθήκες χρήσης τους 
στους προμηθευτές που βρίσκονται στα προηγούμενα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού. Η κοινοποίηση αυτή είναι καίριας σημασίας για 
την εξασφάλιση της παροχής των απαραίτητων πληροφοριών στους 
μεταγενέστερους χρήστες μέσω των εκτεταμένων δελτίων δεδομένων 
ασφαλείας, ώστε να μπορούν και εκείνοι να διασφαλίζουν, με τη σειρά 
τους, τον ασφαλή χειρισμό των χημικών προϊόντων που αγοράζουν.

• Στις ιστοσελίδες του ECHA για τους μεταγενέστερους 
χρήστες επεξηγείται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο 
οι χρήστες χημικών προϊόντων επηρεάζονται από τους 
κανονισμούς REACH και CLP και παρέχονται σύνδεσμοι 
προς το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. 

• Στο έγγραφο «Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες» 
παρέχονται εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις για τους χρήστες χημικών προϊόντων.

Μόνο στην αγγλική γλώσσα

• Όι παρουσιάσεις του ECHA σχετικά με τους κανονισμούς 
REACH και CLP παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τις βασικές πτυχές των κανονιστικών απαιτήσεων για τις εταιρείες 
που χρησιμοποιούν χημικά προϊόντα. Παρέχεται η δυνατότητα 
λήψης και επεξεργασίας των παρουσιάσεων από τον χρήστη.

• Το κανάλι των χρηστών χημικών προϊόντων του ECHA στο 
LinkedIn ενημερώνει τους χρήστες που το ακολουθούν για τις 
εξελίξεις σχετικά με τους κανονισμούς REACH και CLP και 
προάγει τη δικτύωση μεταξύ ομοτίμων που ενδιαφέρονται για την 
ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων. 

• Το δίκτυο ανταλλαγών σχετικά με τα σενάρια έκθεσης (ENES), 
ένα δίκτυο συνεργασίας για τον κλάδο και τις αρχές, αναπτύσσει 
αποτελεσματικά εργαλεία για την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού.
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Χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα; Αυτά τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν

Σε αυτό το πληροφοριακό γράφημα συγκεντρώνονται τα διάφορα εργαλεία που τίθενται στη διάθεση των εταιρειών για την 
κοινοποίηση πληροφοριών με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. Το πληροφοριακό 
γράφημα εστιάζει στις εταιρείες που παρασκευάζουν μείγματα και παρουσιάζει συνοπτικά τον τρόπο συσχετισμού των εν λόγω 
εργαλείων με τον συγκεκριμένο ρόλο στην αλυσίδα εφοδιασμού.  
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