
 
 

 

Δήλωση εναρμόνισης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 
Διύλισης Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών και Πετροχημικών (ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.) με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς REACH/CLP 

 

Ο Κανονισμός REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals, (ΕΚ) αριθ. 1907/2006), 
απαιτεί από τους παραγωγούς και εισαγωγείς ουσιών σε καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε 
αντικείμενα, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (European CHemicals 
Agency, ECHA) μια σειρά από πληροφορίες για την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και την 
ασφαλή χρήση τους. 
O Κανονισμός CLP για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων 
(Classification, Labelling, Packaging, (ΕΚ) αριθ.1272/2008), απαιτεί από τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς 
ή τους μεταγενέστερους χρήστες ουσιών ή μειγμάτων να ταξινομούν, να επισημαίνουν και να 
συσκευάζουν κατάλληλα τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα τους πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. 
 
H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε., σεβόμενη τις θεμελιώδεις αρχές των Κανονισμών REACH/CLP περί 
αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων από τις χημικές ουσίες, ενσωματώνει την πλήρη συμμόρφωση 
στις δραστηριότητές της. Συγκεκριμένα: 

 Συμμετέχει ενεργά σε πολλές κοινοπραξίες με άλλες Εταιρίες (REACH Consortia) για την επιτυχή 
ολοκλήρωση όλων των φάσεων του Κανονισμού (καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση) με 
πιστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ανταγωνισμό. 

 Υφίστανται όλες οι καταχωρήσεις REACH για τις παραγόμενες  και εισαγμένες ουσίες  που 

υπάγονταν στις προθεσμίες του άρθρου 23 του REACH (30η Νοεμβρίου 2010, 31η Μαΐου 2013 και 

31η Μαΐου 2018), ανάλογα με την ποσοτική τους κατηγορία   

 Οι φάκελοι καταχώρησης θα συνεχίσουν να επικαιροποιούνται  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 22 του REACH και του εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2020/1435  ή εφόσον 
απαιτηθεί μέσω αποφάσεων του  ECHA κατά την αξιολόγηση φακέλων και ουσιών σύμφωνα με 
τις διαδικασίες REACH. 

 Τα εκτεταμένα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των προϊόντων  θα συνεχίσουν να είναι 
πάντοτε επικαιροποιημένα σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH και CLP. Τα ΔΔΑ, 
περιλαμβάνουν σε παράρτημα τα σενάρια έκθεσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ανά 
προσδιοριζόμενη χρήση καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης κινδύνου προς τους 
μεταγενέστερους χρήστες.  

 Επιπλέον, η Εταιρεία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της εντός της ΕΕ, όσον αφορά τη συμμόρφωση 
με το παράρτημα VIII του κανονισμού CLP σχετικά με τις εναρμονισμένες πληροφορίες που 
αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία (προς διάθεση στα 
κέντρα δηλητηριάσεων). 

 Ο δυναμικός κατάλογος των Ουσιών Πολύ Υψηλής Ανησυχίας (Substances of Very High Concern), 
όπως προτείνεται από τον ECHA για να περιληφθούν στο Παράρτημα XIV του REACH (κατάλογος 
αδειοδότησης), παρακολουθείται διεξοδικά προκειμένου να συμμορφωθεί με πιθανά ρυθμιστικά 
μέτρα και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των προμηθευτών. 

 Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, οι ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση reach@helpe.helleniq.gr 
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