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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β’ 
Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16, 115 21 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Δρ. Χρ. Νακοπούλου,  

Δρ. Χρ. Τσιτσιμπίκου,  
Δρ.Δ. Χατζηαντωνίου,  
Δρ. Π. Σκαφίδα,  

Τηλ.: 210 6479450, -286, Τηλ/πο: 210 6466917 
Ε-mail: environment@gcsl.gr 
 

Aθήνα,  6  Φεβρουαρίου 2019 
Αρ. Πρωτ.: 30/004/000/219 
 
ΠΡΟΣ (σε ηλεκτρονική μορφή) 
1. Σύνδεσμοι της βιομηχανίας  
2. Καταχωρούντες στο Εθνικό Μητρώο 

Χημικών προϊόντων 
 
Κοινοποίηση (σε ηλεκτρονική μορφή): 
Χημικές Υπηρεσίες 
 
Εσωτερική διανομή (σε ηλεκτρονική μορφή): 

 Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Γ.Χ.Κ. 
 

Θέμα:   Εγκύκλιος-Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση προϊόντων στο Εθνικό Μητρώο Χημικών 
Προϊόντων  

Σχετικό: 1. Εγκύκλιος με θέμα «Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων» (Αρ. Πρωτ. 30/004/4204/05-12-2013, 

http://www.gcsl.gr/media/Environment/EMXP/EGIKLIOSEMXP.pdf ) 

2. Εγκύκλιος με θέμα «Απαίτηση δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς προμήθειας χημικών και 
βιομηχανικών προϊόντων» (Αρ. Πρωτ. 30/004/2368/15-06-2016, 
http://www.gcsl.gr/media/Environment/egkyklios_diag_chem_industr_products.pdf ) 

3. Κανονισμός ΕΕ/542/2017  

 

O νέος κανονισμός 542/2017/ΕΚ, ο οποίος εισάγει το παράρτημα VIII στον κανονισμό (EK)/1272/2008 (CLP) 
για την εναρμονισμένη εφαρμογή του άρθρου 45 αυτού, έχει ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου 2020. 
Κατά την ημερομηνία αυτή θα αρχίσει μεταξύ άλλων σταδιακά η υποβολή από τους υπόχρεους απ’ ευθείας 
στην ειδική ηλεκτρονική πύλη (portal) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA) εναρμονισμένων 
πληροφοριών σχετικά με την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία από ιατρικό 
προσωπικό (π.χ. Κέντρα Δηλητηριάσεων), προκειμένου να δημιουργηθεί από τον ECHA η πανευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων στο πλαίσιο του ως άνω άρθρου.   

Μέχρι την εφαρμογή του ως άνω νέου κανονισμού, και την αποστολή σχετικών οδηγιών συνεχίζεται η 
καταχώρηση  από τους υπόχρεους στο «Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων» (ΕΜΧΠ) και ισχύουν τα  
ακόλουθα :  

1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων (ΔΕΒΧΠ) του Γενικού Χημείου του 
Κράτους (ΓΧΚ) έχει οριστεί ως ο αρμόδιος Εθνικός Φορέας για την παραλαβή πληροφοριών που 
αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου κινδύνου για την υγεία, κατ΄ εφαρμογή του 
άρθρου 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
των ουσιών και μειγμάτων», σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 3015811/2663 (ΦΕΚ 1410/Β΄/2010) 
όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ 111/2017 (ΦΕΚ 1876/Β΄/2018).  
 

2. Η ΔΕΒΧΠ έχει δημιουργήσει ήδη από το 1997 το «Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων» (ΕΜΧΠ), 
στο πλαίσιο αντίστοιχων διατάξεων της παλαιότερης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα χημικά 
μείγματα (1999/45/ΕΚ, ΑΧΣ 265/2002), το οποίο με τις κατάλληλες τροποποιήσεις στις οποίες 
υποβλήθηκε  ισχύει και στο  πλαίσιο του CLP, μέχρι να εφαρμοστεί το νέο πανευρωπαϊκό σύστημα.  
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Με το ΕΜΧΠ κατέστη δυνατή η παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 45 του CLP, (α) για την 
κάλυψη της ιατρικής ζήτησης με τη λήψη προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων σε επείγουσες 
καταστάσεις από το Κέντρο Δηλητηριάσεων και (β) για τη διενέργεια στατιστικής ανάλυσης, από 
την ορισμένη Αρμόδια Αρχή, προκειμένου να εντοπιστούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ενδεχομένως πρέπει να ληφθούν βελτιωμένα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου. Ρητά 
δηλώνεται ότι οι ανωτέρω πληροφορίες δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και τυγχάνουν 
χειρισμού εμπιστευτικών δεδομένων.   
 

3. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται για τη χημική σύνθεση των μειγμάτων είναι κατ΄ελάχιστο αυτές 
που αναγράφονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
3.2 του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. Κατά την καταχώρηση ενός προϊόντος στο ΕΜΧΠ, ο καταχωρίζων μπορεί να επιλέξει να 
δηλώσει την πλήρη εκατοστιαία σύσταση του προϊόντος του. 
 

4. Υποχρέωση καταχώρησης στο ΕΜΧΠ έχουν εισαγωγείς και μεταγενέστεροι χρήστες κατά την 
έννοια του CLP (άρθρο 2 σημεία 17 και 19 αντίστοιχα) που διαθέτουν χημικά μείγματα στην αγορά 
τα οποία ταξινομούνται ως επικίνδυνα είτε λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, ή λόγω των 
επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία. Η καταχώρηση στο ΕΜΧΠ μπορεί να πραγματοποιηθεί 
από οποιοδήποτε εισαγωγέα ή μεταγενέστερο χρήστη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την ορθότητα και εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και για τυχόν συνέπειες από 
την παροχή μη ορθών πληροφοριών.  

 

5. Διευκρινίζεται ότι, ο “διανομέας”, κατά την έννοια του κανονισμού, δεν έχει υποχρέωση στο 
πλαίσιο του εν λόγω άρθρου. Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημ. 20 ο διανομέας «απλώς 
αποθηκεύει και διαθέτει σε τρίτους στην αγορά μία ουσία σε μείγμα». Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν 
θεωρείται πλέον διανομέας αλλά μεταγενέστερος χρήστης.  

 

6. Όλα τα χημικά προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά  και ταξινομούνται ως επικίνδυνα 
για την ανθρώπινη υγεία ή λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων πρέπει να καταχωρούνται στο 
ΕΜΧΠ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα απορρυπαντικά/ καθαριστικά προϊόντα που υπάγονται 
στον Κανονισμό 648/2004/ΕΚ, και τα φυτοπροστατευτικά (Καν. EΚ/1107/2009) και βιοκτόνα 
προϊόντα (Καν. ΕΕ/528/2012) τα οποία έχουν έγκριση από τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς 
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ελληνικός Οργανισμός Φαρμάκων). 

 

7. Για τα απορρυπαντικά/ καθαριστικά προϊοντα που υπάγονται στον Κανονισμό 648/2004/ΕΚ, ισχύει 
παράλληλα η υποχρέωση υποβολής της πλήρους σύνθεσης του προϊόντος στο Κέντρο 
Δηλητηριάσεων, βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 3 και του Παραρτήματος VII, Μέρος Γ του 
Κανονισμού 648/2012/ΕΚ και του άρθρου 3, παράγραφος 3 της ΥΑ 381/2005 (ΦΕΚ 539/Β΄/02-05-
2006), χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο  
http://0317.syzefxis.gov.gr/wp-content/uploads/2018/05/PoisonRegistrationForm.pdf  
 

8. Σε περίπτωση αλλαγής της χημικής σύνθεσης ή/και της ταξινόμησης ενός προϊόντος χωρίς την 
αλλαγή εμπορικής ονομασίας, το προϊόν πρέπει να καταχωρηθεί εκ νέου στο ΕΜΧΠ. Το ίδιο ισχύει 
και σε περίπτωση αλλαγής μόνο της εμπορικής ονομασίας του προϊόντος ή οποιασδήποτε αλλαγής 
των πληροφοριών του άρθρου 17 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ στην ετικέτα του προϊόντος. Δε 
διαγράφονται ή τροποποιούνται εγγραφές καταχωρημένων προϊόντων στο ΕΜΧΠ. 
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9. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης όσων μειγμάτων ταξινομούνται μόνο λόγω 
επικινδυνότητας για το περιβάλλον, καθώς και των επικινδύνων προϊόντων που είναι χημικές 
ουσίες, κατά τον ορισμό του άρθρου 2, σημείο 7 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ.  

 

10. Συνιστάται να γίνεται καταχώρηση του προϊόντος στο ΕΜΧΠ πριν τη διάθεση του στην αγορά, ή το 
αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του. 
 

11. Επισημαίνεται ότι, η λειτουργία του λογισμικού του  ΕΜΧΠ δεν είναι αυτοματοποιημένη. Για 
τεχνικούς λόγους παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν τις ως άνω πληροφορίες 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: emxp@gcsl.gr και όχι 
εγγράφως ή με ψηφιακό δίσκο (cd) ή με υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων διαδικτυακά (π.χ. we 
transfer) .  Επιπλέον,  τα συνημμένα αρχεία σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα πρέπει να περιέχουν 
ΜΟΝΟ ένα σετ comp.gx, prod.gxk και  version.ini.   
 

12. To αποσταλθέν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του υπόχρεου που φέρει συνημμένα τα 
προβλεπόμενα αρχεία σύμφωνα με τη διαδικασία καταχώρησης η οποία περιγράφεται στην 
ιστοσελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους 
(http://www.gcsl.gr/media/Environment/EMXP/INSERTDATA.pdf), αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο 
της κατάθεσης των πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ. Ο 
αριθμός ταυτοποίσης (identification number, ID) που αποδίδεται κατά την καταχώρηση στο προϊόν 
δεν θα κοινοποιείται πλέον στους καταχωρίζοντες, ενώ για τις περιπτώσεις που έχει αποσταλεί, 
δεν χρησιμοποιείται, δεν αναγράφεται στη συσκευασία και δεν συνιστά έγκριση κυκλοφορίας του 
προϊόντος. 
 

13. Για προϊόντα, τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί στο ΕΜΧΠ και έχουν υποχρέωση καταχώρησης, 
επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ 3015811/2663 (ΦΕΚ 
1410/Β΄/2010) όπως ισχύει. 

 

14. Tα προϊόντα που δεν ταξινομούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ αλλά φέρουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου (φράσεις EUH) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του 
Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, δεν έχουν υποχρέωση καταχώρησης, αφού οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες κινδύνου θεωρούνται στοιχεία επισήμανσης και όχι ταξινόμησης. Συνιστάται σε 
προαιρετική βάση η καταχώρηση στο ΕΜΧΠ των εν λόγω προϊόντων.  
 

15. Το ως άνω Σχετικό 1 καταργείται. 
 
Με ευθύνη των Προϊσταμένων παρακαλούμε να λάβει γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας. Οι φορείς 

κοινοποίησης της παρούσας παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά. 

 
    Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις. 

  

 

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

 

 

Δρ Ευτυχία Δήμα 
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