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Θέμα : Απαίτηση δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς προμήθειας χημικών και βιομηχανικών προϊόντων.
Σχετ. :Σχετικά ερωτήματα προμηθευτών, προέδρων διαγωνισμών .
Με αφορμή πολλαπλά ερωτήματα προμηθευτών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμήθειας χημικών και
βιομηχανικών προϊόντων του Δημόσιου τομέα αλλά και προέδρων των εν λόγω διαγωνισμών, θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:
 Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι η
εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής των Κανονισμών REACH (Kαν.
1907/2006/EK) «για την καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών
προϊόντων» και CLP (1272/2008/ΕΚ) «για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων», όπως ισχύουν. Επιπλέον, είναι και η Εθνική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο
εφαρμογής του Κανονισμού 648/2004/ΕΚ «σχετικά με τα απορρυπαντικά», και την οδηγία 2004/42/ΕΚ (Υ.Α.
437/2005 (ΦΕΚ 1641/Β΄/2006) «για τους πτητικούς οργανικούς διαλύτες».
 Επισημαίνεται ότι η σύνθεση και όλες οι σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να καθορισθεί κατά
πόσον μια ουσία, αυτούσια ή σε μείγμα, ή ένα μείγμα συνεπάγεται κίνδυνο από φυσικούς παράγοντες ή
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή
(παραγωγού, εισαγωγέα ή μεταγενέστερου χρήστη), σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού CLP, όπως
ισχύει.

 Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος (χημικής ουσίας ή μείγματος) που διατίθεται
στην αγορά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή (παραγωγού, εισαγωγέα ή μεταγενέστερου
χρήστη), σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού CLP. Ο προμηθευτής οφείλει να είναι ενήμερος για κάθε
αλλαγή της Νομοθεσίας και των επιστημονικών /τεχνικών δεδομένων που αφορούν το προϊόν, λόγω της
δυναμικής φύσης της ως άνω νομοθεσίας και να τροποποιεί την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία,
εφόσον απαιτείται.

 Χαρακτηρισμοί και δηλώσεις του τύπου «ακίνδυνο», «μη επικίνδυνο» «μη τοξικό» κλπ. δεν πρέπει να
εμφανίζονται στην ετικέτα ή στη συσκευασία (άρθρο 25 του CLP).
 Η κατάρτιση και χορήγηση επικαιροποιημένου ΔΔΑ, εφόσον απαιτείται, το οποίο να είναι σύμφωνο με το
άρθρο 31 του Κανονισμού REACH 1907/2006/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ΄αριθ. 2015/830, όπως ισχύουν,
αποτελεί επίσης αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.
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 Το ΓΧΚ δεν εκδίδει «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης –Επισήμανσης προϊόντος, ούτε Πιστοποιητικό όπου να
αναγράφεται η σύνθεση του προϊόντος!!

 Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3, της ΚΥΑ 3015811/2663 (ΦΕΚ1410/Β΄/2010), η Διεύθυνση Ενεργειακών,
Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους έχει ορισθεί ως ο εθνικός αρμόδιος
φορέας ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45, του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ, όπως
ισχύει. Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων λειτουργεί στη Διεύθυνσή μας, το ηλεκτρονικό «Εθνικό
Μητρώο Χημικών Προϊόντων» («ΕΜΧΠ»), όπου καταχωρούνται τα προϊόντα που ταξινομούνται ως
επικίνδυνα, βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων, με σκοπό να
παρέχονται πληροφορίες για την κάλυψη της ιατρικής ζήτησης με τη λήψη προληπτικών ή θεραπευτικών
μέτρων (άρθρο 45).
 Yπόχρεος για την καταχώρηση στο ΕΜΧΠ είναι ο εισαγωγέας ή ο μεταγενέστερος χρήστης που είναι
υπεύθυνος διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, ο οποίος είναι αποκλειστικά ο υπεύθυνος για την ορθότητα
και την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, καθώς και για τυχόν συνέπειες από την παροχή μη
ορθών πληροφοριών.
 Ο έλεγχος συμμόρφωσης τόσο με το άρθρο 45, όσο και με τις υπόλοιπες διατάξεις των Κανονισμών
1272/2008/ΕΚ, REACH, 1907/2006/ΕΚ, 648/2004/ΕΚ «σχετικά με τα απορρυπαντικά» και της οδηγίας
2004/42/ΕΚ (Υ.Α. 437/2005 (ΦΕΚ 1641/Β΄/2006) «για τους πτητικούς οργανικούς διαλύτες» “VOC’ s” όπως
ισχύoυν, πραγματοποιείται κατά τον έλεγχο εφαρμογής της ως άνω νομοθεσίας, (επιθεωρήσεις, έλεγχοι
δειγμάτων αγοράς, έλεγχοι μετά από καταγγελίες, τελωνειακοί έλεγχοι κλπ.), από το ΓΧΚ.
 Για προϊόντα, για τα οποία δεν έχουν κατατεθεί τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο ΕΜΧΠ
ενώ υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1δ της
ΚΥΑ 3015811/2663 (ΦΕΚ1410/Β΄/2010).
 Η καταχώρηση του προϊόντος στο ΕΜΧΠ δεν αποτελεί έγκριση κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά. Ο
αριθμός ταυτοποίησης, ο οποίος αποδίδεται στο προϊόν μετά την επιτυχή καταχώρησή του, δεν
αναγράφεται στην συσκευασία του και δεν αποτελεί αριθμό έγκρισης.
 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του ενδιαφερομένου για καταχώρηση συγκεκριμένου προϊόντος,
αποτελεί απόδειξη ότι κατετέθηκε η συγκεκριμένη αίτηση. Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης
θεωρούμε ότι ο ενδιαφερόμενος έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ως προς την καταχώρηση. Ο
αριθμός ταυτοποίησης αποδίδεται στο επόμενο χρονικό διάστημα.
 Επιπλέον, όσον αφορά τα καθαριστικά προϊόντα (απορρυπαντικά), όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση
που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας, στον ιστότοπο του
ΓΧΚ:www.gcsl.gr/Διευθύνσεις/Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων/Τμήμα
Β΄/Βιομηχανικά Προϊόντα/απορρυπαντικά, σύμφωνα με τον νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7.04.2014) και
συγκεκριμένα το άρθρο 1, παράγραφος ΣΤ΄.5, σημείο 7 (α, β, γ, δ), σελ. 1411, καταργήθηκε τo σύστημα
καταχώρισης των απορρυπαντικών και η υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης ή του
αντίστοιχου κωδικού παραγωγής επί της συσκευασίας.
 Ισχύει όμως η υποχρέωση καταχώρισης των απορρυπαντικών που ταξινομούνται ως επικίνδυνα βάσει των
επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους επιπτώσεων (άρθρο 45), στο Εθνικό Μητρώο Χημικών
Προϊόντων.
 Επίσης όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα:.
1) Γνωστοποιοποιούνται ηλεκτρονικά στο Κέντρο Δηλητηριάσεων ανεξάρτητα αν ταξινομούνται ή δεν
ταξινομούνται ως επικίνδυνα σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP , όπως ισχύει κ α ι
2) Φέρουν επί της ετικέτας τις φράσεις : «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων
210 7793777.
Aπό τα ανωτέρω ποκύπτει :


Δεν πρέπει στους όρους της προκήρυξης να τίθεται ως προϋπόθεση συμμετοχής όρος που να απαιτεί
πιστοποιητικό ταξινόμησης κι επισήμανσης του προϊόντος ή σύστασης από το ΓΧΚ.
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 Προτείνουμε να ζητούνται τα ακόλουθα:
 ΔΔΑ του προϊόντος, εφόσον απαιτείται
 Υπεύθυνη δήλωση του νόμου Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:
o H ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος είναι σύμφωνες με τον κανονισμό
(ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει,
o Το ΔΔΑ του προϊόντος είναι επικαιροποιημένο και σύμφωνο με τον Κανονισμό REACH
(1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 2015/830, όπως ισχύουν.
o Έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα
με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Δρ. Ευτυχία Δήμα
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