
Διαδικτυακή ημερίδα του Ινστιτούτου PROLEPSIS σχετική με την 

ασφαλή διαχείριση χημικών κινδύνων 

 

Την 1.12.2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα  που διοργάνωσε το 

Ινστιτούτο PROLEPSIS στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

ChemSM-HUB με θέμα  «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την ασφαλή 

διαχείριση χημικών κινδύνων»  

Την ημερίδα συντόνισε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Prolepsis Καθηγήτρια 

Επιδημιολογίας, κα Λινού ενώ απηύθυναν χαιρετισμό ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, 

κ. Πιτσιλής, και η  Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου 

του Κράτους, κα Ζήση, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 

Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, κα Καραούλη, η Πρόεδρος 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), κα. 

Μπαρδάνη, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής της 

Εργασίας και Περιβάλλοντος, κ. Νταβέλος και ο Γραμματέας Υγείας και 

Ασφάλειας από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), κ. 

Στοϊμενίδης. 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και 

Χημικών Προϊόντων) ως η Εθνική Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και των 

έλεγχο εφαρμογής των Ευρωπαϊκών κανονισμών και Διεθνών Συμβάσεων 

που διέπουν τα χημικά προϊόντα συμμετείχε με 2 εισηγήσεις : 

 «ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών και ο ρόλος του ΓΧΚ στην 

εφαρμογή της νομοθεσίας των χημικών προϊόντων» που παρουσίασε η 

κα Δήμα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Βιομηχανικών και 

Χημικών Προϊόντων και  

 «Κανονισμοί REACH, CLP – έλεγχος χημικών προϊόντων στην 

Ελλάδα» που παρουσίασε η κα Νακοπούλου, Προϊσταμένη του 

Τμήματος Χημικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Ενεργειακών 

Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων 

 

στις οποίες παρουσιάστηκε το επιχειρησιακό έργο του ΓΧΚ στον Τομέα 

Ελέγχου των Χημικών Προϊόντων, το οποίο εκτελείται με αποκλειστικό  

γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, του περιβάλλοντος αλλά 

και την ταυτόχρονη υποστήριξη των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο των χημικών προϊόντων, σε υλοποίηση 

σχετικών στόχων  και δράσεων  του  Επιχειρησιακού Σχεδίου  της 

ΑΑΔΕ. 

Ειδικότερα ανακοινώθηκε ότι: 

 Η Γενική Διευθύντρια του ΓΧΚ συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ΕCΗΑ). 

 Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων:  



- συμμετέχει στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών  και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμβάλλοντας τόσο  στην διαμόρφωση της 

σχετικής νομοθεσίας, η οποία λόγω της δυναμικής της φύσης 

τροποποιείται διαρκώς υπό το φως νέων επιστημονικών δεδομένων, 

όσο και στην διαμόρφωση κοινής πολιτικής σε θέματα διαχείρισης των 

επικίνδυνων χημικών καθώς και περιορισμών παραγωγής, κυκλοφορίας 

και χρήσης.  

- Συντονίζει τον έλεγχο εφαρμογής της ως άνω νομοθεσίας καταρτίζοντας 

προγράμματα επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις κατά μήκος όλης της 

αλυσίδας εφοδιασμού (παραγωγής, εισαγωγής, διακίνησης χημικών 

προϊόντων), καθώς επίσης και δειγματοληπτικών στοχευμένων ελέγχων 

συμμόρφωσης χημικών προϊόντων στην αγορά, τα οποία ελέγχονται 

στα διαπιστευμένα εργαστήριά του. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι 

δειγμάτων στην αγορά διεξάγονται σε όλη την επικράτεια από τις 

χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες. Οι χημικοί που διεξάγουν τον 

έλεγχο εκπαιδεύονται με σεμινάρια που διοργανώνει η αρμόδια 

επιτελική Διεύθυνση του ΓΧΚ-ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Ενεργειακών, 

Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων.  

- Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

έχοντας εγκαθιδρύσει εθνικό γραφείο στήριξης (helpdesk) από το 2007, 

αλλά και διοργανώνοντας ημερίδες ενημέρωσης για τις εξελίξεις της ως 

άνω νομοθεσίας και προκειμένου να διευκρινισθούν γκρίζες ζώνες κατά 

την εφαρμογή της.  

- Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τον έλεγχο των χημικών 

προϊόντων τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. 

- Διοργανώνει ημερίδες Ενημέρωσης για το ευρύ κοινό για την ορθή 

διαχείριση και την ασφαλή χρήση των ουσιών, δίνοντας την ευκαιρία 

στους καταναλωτές να ρωτούν σχετικά με τις ουσίες που περιέχονται 

στα προϊόντα που αγοράζουν και τους προκαλούν πολύ μεγάλη 

ανησυχία. 

 

 

 


