
  

V   
The Project LIFE AskREACH 

(No. LIFE16 GIE/DE/000738) is 

funded by the LIFE Programme 

of the European Union 

LIFE AskREACH (LIFE16 GIE/DE/000738) 
'Enabling REACH consumer information rights on chemicals in articles by IT-tools' 
09/2017 – 08/2022 
 

 
Σχετικά με το Πρόγραμμα 
Tο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE AskREACH βοηθάει τους καταναλωτές και τις εταιρείες να εφαρμόσουν 
“ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ” σχετικά με την παρουσία ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 
(SVHC) στα αντικείμενα. Στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί εφαρμογή για έξυπνα κινητά μέσω της 
οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να σαρώνουν το barcode του αντικειμένου που προτίθενται να 
αγοράσουν για να ενημερώνονται για την πιθανή ύπαρξη ουσιών που προκαλούν μεγάλη ανησυχία. Οι 
στόχοι του έργου θα επιτευχθούν μέσα από τις καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών και των εταιρειών.  
Το Εθνικό Αστεροσκοπείο είναι εταίρος του προγράμματος με υπεύθυνη την Δρ. Βασιλική 
Ασημακοπούλου. Οι δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης θα γίνουν σε συνεργασία με την εθελοντική 
περιβαλλοντική οργάνωση ECOCITY. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ως Εθνική  Αρμόδια Αρχή στηρίζουν 
την υλοποίηση του LIFE AskREACH που σχετίζεται με την  Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα επικίνδυνα χημικά 
στα αντικείμενα (SVHC) και την εφαρμογή της μέσω του άρθρου 33 του κανονισμού REACH. 

 

Το LIFE AskREACH έχει σαν στόχο: 

 να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές σχετικά με το δικαίωμά τους να γνωρίζουν για την ύπαρξη  
ουσιών που προκαλούν μεγάλη ανησυχία (SVHC) σε αντικείμενα, 

 να βοηθήσει τους καταναλωτές να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις αγοράς με τη βοήθεια 
Εφαρμογής για Έξυπνα Κινητά που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου για τη σάρωση των μοναδικών 
κωδικών των αντικειμένων που προτίθενται να αγοράσουν, 

 να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των προμηθευτών σχετικά με την υποχρέωσή τους να 
συμμορφώνονται με το Άρθρο 33(2) του κανονισμού REACH όσον αφορά στην παροχή πληροφοριών 
προς τους καταναλωτές, 

 να βελτιώσει τη ροή πληροφοριών σχετικά με τις SVHC μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών,  

 να βελτιώσει τις διαδικασίες επικοινωνίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού με στόχο την 
αντικατάσταση των SVHC με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.  

 να αναπτύξει μία Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων η οποία θα συμπληρωθεί με πληροφορίες σχετικά με 
την παρουσία των SVHC σε αντικείμενα από τους προμηθευτές προϊόντων.  

 

‘ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ’: RΕΑCH 
Το Άρθρο 33(2) του Κανονισμού REACH παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να ζητούν 
πληροφορίες από τους προμηθευτές σχετικά με την παρουσία ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία (SVHC)1 σε αντικείμενα, σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% του βάρους τους, σύμφωνα με 
τον κανονισμό REACH2.  
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1 Τα χημικά τα οποία αναγνωρίζονται ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία  (SVHC) σύμφωνα με το άρθρο 57 του 
κανονισμού REACH μπορεί να είναι:  i) καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (CMR), ii) ανθεκτικές, 
βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές (PBT), iii) πολύ ανθεκτικές και πολύ βιοσυσσωρεύσιμες (vPvB) και iv) ισοδύναμες ανησυχίες, π.χ. 
ενδοκρινικοί διαταράκτες (ED).  
 2 Το Άρθρο 3(3) του κανονισμού REACH ορίζει σαν αντικείμενο  ‘ένα αντικείμενο το οποίο κατά τη διάρκεια της παραγωγής λαμβάνει 
ειδικό σχήμα, επιφάνεια ή σχέδιο που καθορίζει τη λειτουργία του σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι η χημική σύστασή του’.  

 
Εταίροι Προγράμματος  

20 Συμμετέχοντες (Κυβερνητικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ιδρύματα, Μη  

κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις καταναλωτών )  

13 Ευρωπαϊκά Κράτη (Ανατολικά, Δυτικά, Βόρεια και Νότια  Ευρώπη)  

 Μεγάλη ποικιλία δεξιοτήτων μεταξύ των εταίρων (χώρες με 
πράσινο χρώμα),  

 Πολλοί διαφορετικοί οργανισμοί και μεγάλη γεωγραφική 
κάλυψη, 

 Συμμετοχή άλλων κρατών μελών ή μη της ΕΕ (χώρες με μπλε 
χρώμα: μεταφορά του έργου, χώρες με ροζ χρώμα: μεταφορά 
της εφαρμογής για κινητά) 

 
 

 
 
Τα Nέα μας: Παρούσα Φάση του Προγράμματος 

 Η έρευνα σχετικά με το επίπεδο ευαισθησίας και γνώσης των καταναλωτών κατοίκων των χωρών που 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και φαίνεται ότι μία εφαρμογή για έξυπνα κινητά θα 
ήταν χρήσιμη. 

 Η έρευνα για τις Εταιρείες που προμηθεύουν αντικείμενα (παραγωγοί, εισαγωγείς, λιανοπωλητές) 
μόλις ολοκληρώθηκε. 

 Στις 23-24(25) Οκτωβρίου 2018 στη Ρήγα της Λετονίας  πραγματοποιήθηκε Διεθνές Σεμινάριο στα 
πλαίσια Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων: INTERREG NonHazCity, LIFE Fit for REACH, 
LIFE AskREACH για την προώθηση της αντικατάστασης επικίνδυνων χημικών ουσιών και τη διασφάλιση 
της βιωσιμότητας.  

 Προετοιμάζονται οι συνεντεύξεις με τις Εταιρείες για την εύρεση υποψήφιων που θα εισάγουν πιλοτικά 
δεδομένα στη βάση για επιλεγμένα αντικείμενα. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ μπείτε στην κεντρική ιστοσελίδα του έργου μας 
www.askreach.eu  ή απευθυνθείτε στο vasiliki@noa.gr.     
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