Διαδικαζία για ηην ηλεκηρονική καηατώρηζη προϊόνηων ζηο ΕΜΧΠ
Γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαρώξεζε ησλ πξντόλησλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα πξόγξακκα ινγηζκηθνύ,
ώζηε λα είλαη δπλαηή ε παξαιαβή αηηήζεσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ε απηόκαηε
θαηαρώξεζή ηνπο ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γεληθνύ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο. Ζ
εθαξκνγή εγθαζίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο (γηα λα ηηο θαηεβάζεηε θάληε
θιηθ εδώ)
Οη θόξκεο ζπκπιεξώλνληαη ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ νδεγό εηζαγσγήο δεδνκέλσλ .
ΣΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΚΟΚΚΗΝΟ ΥΡΩΜΑ
1.
•
•
•
•
•

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εκθαλίδνληαη 5 θόξκεο:
ηνηρεία επηρείξεζεο
πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία
Τπεύζπλνη επηθνηλσλίαο
ηνηρεία ρεκηθνύ πξντόληνο
ύλζεζε ρεκηθνύ πξντόληνο

Οη ηξεηο πξώηεο θόξκεο αθνξνύλ ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, νη ππόινηπεο δύν αθνξνύλ
ζηνηρεία γηα ηα πξντόληα.
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2. ηελ αξρή επηιέγεηαη από ηελ κπάξα επάλσ αξηζηεξά ην θνπκπί «λέα εγγξαθή» γηα ηελ
εηζαγσγή λέσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ κηα εγθαηάζηαζε.
3. πκπιεξώλεηαη ε επσλπκία επηρείξεζεο κόλν κία θνξά ζηελ πξώηε θαξηέια.
4. πκπιεξώλνληαη νη ηξεηο πξώηεο θόξκεο πνπ αθνξνύλ ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.
ημείωζη: ζηε δεύηεξε θόξκα (ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία) ηα αξρηθά ΜΠΔ ζεκαίλνπλ Μειέηε
Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ θαη επηιέγεηαη αλάινγα αλ ππάξρεη ή όρη.
5. πκπιεξώλεηαη ε ηέηαξηε θόξκα κε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην πξντόλ (ρεκηθή νπζία ή
κείγκα) πνπ δειώλεηαη. Δαλ πξόθεηηαη γηα μείγμα, δεν ζσμπληρώνονηαι ηα πεδία «τημική
ονομαζία», «αρ. CAS» και «αρ. ΕΚ». Δάλ πξόθεηηαη γηα οσζία, πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηε από
1/12/2010 ην πεδίν ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ/ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ (Καν. 1272/2008/ΕΚ). Γηα ηα
μείγμαηα ζπκπιεξώλεηε ην πεδίν ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ/ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ (Οδ.
1999/45/ΕΚ – ΑΥ 265/2002), εθηόο εάλ προαιρεηικά εθαξκόδεηε ηνλ Καλ. 1272/2008/ΔΚ γηα
ηελ ηαμηλόκεζε ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ζπκπιεξώλεηε ην αληίζηνηρν πεδίν. Γηα ηα
μείγμαηα ν Καλ. 1272/2008/ΔΚ εθαξκόδεηαη σποτρεωηικά από 1/6/2015.

Υποβολής καταχώρισης
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ημείωζη: ζην πεδίν Γεληθέο Πιεξνθνξίεο - πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο αλαθέξνληαη νη ρξήζεηο
πνπ πξνβιέπεη ή πξνηείλεη ν παξαγσγόο γηα ηελ ελ ιόγσ νπζία, ζην πεδίν θαηεγνξία επηιέγεηαη
ε θαηαιιειόηεξε, ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντόλ, από ηνλ θαηάινγν (drop down list), ν νπνίνο
θαίλεηαη παηώληαο ην βειάθη. Ζ θαηάηαμε απηή δελ είλαη εμαληιεηηθή ή πεξηνξηζηηθή. Δάλ ε
νπζία δελ αλήθεη ζε θακία από ηηο αλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο, αλαθέξαηε εζείο ηελ ή ηηο
θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο θαηά ηε γλώκε ζαο αλήθεη. Σέινο, ζην πεδίν ζπζθεπαζία
ζπκπιεξώλεηαη ε ζπζθεπαζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (είδνο, πιηθό, ρσξεηηθόηεηα). Π.ρ.
θπιηλδξηθό δνρείν 0.5 L. εάλ ππάξρνπλ πάλσ από 1 ζπζθεπαζίεο, ηηο γξάθνπκε όιεο,
ρσξηζκέλεο κεηαμύ ηνπο κε θόκκα.
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6. πκπιεξώλεηαη ε πέκπηε θόξκα (ζύλζεζε ρεκηθνύ πξντόληνο), ηόζν ζηελ πεξίπησζε πνπ
ην πξντόλ είλαη κείγκα θαη ε θαηαρώξηζε ηνπ ζην ΔΜΥΠ είλαη ππνρξεσηηθή, όζν θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ ην πξντόλ είλαη ρεκηθή νπζία θαη θπθινθνξεί κε εκπνξηθή νλνκαζία θαη ε
θαηαρώξηζε ζην ΔΜΥΠ γίλεηαη πξναηξεηηθά. Κάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζηε ζηήιε ρεκηθή
νπζία θαη εκθαλίδεηαη ην κελνύ (εκθάληζε, πξνζζήθε, δηόξζσζε, δηαγξαθή). Δπηιέγνπκε
πξνζζήθε, ζπκπιεξώλνπκε ηνλ πίλαθα πνπ εκθαλίδεηαη θαη θεύγνπκε παηώληαο επηθύξσζε.
πλερίδνπκε κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηα ππόινηπα ζπζηαηηθά ηνπ κείγκαηνο. ηελ πεξίπησζε πνπ
ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε θάπνηα από ηα ζηνηρεία γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθό,
επηιέγνπκε από ην κελνύ δηόξζσζε θαη κεηά επηθύξσζε. Αλ γηα ιόγνπο εκπηζηεπηηθόηεηαο,
δελ επηζπκνύκε λα θαηαρσξίζνπκε ηελ αθξηβή ζύζηαζε ηνπ κείγκαηνο, ζπκπιεξώλνληαο ην
πεδίν «πνζνζηό» γηα θάζε ρεκηθή νπζία – ζπζηαηηθό ηνπ κείγκαηνο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα
ζπκπιεξώζνπκε ην πεδίν «δηαθύκαλζε» δίλνληαο εύξνο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζπζηαηηθνύ ηνπ κείγκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη oη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρεκηθή ζύλζεζε ησλ κεηγκάησλ
είλαη θαη’ ειάρηζην απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ΓΓΑ (παξάγξαθνο 3.2 ηνπ Μέξνπο Α ηνπ Παξαξηήκαηνο
ΗΗ ηνπ Καλ. (ΔΚ) 453/2010, ν νπνίνο ηξνπνπνηεί ηνλ Καλ. (ΔΚ) 1907/2006). Σνλίδεηαη, επίζεο, όηη ζηελ
παξνύζα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην ΔΜΥΠ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζπκπιήξσζε όλων ησλ
πεδίσλ, κε έκθαζε ζε απηά ηνπ απιθμού CAS, ηηρ ηαξινόμηζηρ/επιζήμανζηρ και
καηηγοπιοποίηζηρ ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ, είηε απηέο είλαη ζπζηαηηθά ελόο κείγκαηνο/πξντόληνο,
είηε είλαη θαζαξή ρεκηθή νπζία πνπ θπθινθνξεί κε εκπνξηθή νλνκαζία.
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7. ηελ πεξίπησζε θαηαρώξηζεο πξντόληνο, ήδε εγγεγξακκέλνπ ζην ΔΜΥΠ, γηα ην νπνίν έρεη
αιιάμεη ε ρεκηθή ζύλζεζε θαη/ή ε ηαμηλόκεζε/επηζήκαλζε ηνπ (δηαηεξώληαο ηελ ίδηα εκπνξηθή
νλνκαζία), θαηά ηελ λέα θαηαρώξηζε ηνπ πξντόληνο, ζηελ εκπνξηθή νλνκαζία ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη σο δηαθξηηηθό ζηνηρείν, καδί κε ηελ εκεξνκελία αιιαγήο ηεο ζύζηαζεο ή/θαη ηεο
ηαμηλόκεζεο/επηζήκαλζεο ηνπ εγγεγξακκέλνπ πξντόληνο, ζαο θαη θάπνην δηαθξηηηθό ζηνηρείν
πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηη ζσζκεσαζία ηνπ πξντόληνο (π.ρ. lot number, batch number,
εκεξνκελία παξαγσγήο ή θάηη παξεκθεξέο), ην νπνίν ζα ππνδεηθλύεη ηελ αιιαγή ζηε ζύλζεζε
θαη ηαμηλόκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντόληνο (πρ Δκπνξηθή Ολνκαζία/2010/lot #). ηελ
παξνύζα έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ, ζηελ θαξηέια πνπ αθνξά ηε ζύλζεζε ηνπ ρεκηθνύ πξντόληνο
ππάξρεη ρώξνο γηα ζρόιηα (ζεκεηώζεηο ζύλζεζεο), όπνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα αλσηέξσ
αλαιπηηθά.
8. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα ήδε εγγεγξακκέλν πξντόλ αιιάδεη ε εκπνξηθή ηνπ νλνκαζία
(αλεμάξηεηα από ηε ζύλζεζε/ηαμηλόκεζε/επηζήκαλζε ηνπ), θαηά ηελ λέα ππνρξεσηηθή
θαηαρώξηζε ηνπ πξντόληνο, ζην ρώξν γηα ζρόιηα (ζεκεηώζεηο ζύλζεζεο) ζηελ θαξηέια πνπ
αθνξά ηε ζύλζεζε ηνπ ρεκηθνύ πξντόληνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην εκπνξηθό όλνκα ηνπ ήδε
εγγεγξακκέλνπ πξντόληνο.
ΠΡΟΟΥΖ!!! Ζ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΣΩΝ ΤΣΑΣΗΚΩΝ ΓΡΑΦΔΣΑΗ ΑΝ ΑΠΛΟ
ΑΡΗΘΜΟ ΥΩΡΗ % ! ΑΝ ΔΗΝΑΗ ΓΔΚΑΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΣΖΝ
ΣΔΛΔΗΑ ΚΑΗ ΟΥΗ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΟΜΜΑ!
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9. Γηα λα απνζεθεύζνπκε ηα δεδνκέλα παηάκε ην εηθνλίδην «απνζήθεπζε εγγξαθήο».
10. Αλ ζέινπκε λα δηνξζώζνπκε θάηη πνπ έρνπκε ήδε θαηαρσξήζεη, επηιέγνπκε «δηόξζσζε
εγγξαθήο» θαη κεηά «απνζήθεπζε εγγξαθήο».
11. Γηα λα εηζάγνπκε ηα ζηνηρεία γηα ην επόκελν ρεκηθό πξντόλ παηάκε "λέα εγγξαθή" θαη
ζπκπιεξώλνπκε κόλν ηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε θόξκα. Οη ηξεηο πξώηεο θόξκεο δελ ρξεηάδεηαη
λα ζπκπιεξσζνύλ αλ πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα επηρείξεζε (ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα copy-paste).
12. Μεηά ην ηέινο ησλ εγγξαθώλ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη εθηύπσζε ησλ θαηαρσξεκέλσλ
πξντόλησλ (παηώληαο ην θνπκπί εθηύπσζε) γηα λα γλσξίδνπκε πνηα πξντόληα έρνπκε
θαηαρσξήζεη. ε θάζε πεξίπησζε κπνξνύκε λα ειέγμνπκε πνηα πξντόληα έρνπκε εγγξάςεη
παηώληαο ην θνπκπί "ιίζηα δεδνκέλσλ" θαη λα αλαηξέρνπκε ζηηο θόξκεο ηνπο.
13. Σα αξρεία comp.gx_ θαη prod.gxk πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ θαηαρώξεζε μαζί με ηο

αρτείο version.ini (απαραίηηηο για ηην αναγνώριζη ηης έκδοζης από ηο ζύζηημα) θαζώο
θαη ηα αληίζηνηρα ΓΓΑ απνζηέιινληαη ζηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο- Σκήκα Β' κε ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε environment@gcsl.gr , είηε απνζεθεύνληαη ζε έλα καγλεηηθό κέζν
εγγξαθήο θαη απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά.
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