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Περιεχόμενα

• Υποχρεώσεις καταχώρισης

• Έλεγχοι σε θέματα καταχωρίσεων

• Περιορισμοί (απαγορεύσεις) σε μείγματα και αντικείμενα

• Συνεργασία σε θέματα περιορισμών
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Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) με αριθ. 1907/2006 της 
18ης Δεκεμβρίου 2006 για 

• Καταχώριση,

• Αξιολόγηση,

• Αδειοδότηση και 

• Περιορισμούς των χημικών προϊόντων 

και την ίδρυση του Eυρωπαϊκού Oργανισμού Χημικών 
Προϊόντων (ECHA)
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Κανονισμός REACH

Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals 



Υποχρεώσεις Καταχώρισης

Για εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που παράγουν ή εισάγουν χημικές ουσίες

• Σε ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη του 1 τόνου/έτος

• Σε αυτούσια μορφή, σε μείγματα ή σε αντικείμενα με εκούσια 
απελευθέρωσή τους

• Ανεξαρτήτως επικινδυνότητας
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ΠΡΟ- ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

και μετά

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ECHA
Helsinki



Τι είναι η καταχώριση;

• Είναι η υποβολή δεδομένων επικινδυνότητας από τον κάθε καταχωρίζοντα στον 
ECHA

• Οι καταχωρίζοντες υποβάλλουν από κοινού τα δεδομένα για την ίδια χημική ουσία 
και επιμερίζονται το κόστος

• Σε κάθε εταιρεία που εισάγει ή παράγει χημική ουσία στην Ευρώπη δίδεται ένας 
αριθμός καταχώρισης

• Η καταχώριση γίνεται μια φορά.  Ο αριθμός καταχώρισης δεν έχει ημερομηνία 
λήξης
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Γιατί το REACH αφορά το τελωνείο;

• Θέτει άμεσα υποχρεώσεις σε εισαγωγείς

• Ορίζει σαφώς στο άρθρο 2 ότι «η εισαγωγή θεωρείται 
διάθεση στην αγορά»

• Θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις για τη διάθεση 
χημικών ουσιών (εισαγωγή) στην Ευρωπαϊκή αγορά 
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Χρονικές Υποχρεώσεις Καταχώρισης



Πού φαίνεται ο αριθμός καταχώρισης;

• Στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.  Στο σημείο 1 για καθαρές χημικές ουσίες και στο 
σημείο 3 για τα μείγματα.

• Στο σημείο 1 του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας αναγράφονται και τα στοιχεία του 
αποκλειστικού αντιπροσώπου (εάν υπάρχει)

• Στην ακόλουθη ιστοσελίδα του ECHA

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances 

• Στην επιστολή ορισμού του αποκλειστικού αντιπροσώπου

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 

που εκπληρώνει τις υποχρεώσεις καταχώρισης εισαγωγέων από παρασκευαστή εκτός ΕΚ



Παραδείγματα  Επηρεαζομένων Εισαγωγέων
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Καθαρές χημικές ουσίες

Μείγματα χημικών ουσιών

Απορρυπαντικά                    Λιπάσματα 

Βιοκτόνα                                Καλλυντικά 

Κάρβουνα                              Καύσιμα

Ψυκτικά αέρια                        Πρόσθετα τσιμέντου

Μελάνια                                  Πυροσβεστικά υλικά

Κόλλες                                    Μπογιές, Χρώματα

Ακατέργαστα μέταλλα           Δομικά υλικά

Μη-πόσιμη αιθανόλη            Προϊόντα φροντίδας και συντήρησης αυτοκινήτων

Μονομερή και Πολυμερή      Προϊόντα για κολυμβητικές δεξαμενές



Ελέγχοι σε θέματα καταχώρισης 

1. Αποστολή ετήσιων ποσοτήτων εισαγωγής ανά εισαγωγέα από το Τμήμα 
Τελωνείων στο ΤΕΕ (από αρχιτελωνείο)

 Κωδικοί Συνδυασμένης Ονοματολογίας 28-38 

 μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (220720)

 ξυλοκάρβουνα (440290)

 καύσιμα (φωτ. πετρέλαιο, gasoil, αμόλυβδη βενζίνη, μαζούτ) και

 ακατέργαστα μέταλλα και κράματά τους

2.  Διανομή ενημερωτικού υλικού στους επηρεαζόμενους εισαγωγείς από τα 
επαρχιακά του Τμήματος Τελωνείων

 Ένημερωτικά έντυπα ΤΕΕ για REACH, CLP, ΔΔΑ, σήμανση
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Έλεγχοι σε θέματα καταχώρισης 
(εμπλοκή Τελωνειακών Λειτουργών) 

3.   Τηλεφωνική επικοινωνία με κεντρικά γραφεία ΤΕΕ για κάθε εισαγωγή που ξεπερνά τον 1 

τόνο, εκτός και εάν επιτράπηκαν προηγούμενες εισαγωγές

Οι εισαγωγείς να προσκομίζουν Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος/προϊόντων στον 

Τελωνειακό Λειτουργό

Στις περιπτώσεις πιθανής παράβασης η εισαγωγή δεν θα προχωρεί μέχρι:

(α) την διερεύνηση από τα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ, ή 

(β) την επιθεώρηση των προϊόντων στο Τελωνείο Λεμεσού από τον Επιθεωρητή Εργασίας κο 

Ευστάθιο Θεοχάρους

Δεν αναμένονται καθυστερήσεις πέραν των δύο ημερών.

Θα εξετασθεί η πιθανότητα κατακράτησης των προϊόντων ή λήψης άλλων μέτρων σε μη-

συμμορφούμενες περιπτώσεις



Παράρτημα XVII του REACH-Περιορισμοί

• Περιορισμοί (Restrictions) στη χρήση χημικών ουσιών, σε μείγματα ή αντικείμενα

• Περιορισμοί σε 64 σημεία – συχνή αναθεώρηση

• Απαγορεύονται οι Καρκινογόνες, Μεταλλαξιογόνες και Τοξικές για την Αναπαραγωγή 
Χημικές Ουσίες σε καταναλωτικά χημικά προϊόντα

• Απαγορεύονται επίσης συγκεκριμένες χημικές ουσίες σε συγκεκριμένα προϊόντα π.χ.

Έξι συγκεκριμένοι Φθαλικοί εστέρες σε Παιχνίδια

Αζωχρωστικές σε Υφασμάτινα και Δερμάτινα Είδη

Φουμαρικό διμεθύλιο (DMF) σε όλα τα αντικείμενα

Βενζόλιο, τολουόλιο και χλωροφόρμιο σε καταναλωτικές κόλλες 
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Πρόσφατα μη-συμμορφούμενα προϊόντα από σύστημα RAPEX

Θέρμοι με αμίαντο (καρκινογόνος)

Παιχνίδια με φθαλικούς εστέρες (τοξικοί στην αναπαραγωγή)

Κόλλες με τολουόλιο και χλωροφόρμιο (καρκινογόνα)

Παπούτσια με χρώμιο και DMF (ευαισθητοποιητικό, αλλεργιογόνο)

Ρούχα με αζωχρωστικές (καρκινογόνες)

Πλαστικές συσκευασίες με κάδμιο (καρκινογόνο)
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Εξασθενές χρώμιο-Cr(VI) σε τσιμέντο

• Απαγορεύεται η περιεκτικότητα χρωμίου σε τσιμέντο πέραν 

του 0,0002% (2 ppm)

• Εγκύκλιοι ΣΔ (99) και ΑΠ (436)

• Διακίνηση τσιμέντου από κατεχόμενα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

• Για εισαγωγές από τρίτες χώρες ζητείται πιστοποιητικό ανάλυσης μαζί με 
το Έντυπο παροχής πληροφοριών της εγκυκλίου ΑΠ (436)

• Οι εισαγωγές πρέπει να είναι σε σάκους μέχρι 25 Kg

• Ο περιορισμός αφορά και το μη συσκευασμένο τσιμέντο (χύμα)

• Ειδοποιούνται άμεσα οι Λειτουργοί του ΤΕΕ για τυχόν προβλήματα (μη 
παρουσίαση πιστοποιητικού ανάλυσης, σάκκοι μεγαλύτεροι από 25 Kg)
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Νικέλιο (Ni), Kάδμιο (Cd) και Mόλυβδος (Pb) σε μεταλλικά κοσμήματα

• Εγκύκλιοι ΑΠ (199) και ΑΠ (216)

• Προσκόμιση ενυπόγραφης δήλωσης εισαγωγέα ή προμηθευτή σχετικά με την 
περιεκτικότητα των τριών μετάλλων

• Στην δήλωση πρέπει να αναφέρεται ότι η περιεκτικότητα για τα τρία μέταλλα είναι 
σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

• Ο τελωνειακός Λειτουργός βλέπει την δήλωση και κρατεί σχετική σημείωση στο 
πεδίο 44 του SAD

• Εφαρμόζεται σε αντικείμενα που έρχονται σε άμεση και παρατεταμένη επαφή με το 
δέρμα, όπως: 

 σκουλαρίκια, βραχιόλια, περιδέραια, δαχτυλίδια

 ρολογια χεριού και μπρασελέ

 καρφίτσες και μανικετόκουμπα
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Υποχρεωτικά 16 Σηµεία σε κάθε ΔΔΑ

1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και 

στοιχεία εταιρείας

2. Προσδιορισμός

επικινδυνότητας

3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα 

συστατικά 

4. Μέτρα πρώτων βοηθειών 

5. Μέτρα για την καταπολέμηση 

της πυρκαγιάς 

6. Μέτρα για την αντιμετώπιση 

τυχαίας έκλυσης 

7. Χειρισμός και αποθήκευση

8. Έλεγχος της έκθεσης στο

προϊόν/ατομική προστασία

9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες

10. Σταθερότητα και 

αντιδρασιμότητα

11. Τοξικολογικές πληροφορίες

12. Οικολογικές πληροφορίες

13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση 

14. Πληροφορίες σχετικά με τη

μεταφορά

15. Πληροφορίες σχετικά με τις

κανονιστικές διατάξεις

(νομοθεσία)

16. Άλλες πληροφορίες

πάντοτε στην Ελληνική



Συμπεράσματα-Δράσεις

• Υποχρεώσεις καταχώρισης: οι Τελωνειακοί προβαίνουν πάντοτε σε 

τηλεφωνική συνεννόηση για κάθε εισαγωγή η οποία ξεπερνά τον ένα τόνο

•

• Σε κάθε πιο πάνω εισαγωγή ζητείται πριν την τηλεφωνική επικοινωνία το 

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος

• Εάν η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι εφικτή το προϊόν τελωνίζεται 

κανονικά και δίδεται στον εισαγωγέα το ενημερωτικό έντυπο για τον 

Κανονισμό REACH

• Υποχρεώσεις περιορισμών: για το τσιμέντο και τα τσιμεντοκονιάματα 

ζητείται πιστοποιητικό βεβαίωσης για το χρώμιο

• Για τα ψευδοκοσμήματα, τα υφάσματα και τα 

παιχνίδια δίδονται τα σχετικά ενημερωτικά 

έντυπα εάν ο εισαγωγέας δεν είναι ενήμερος


