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Περιεχόμενα
 Βασικό μοντέλο συνεργασίας στο πλαίσιο της μόνιμης και

διαρκούς συνεργασίας των περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών
του Γ.Χ.Κ. με τις κατά τόπους Τελωνειακές Υπηρεσίες

 Βασικό μοντέλο συνεργασίας στο πλαίσιο των επιτελικών
κεντρικών Διευθύνσεων Γ.Χ.Κ. –Τελωνείων (Ένταξη
/διαμόρφωση του «Risk Analysis Profile».

 Περιοδική ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο των
επιτελικών κεντρικών Διευθύνσεων Γ.Χ.Κ. –Τελωνείων -
Προγράμματα ελέγχων Εθνικά, του ECHA (REF, πιλοτικά κλπ.)

 Διαδικασίες ελέγχου ΔΕΒΧΠ-ΧΥ για τα Χημικά Προϊόντα κατά
την εισαγωγή



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Χ.Κ. –

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τελωνειακή Υπηρεσία 

Υποβάλλει Αίτημα σε Χημική Υπηρεσία (Χ.Υ.)

Αν το προϊόν εμπίπτει στη νομοθεσία  REACH-CLP-648/2004/ΕΚ κλπ.

για  τεχνική υποστήριξη για δασμολογική 
κατάταξη προϊόντος 

ή /και

Έλεγχος συμμόρφωσης  από Χ.Υ.

Έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ):

Καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου 

Στο πλαίσιο μόνιμης συνεργασίας ΧΥ ΓΧΚ-Τελωνειακών Υπηρεσιών



Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ):

Καταγραφή της συμμόρφωσης ή μη με την ισχύουσα νομοθεσία ΧΠ

Άρα: Η Τελωνειακή Υπηρεσία ενημερώνεται για τα αποτελέσματα του ελέγχου 

Η Τελωνειακή Υπηρεσία (ΤΥ) αποφασίζει 

για θέση του προϊόντος  σε ελεύθερη κυκλοφορία - free circulation

(κατά την κρίση της λαμβάνεται υπόψη ή όχι η μη συμμόρφωση REACH/CLP

που καταγράφεται στο ΔΧΑ)

Η ΤΥ επιτρέπει στον εισαγωγέα να μεταφέρει το προϊόν στις αποθήκες του. 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο της μόνιμης  συνεργασίας ΧΥ-ΓΧΚ-ΤΥ 



ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

H XY που διεξήγαγε τον έλεγχο ανεξάρτητα από την ΤΥ
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:

Απαιτεί  υπεύθυνη δήλωση από εισαγωγέα στην οποία να δηλώνει:
• «ότι το προϊόν δεν θα διατεθεί στην αγορά πριν την συμμόρφωση και 

• Στοιχεία Διεύθυνσης και επικοινωνίας του  χώρου αποθήκευσης.

H χωρικά αρμόδια XY (κατόπιν ειδοποίησης αν η τοποθεσία της αποθήκης διαφέρει από 

την τοποθεσία εισαγωγής) διενεργεί έλεγχο συμμόρφωσης στις αποθήκες 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται από την ΧΥ τα μέτρα και οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία π.χ. Δέσμευση του 

προϊόντος στις αποθήκες, απαγόρευση διάθεσης στην αγορά κ.λ.π.

ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο της μόνιμης  συνεργασίας ΧΥ-ΓΧΚ-ΤΥ 



ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - RISK ANALYSIS PROFILE

Η επιτελική  ΔΕΒΧΠ Γ.Χ.Κ. αξιολογεί τα αποτελέσματα ελέγχων του 
Γ.Χ.Κ. (π.χ. για τους περιορισμούς Παράρτημα XVIIREACH –

Αδειοδότηση κ.λ.π.) 

Η ΔΕΒΧΠ αιτείται/προτείνει στην  Αρμόδια Κεντρ. Υπηρ.Τελωνείων

την ένταξη στο «RISK ANALYSIS PROFILE» :
• Συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων  ή/και

• Εταιρείες  που εισάγουν συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων

• Χωρών από τις οποίες εισάγονται συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων

Αίτημα για ένταξη στο «RISK ANALYSIS PROFILE» και ενίσχυση ελέγχων σε:

• ψευδοκοσμήματα (Ni, Pb, Cd)

• παιχνίδια (φθαλικοί)

Παραδείγματα



ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - RISK ANALYSIS PROFILE

Η τοπική Τελωνειακή Υπηρεσία 

Ειδοποιεί την αντίστοιχη Χημική Υπηρεσία για να διεξάγει τον 
έλεγχο συμμόρφωσης

Εισαγωγή σε κάποιο τελωνείο της χώρας προϊόντος
που έχει ενταχθεί  στο «RISK ANALYSIS PROFILE» (RAP) 

κατόπιν αιτήματος της ΔΕΒΧΠ : To RAP «χτυπάει»!!!

Έλεγχος συμμόρφωσης  από Χ.Υ.

Έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ):

Καταγραφή των αποτελεσμάτων του ελέγχου 



ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (RISK ANALYSIS PROFILE) 

Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ):

Καταγραφή της συμμόρφωσης ή μη π.χ. με το REACH

Η Τελωνειακή Υπηρεσία (ΤΥ) αποφασίζει 

για την θέση του προϊόντος  σε ελεύθερη κυκλοφορία - free circulation

(κατά την κρίση της. Λαμβάνεται υπόψη ή όχι η μη συμμόρφωση

που καταγράφεται στο ΔΧΑ)

Συνήθως λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 
η μη συμμόρφωση όταν έχει ενταχθεί 
στο Risk Analysis Profile στην
απόφαση για μη εισαγωγή

Από τη  ΧΥ επιβάλλονται ανεξάρτητα τα μέτρα και  οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία π.χ. απαγόρευση 

διάθεσης στην αγορά 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΑ, ECHA (REF, πιλοτικά)

Συνεργασία Κεντρικών Υπηρεσιών:  Γ.Χ.Κ. - Τελωνείων 

ΔΕΒΧΠ-και 19η και 33η Διεύθυνση Τελωνείων

Έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τις περιφερειακές Χημικές και 
τις Τελωνειακές Υπηρεσίες 

 Ενημέρωση των ΧΥ για τις εισαγωγές των αντίστοιχων 

προϊόντων.  

 Δειγματοληψία όπου απαιτείται από Τελωνειακό Υπάλληλο 

ή σε συνεργασία με Χημικό του Γ.Χ.Κ. 



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΑ, ECHA (REF, πιλοτικά)

Δελτίο Χημικής Ανάλυσης (ΔΧΑ):

Καταγραφή της συμμόρφωσης ή μη με την ισχύουσα νομοθεσία

Η Τελωνειακή Υπηρεσία (ΤΥ) αποφασίζει 

για την θέση του προϊόντος  σε ελεύθερη κυκλοφορία - free circulation

(κατά την κρίση της λαμβάνεται υπόψη ή όχι η μη συμμόρφωση

που καταγράφεται στο ΔΧΑ)

Από τη  ΧΥ επιβάλλονται ανεξάρτητα τα μέτρα και  οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΑ, ECHA (REF, πιλοτικά)

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2013: Έλεγχος χρωμίου σε τσιμέντα

Έλεγχος φθαλικών σε παιχνίδια

2016: Έλεγχος χρωμίου σε δερμάτινα είδη  

ECHA

2013 - 2014 : REACH EN FORCE 3 - Έλεγχος καταχώρισης σε συνεργασία με τα  

τελωνεία (REACH)

2016: REACH EN FORCE 4 - Έλεγχος περιορισμών (REACH - Παράρτημα XVII)

2018: Πιλοτικό πρόγραμμα για τον έλεγχο εφαρμογής της PIC

2018: Πιλοτικό πρόγραμμα για τον έλεγχο ουσιών SVHC σε αντικείμενα.

Παραδείγματα



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ REACH - CLP

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΒΧΠ 



Τονίζεται η σημασία της ενημέρωσης.

Οδηγίες προς τις Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες για ενημέρωση των εισαγωγέων,
όπου και όποτε είναι δυνατόν, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους
κανονισμούς REACH - CLP.

Ενέργειες Επιτελικής Κεντρικής Δ/νσης :

• Έκδοση σχετικού σύντομου φυλλαδίου (δίφυλλο) που στάλθηκε σε όλες τις
περιφερειακές Χημικές και Τελωνειακές Υπηρεσίες, προτείνοντας να
τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία με στόχο την ενημέρωση των εισαγωγέων.
Ανάρτηση του φυλλαδίου στην ιστοσελίδα του Γ.Χ.Κ.

• Διοργάνωση και διεξαγωγή σημαντικού αριθμού ενημερωτικών εκδηλώσεων .

• Υπενθύμιση, σε κάθε κοινή εκδήλωση με τις αντίστοιχες Χημικές Υπηρεσίες του
σημαντικού ρόλου της διαρκούς ενημέρωσης προς τους εισαγωγείς για τη
επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσή τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ







Αναλυτική περιγραφή διαδικασιών :

Εγκύκλιος με θέμα «Διαδικασία ελέγχου χημικών προϊόντων κατά την εισαγωγή» -
εκδόθηκε από την Αρμόδια εθνική Αρχή REACH-CLPτου Γ.Χ.Κ.

(με αρ. πρωτ.: 30/004/1638/6.7.2011)

Στόχος

• Εναρμόνιση των διαδικασιών ελέγχου που πρέπει να ακολουθούνται από τις
Περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες κατά τον έλεγχο REACH - CLP σε εισαγόμενα
χημικά προϊόντα.

• Έκδοση ενημερωτικού υλικού για Τελωνεία - Εισαγωγείς

• Έκδοση βοηθητικού υλικού για τους ελέγχους από τις ΧΥ (ερωτηματολόγιο για
χρήση κατά τον έλεγχο στην εισαγωγή)

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
προς τις περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες



B1 Υποχρέωση καταχώρισης 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. EΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH.

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος (ΑΑ)

Κατάθεση εγγράφων από εισαγωγέα:
• Επικοινωνία του εισαγωγέα με τον 

παρασκευαστή της Τρίτης Χώρας  
όπου ανακοινώνεται ο ορισμός του 
ΑΑ.

• Επικοινωνία του εισαγωγέα με τον 
ΑΑ για τη διαβεβαίωση ότι τον 
συμπεριλαμβάνει στη λίστα του.

Εισαγωγέας 

Κατάθεση εγγράφων από εισαγωγέα :
Έγγραφα που να γνωστοποιείται  ο 
αριθμός καταχώρισης 



B1 Υποχρέωση καταχώρισης 

Μη συμμόρφωση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. EΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH.

Έλεγχος από ΧΥ (PD-NEA):

• Αριθμός καταχώρισης - καταχωρίζων - ετήσια ποσότητα
• Λίστα ΑΑ - φαντάσματα

Έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυση όπου καταγράφονται τυχόν μη συμμορφώσεις



Αξιολόγηση συμμόρφωσης με κατάθεση 
πιστοποιητικού εξέτασης από εργαστήριο 
διαπιστευμένο κατά ISO 17025.
Σημείωση:
Αξιολόγηση μόνο για τη συγκεκριμένη εισαγωγή

Αποστολή δείγματος για εξέταση στο 
εργαστήριο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. EΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH.

B2 Περιορισμοί: άρθρο 67 παράρτημα XVII

Μη συμμόρφωση

Έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυση όπου καταγράφονται τυχόν μη 
συμμορφώσεις



ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 

H XY που διεξήγαγε τον έλεγχο ανεξάρτητα από την ΤΥ
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης:

Απαιτεί  υπεύθυνη δήλωση από εισαγωγέα στην οποία να δηλώνει:
• «ότι το προϊόν δεν θα διατεθεί στην αγορά πριν την συμμόρφωση και 

• Στοιχεία Διεύθυνσης και επικοινωνίας του  χώρου αποθήκευσης.

H χωρικά αρμόδια XY (κατόπιν ειδοποίησης αν η τοποθεσία της αποθήκης διαφέρει από 

την τοποθεσία εισαγωγής) διενεργεί έλεγχο συμμόρφωσης στις αποθήκες 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται από την ΧΥ τα μέτρα και οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία π.χ. Δέσμευση του 

προϊόντος στις αποθήκες, απαγόρευση διάθεσης στην αγορά,  καταστροφή 
εξαγωγή κ.λ.π.



Έλεγχος βασικών σημείων 2,3, 9, 11,12,  (ελληνική 
γλώσσα,  ταξινόμηση/επισήμανση κατά CLP, κλπ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. EΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH.

B3 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

Μη συμμόρφωση

Επιβολή μέτρων από την Χημική Υπηρεσία
όπως προηγουμένως

Έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης όπου καταγράφονται τυχόν μη συμμορφώσεις



Έλεγχος συμμόρφωσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. EΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ CLP.

Ταξινόμηση / Επισήμανση / Συσκευασία

Μη συμμόρφωση

Έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυση όπου καταγράφονται τυχόν μη συμμορφώσεις

Επιβολή μέτρων από την Χημική Υπηρεσία
όπως προηγουμένως



22,22% Cr, αζωχρωστικές

28,9 Cr, αζωχρωστικές, DMF

2,22% Cd, φθαλικοί εστέρες

15,55% Cr

26,7%-DMF

4,4% αζωχρωστικές

Ποσοστό % ανά είδος εξετασθέντων  Δειγμάτων 2017 για το Παρ.ΧVII REACH

Δέρματα Δερμάτινα υποδήματα ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤO Υποδήματα Υφάσματα



1,59% Φθαλικές ενώσεις

2

12,69%, Αζωχρωστικές

3,17%-Ni

31,74%-DMF, Cd

23,81% Cr

23,81% Cd

Ποσοστό ανά είδος εξετασθέντων δειγμάτων 2016 για το παρ. XVII 
REACH 

Πλαστικά παιχνίδια ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΥΦΑΝΣΙΜΑ ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Διάφορα πλαστικά είδη ΤΣΙΜΕΝΤΑ



Ομάδα εργασίαs FORUM -ECHA

WG CUSTOMS - 2

Το  WG  συγκροτήθηκε  το 2016 με στόχους κυρίως:

• Καταγραφή της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ Αρχών REACH και 
Τελωνείων στα ΚΜ της ΕΕ με στόχο την δημιουργία ενός καταλόγου 
ελέγχων REACH/CLP που θα μπορούσαν να γίνουν από τα τελωνεία και την 
πρόταση μοντέλων συνεργασίας τους.

• Εξέταση και σχολιασμός της θέσης της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο των 
τελωνείων στον έλεγχο REACH/CLP.

• Οργάνωση πιλοτικού προγράμματος ελέγχου εφαρμογής REACH/CLP σε 
συνεργασία με τα Τελωνεία.

Συμμετοχή της Ελληνικής ΑΑ-ΔΕΒΧΠ στο WG CUSTOMS – 2:

 Ελένη Φούφα (Mέλος της Επιτρoπής Forum –ECHA)




