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Γενικές Πληροφορίες
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 Η Κύπρος βασίζεται κυρίως στην εισαγωγή χημικών 

προϊόντων

 Έχει τέσσερα κύρια σημεία εισόδου – 2 αεροδρόμια 

και δύο λιμάνια

 Προϊόντα μεταφέρονται στις ελεύθερες περιοχές 

μέσω της Πράσινης Γραμμής από τα κατεχόμενα



Τρέχουσα συνεργασία με τελωνειακές 

αρχές
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1. Έλεγχοι για καταχωρίσεις (συνολικά ετήσια δεδομένα)

2. Έλεγχοι για καταχωρίσεις (εισαγωγές συγκεκριμένων χημικών 

προϊόντων)

3. Έλεγχοι για σήμανση / συσκευασία επικίνδυνων χημικών 

προϊόντων

4. Έλεγχοι για περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού 

REACH 

5. Έλεγχοι για χημικές ουσίες του Κανονισμού PIC

6. Έλεγχοι προϊόντων που προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές



Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν δεδομένα ετήσιων 

εισαγωγών για τους ακόλουθους 10 CN codes:

Section VI PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES

1. Έλεγχοι για καταχωρίσεις 

εισαγόμενων χημικών προϊόντων

Chapter Description

28 INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, 

OF RARE-EARTH METALS

29 ORGANIC CHEMICALS

31 FERTILISERS

32 DYES, PIGMENTS AND OTHER COLOURING MATTER; PAINTS AND VARNISHES; INKS

33 ESSENTIAL OILS, COSMETIC OR TOILET PREPARATIONS

34 SOAP, ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, WASHING PREPARATIONS, LUBRICATING 

PREPARATIONS, ARTIFICIAL WAXES, PREPARED WAXES, POLISHING OR SCOURING 

PREPARATIONS, CANDLES AND SIMILAR ARTICLES, MODELLING PASTES

35 ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES

36 EXPLOSIVES; PYROTECHNIC PRODUCTS; MATCHES; PYROPHORIC ALLOYS; CERTAIN 

COMBUSTIBLE PREPARATIONS

37 PHOTOGRAPHIC OR CINEMATOGRAPHIC GOODS

38 MISCELLANEOUS CHEMICAL PRODUCTS



Οι Τελωνειακές Αρχές παρέχουν επίσης δεδομένα για τoυς

ακόλουθους CN codes εφόσον υπάρχουν υποχρεώσεις 

καταχώρισης:

2. Έλεγχοι για καταχωρίσεις 

εισαγόμενων χημικών προϊόντων (I)

CN number Description

440290 Wood charcoal

220720 Ethyl alcohol denatured

3826 Biodiesel

Various 74-79 Raw metals and alloys

2710 Various petroleum based fuels (Gasoline, Kerosine, Gasoil, Mazout)



Τα δεδομένα εισαγωγής περιλαμβάνουν το όνομα του παραλήπτη, τη 

διεύθυνση, το τηλέφωνο, την περιγραφή των προϊόντων, τον κωδικό, τη 

χώρα προέλευσης και την ποσότητα εισαγωγής

Reference 

No.

Procedure 

Code

Accept 

Date

Receiver Receiver'

s 

Name

Description of 

Goods

Commodity 

Code

Orig. 

Country

Address Telephone Statistic

al Value

Net 

Mass

(Kg)

201560313

9945

4000000 11/11/15 10007531 ΧΧΧ ACETONE 2914110000 IL ΧΧΧ ΧΧΧ 5770 4753

201560313

9945

4000000 11/11/15 10007531 ΧΧΧ METHYL ETHYL 

KETONE

2914120000 ZA ΧΧΧ ΧΧΧ 1796 1479

201560313

9945

4000000 11/11/15 10007531 ΧΧΧ PROPYLENE 

GLYCOL METYL 

ETHER ACETATE

2909199090 CN ΧΧΧ ΧΧΧ 5950 4901

201560312

0454

4000000 06/10/15 10007531 ΧΧΧ ACETONE 2914110000 IL ΧΧΧ ΧΧΧ 6941 7300

201560312

0454

4000000 06/10/15 10007531 ΧΧΧ METHYL ETHYL 

KETONE

2914120000 IL ΧΧΧ ΧΧΧ 3632 3698

2. Έλεγχοι για καταχωρίσεις 

εισαγόμενων χημικών προϊόντων (II)



2. Έλεγχοι για καταχωρίσεις 

εισαγόμενων χημικών προϊόντων (III)

Με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες γίνονται 

αξιολογήσεις / έλεγχοι από Λειτουργούς του ΤΕΕ

• Επί τόπου παρουσία ΕΕ ορισμένες μέρες και ώρες

• Τηλεφωνική επικοινωνία

Χαρακτηριστικά αποτελέσματα ελέγχων:

- Εισαγωγές χωρίς προηγούμενη προκαταχώριση / 

καταχώριση

- Εισαγωγές σε ποσότητες που υπερέβαιναν τις ποσότητες 

που δηλώθηκαν στην προκαταχώριση

- Εισαγωγές μειγμάτων σε μεγάλες ποσότητες χωρίς 

προκαταχωρίσεις συστατικών ουσιών
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Εισαγωγή καρβούνων μετά από προσκόμιση 

πιστοποιητικού προκαταχώρισης
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Εισαγωγή μετά από προσκόμιση 

πιστοποιητικού Αποκλειστικού Αντιπροσώπου



Έλεγχοι καρβούνων

• Έχει ήδη αποσταλεί κατάλογος με τις εταιρείες που έχουν καταχωρίσει 

και δικαιούνται να εισάγουν.  Θα αποσταλεί ανανεωμένος τέλος 

Ιουνίου

• Οι μπρικέτες και τα καρβουνάκια για ναργιλέδες κ.λπ. πρέπει να 

συνυπολογίζονται στην ποσότητα καρβούνων που εισάγει η εταιρεία

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτείται ξεχωριστή καταχώριση για τα κάρβουνα από 

κέλυφος καρύδας (charcoal, coconut shell) 10

• Ξυλοκάρβουνα: Θεωρούνται χημική ουσία, 

απαιτείται καταχώριση

• CN code 440290

• Κάρβουνα που χαρακτηρίζονται ως Ecofuel, 

Biofuel κ.ά. ΔΕΝ εξαιρούνται



3.  Έλεγχος σήμανσης και 

συσκευασίας εισαγόμενων χημικών 

προϊόντων

• Οι Τελωνειακές Αρχές προχωρούν σε επιλεκτικούς ελέγχους 

(10%) σε εισαγόμενα χημικά προϊόντα (καθαριστικά, μπογιές, 

υγρά ηλεκτρονικού τσιγάρου κ.λπ.)

• Εάν υπάρχει αμφιβολία για την καταλληλότητα της 

συσκευασίας ή την ορθότητα της σήμανσης τότε ζητείται η 

βοήθεια του ΤΕΕ

• Οι έλεγχοι, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνουν αίτημα 

για Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ) και επί τόπου φυσικό 

έλεγχο από λειτουργό του ΤΕΕ



4. Έλεγχοι για περιορισμούς του 

Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH 

Οι τελωνειακοί λειτουργοί ζητούν πιστοποιητικά 

συμμόρφωσης για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Για εισαγωγές ψευδοκοσμημάτων – Απουσία Νικελίου

• Για εισαγωγές τσιμέντου – Συμμόρφωση με τον περιορισμό 

για το Χρώμιο (VI)

• Για εισαγωγές παιγνιδιών – Απουσία συγκεκριμένων 

Φθαλικών εστέρων 

• Για εισαγωγές δερμάτινων / υφασμάτινων ειδών – Απουσία 

αζωχρωστικών



Έλεγχοι σε δερμάτινα προϊόντα
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• Παρουσίαση πιστοποιητικού συμμόρφωσης

(ενυπόγραφη δήλωση εισαγωγέα ή προμηθευτή) ως 

προς την περιεκτικότητα:

 Χρωμίου (IV)

 Αζωχρωστικών και 

 Φουμαρικού διμεθυλίου (DMF)

• Ο τελωνειακός Λειτουργός βλέπει την δήλωση και 

εισάγει σχετική σημείωση στο πεδίο 44 του Single 

Administrative Document (SAD)

• Δεν καθορίζεται επί του παρόντος με εγκύκλιο



Χρήση κινητού αναλυτή XRF στη  

μέτρηση μετάλλων
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XRF: X-ray florescence

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση:

• Καδμίου, 

• Νικελίου

• Μολύβδου

Σε ψευδοκοσμήματα ή μεταλλικά αντικείμενα σε 

επαφή με το δέρμα

• Kαδμίου σε υλικά χαλκοκόλησης

• Χλωρίου σε πλαστικά παιχνίδια για εντοπισμό σύστασης 

από PVC

• Υδραργύρου σε συσκευές μέτρησης

• Χρωμίου (ολικού) σε υλικά (π.χ τσιμέντο)
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Δήλωση συμμόρφωσης για δερμάτινα είδη 
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Πιστοποιητικό ανάλυσης για τσιμέντο με 

αποδεκτή συγκέντρωση Cr (VI)
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Δήλωση συμμόρφωσης για παιγνίδια



5. Έλεγχοι για εισαγωγές / εξαγωγές χημικών 

ουσιών του Κανονισμού PIC

Παρέχονται πληροφορίες από το Τελωνείο όταν εισάγονται ή εξάγονται 

χημικές ουσίες του Παραρτήματος Ι του Ευρ. Κανονισμού  PIC

ΟΝΟΜΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Αριθμός 

EINECS
Αριθμός CAS

Κωδικός 

Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας

(CN Code)

Αγγλικά
Ελληνικά

όπου ισχύει

1,1,1-Trichloroethane 1,1,1- Τριχλωροαιθάνιο 200-756-3 71-55-6 29 03 19 10

1,2-dibromoethane 
1,2 διβρωμοαιθάνιο 

(αιθυλαινεδιβρωμίδιο)
203-444-5 106-93-4 2903 30 36

1,2-dichloroethane
1,2 διχλωροαιθάνιο 

(αιθυλενεδιχλωρίδιο)
203-458-1 107-06-2 2903 15 00

1,3-dichloropropene (CIS) (1Z)-

1,3-dichloroprop-1-ene

1,3-διχλωροπροπένιο (CIS)[(1Z)-

1,3-διχλωροπροπ-1-ένιο]
233-195-8 10061-01-5 2903 29 00

2,4,5-T and its salts and esters
2,4,5-Τ και τα άλατα και οι 

εστέρες του

202-273-3

229-188-1

και άλλοι

93-76-5

και άλλοι
2918 90 90

2-aminobutane 2-αμινοβουτάνιο 237-732-7 13952-84-6 2921 19 80

2-naphthylamine and its salts
2-ναφθυλαμίνη (ναφθαλίν-2-

αμίνη) και τα άλατα της

202-080-4

209-030-0

210-313-6

και άλλοι

91-59-8

553-00-4

612-52-2

και άλλοι

2921 45 00

4-aminobiphenyl and its salts
4-αμινοδιφαινύλιο (διφαινύλ-4-

αμίνη) και τα άλατα του

202-177-1

και άλλοι

92-67-1

2113-61-3

και άλλοι

2921 49 80

2921 49 90

http://ecb.jrc.it/edexim/annex_i_class.php?value=233-195-8&annex=120
http://ecb.jrc.it/edexim/annex_1g_new.php?value=202-273-3a&annex=41
http://ecb.jrc.it/edexim/annex_i_class.php?value=237-732-7&annex=121
http://ecb.jrc.it/edexim/annex_1g_new.php?value=202-080-4a&annex=36
http://ecb.jrc.it/edexim/annex_1g_new.php?value=202-177-1a&annex=39


6. Έλεγχοι για χημικά προϊόντα που 

προέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές

Κανονισμός της Πράσινης Γραμμής – Μόνο προϊόντα που παράγονται 

στις κατεχόμενες περιοχές μπορούν ελεύθερα να περάσουν στις 

ελεύθερες περιοχές

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ελέγχων:

 Διακίνηση τσιμέντου – Αυξημένη συγκέντρωση σε CR(VI) – το 

χρησιμοποιούμενο κλίνκερ προερχόταν από την Τουρκία – Έκδοση Εγκυκλίου 

του Τελωνείου για απαγόρευση διέλευσης του προϊόντος

 Διακίνηση χημικών προϊόντων που παράγονται στα κατεχόμενα π.χ. θίνερς

Αυτά πρέπει να έχουν:

 Καταχώριση συστατικών (εφόσον σε ποσότητα ξεπερνούν τον 1 τόννο/έτος)

 Ορθή ταξινόμηση, σήμανση επικινδυνότητας και συσκευασία στην Ελληνική

 Κατάλληλα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας εφόσον είναι προϊόν 

επαγγελματικής χρήσης

 Η πλήρης σύσταση να υποβληθεί στο ΤΕΕ για σκοπούς Κέντρου 

Δηλητηρίασης
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Διαδικασίες ΤΕΕ στο Τελωνείο Λεμεσού

1. Ειδοποιείται ο Επιθεωρητής Εργασίας κος Ευστάθιος Θεοχάρους για 

έλεγχο εισαγωγών 

2. Έλεγχος πιστοποιητικών ή φυσικός έλεγχος (π.χ. με XRF)

3. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Επιτρέπεται η Εκτελώνιση

4. ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: Επιτρέπεται η εκτελώνιση με ταυτόχρονη 

δέσμευση στην αποθήκη εισαγωγέα

5. ΕΡΩΤΗΜΑ: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύστασης προϊόντος 

(π.χ ψευδοκοσμήματα, υλικά χαλκοκόλλησης με κάδμιο κ.ά.) γίνεται 

διαδικασία επανεξαγωγής ή καταστροφής μέσω Τελωνείου;



Μελλοντικές δράσεις

 Περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας

 Υλοποίηση της πανευρωπαϊκής εκστρατείας 

του FORUM/PARCS



1 March 2012

Ευρωπαϊκές προσπάθειες για 

συνεργασία με τα τελωνεία στην 

εφαρμογή των Καν. REACH/CLP



Προηγούμενες προσπάθειες 

συνεργασίας με τελωνειακές αρχές

 Πανευρωπαϊκή εκστρατεία REACH Enforcement 

Project – REF3 (όλο το 2015)

 Ομάδα Εργασίας για τη συνεργασία με τα 

τελωνεία (WG on Cooperation with Customs)

 Προγραμματίζεται Πιλοτική Εκστρατεία (Pilot

Project) σε συνεργασία με τα τελωνεία



Συνεργασία με τα τελωνεία – REF3

 Στόχος:  Επιθεωρήσεις και έλεγχος συμμόρφωσης 

για υποχρεώσεις καταχώρισης Παραγωγών, 

Εισαγωγέων και Αποκλειστικών Αντιπροσώπων σε 

στενή συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές

 Εμπλοκή τελωνειακών αρχών: Παροχή δεδομένων 

από τις δηλώσεις εισαγωγής για επικέντρωση 

ελέγχων σε Εισαγωγείς και Αποκλειστικούς 

Αντιπροσώπους



 Δημιουργήθηκε το 2017 με συμμετοχή μελών του FORUM, 
εμπλεκόμενων εκπροσώπων Αρμοδίων Αρχών για Χημική 
Νομοθεσία, εκπροσώπων τελωνειακών αρχών (PARCS - WG on 
Prohibitions And Restrictions Customs) και εκπροσώπων της 
Επιτροπής

 Προεδρεύει η εκπρόσωπος της Κύπρου στο FORUM και 
συμμετέχει ένας ΕΕ του ΤΕΕ

 Στόχοι:

 Ετοιμασία πλαισίου εμπλοκής τελωνείων στην εφαρμογή της νομοθεσίας

 Σχεδιασμός και υλοποίηση πανευρωπαϊκής πιλοτικής εκστρατείας
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Ομάδα Εργασίας του Forum για 

προώθηση της Συνεργασίας με τις 

Τελωνειακές Αρχές



Δραστηριότητα:

 Να συλλέξει υπάρχουσες εμπειρίες Κρατών Μελών από 
συνεργασία με τελωνειακές αρχές στον έλεγχο των κανονισμών 
REACH και CLP

 Να εξετάσει τη θέση της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο των 
τελωνείων στην εφαρμογή του κανονισμού REACH (REACH REFIT)

 Να προετοιμάσει, επιβλέψει και υποβάλει εκθέσεις από πιλοτικό 
έργο σε συνεργασία με το δίκτυο PARCS

 Να εξετάσει το σχέδιο κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς για 
να διαπιστώσει αν επηρεάζει και πως τη συνεργασία με τα 
τελωνεία

Ομάδα Εργασίας του Forum για προώθηση της 

Συνεργασίας με τις Τελωνειακές Αρχές



Μοντέλα στα οποία η μη συμμόρφωση έχει επιπτώσεις 
στην αποδέσμευση/ ή μη των προϊόντων από το τελωνείο

 Μοντέλο 1.α - Το Τελωνείο ζητά από τη NEA να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με 
τον REACH / CLP, για εισαγωγές που υπάρχει υποψία μη συμμόρφωσης

 Μοντέλο 1.β - Τελωνείο ζητά από τη NEA να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με 
τον REACH / CLP για εισαγωγές που προσδιορίζονται μέσω προφίλ κινδύνου 
της NEA

 Μοντέλο 1.γ - Το τελωνείο υποπτεύεται ότι υπάρχει παράβαση σε σχέση με 
περιορισμούς του REACH. Το τελωνείο αποστέλλει δείγμα στο εργαστήριο και 
λαμβάνει απόφαση σχετικά με τη συμμόρφωση με το REACH / CLP με βάση τα 
εργαστηριακά αποτελέσματα

 Μοντέλο 1.δ - Κοινή δράση τελωνειακών και επιθεωρητών ΝΕΑ. Οι επιθεωρητές 
ΝΕΑ είναι παρόντες στις τελωνειακές εγκαταστάσεις σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Το τελωνείο επιλέγει αποστολές για κοινό έλεγχο. Οι τελωνειακοί 
λειτουργοί ελέγχουν τα τελωνειακά θέματα και ο επιθεωρητής της NEA ελέγχει 
τους κανονισμούς REACH και CLP

Μοντέλα συνεργασίας Αρχής Εφαρμογής 

Νομοθεσίας για χημικά (ΝΕΑ) με τελωνειακές 

αρχές



Μοντέλα στα οποία η συμμόρφωση με το REACH / CLP δεν επηρεάζει 
άμεσα την αποδέσμευση ή μη των προϊόντων

(Στα μοντέλα αυτά τα τελωνεία απελευθερώνουν τα προϊόντα και η 
συμμόρφωση με τους REACH / CLP θα ελεγχθεί αργότερα από τη ΝΕΑ)

Μοντέλο 2.α. - Η ΝΕΑ ζητά από τα τελωνεία δεδομένα. Τα τελωνεία τα 
παρέχουν και η ΝΕΑ αξιολογεί τη συμμόρφωση

Μοντέλο 2.β - Τα τελωνεία παρέχουν αυθόρμητα στοιχεία στη ΝΕΑ. Η ΝΕΑ 
μπορεί να αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες βάσει των προτεραιοτήτων 
της

Μοντέλα συνεργασίας Αρχής Εφαρμογής 

Νομοθεσίας για χημικά (ΝΕΑ) με τελωνειακές 

αρχές



Προτεινόμενη Πιλοτική Εκστρατεία

 Περιορισμοί του REACH
 Κάδμιο σε πλαστικά υλικά, κοσμήματα ή άλλα 

αντικείμενα (περ. 23)

 Νικέλιο σε αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα) που έρχονται σε 
άμεση επαφή με το ανθρώπινο δέρμα (περ. 27)

 Μόλυβδος σε κοσμήματα (περ. 63)

 Άλλοι περιορισμοί, εφόσον το επιθυμούν οι 
συμμετέχουσες χώρες

 Επισήμανση CLP
 Έλεγχος της ύπαρξης επισήμανσης

 Έλεγχος αν η ετικέτα είναι σταθερά στερεωμένη στη 
συσκευασία

 Παρουσία εικονογραμμάτων CLP

 Ακεραιότητα της συσκευασίας (έλεγχος διαρροής κ.λπ.)
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Πρόοδος στις εργασίες της Ομάδας 

Εργασίας 

 Έχει ετοιμασθεί έγγραφο που περιγράφει το πλαίσιο για 
τη συμμετοχή των τελωνειακών αρχών στην εφαρμογή 
των κανονισμών REACH και CLP

 Το προσχέδιο του εγγράφου παρουσιάσθηκε στο 
FORUM και οι παρατηρήσεις του υλοποιήθηκαν

 Η ομάδα εργασίας οριστικοποίησε την Πρόταση για 
πιλοτική εκστρατεία σε συνεργασία με τις τελωνειακές 
αρχές. 

 Είναι σε εξέλιξη η ετοιμασία του Καθοδηγητικού 
Εντύπου που της εκστρατείας

13 June 2018 30



Εκστρατεία:  Χώροι και 

χρονοδιαγράμματα

 Χώροι
 Τα τελωνεία στα σύνορα της ΕΕ 

 Λιμάνια, αεροδρόμια, δρόμοι ή σιδηρόδρομοι στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ

 Θα μπορούσαν επίσης να είναι και άλλα τελωνεία 
εσωτερικά, εάν κριθεί σκόπιμο

 Χρονοδιαγράμματα
 Στόχος: Q4 2017 - Q1 2018

 Φάση προετοιμασίας: Q2-Q3 2018

 Επιχειρησιακή φάση: Q4 2018 - Q1 2019

 Αναφορά: Q2 2019
31



REACH REFIT – Αναφορά στη 

συνεργασία με τελωνεία

Δράση 13: Βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας

 (1) Η Επιτροπή θα εξετάσει, κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2019, περαιτέρω μέτρα (όπως συστάσεις, έγγραφα 
καθοδήγησης, κατάρτιση και πιλοτικά σχέδια) στο πλαίσιο του 
σχετικού νομοθετικού μέσου, προκειμένου να αποσαφηνιστεί 
και να ενισχυθεί ο ρόλος των αρχών επιβολής του 
κανονισμού REACH καθώς και των τελωνειακών αρχών στην 
εφαρμογή του Κανονισμού REACH.

 (2) Η Επιτροπή FORUM του ECHA και τα Κράτη Μέλη 
καλούνται να καθορίσουν συγκρίσιμες παραμέτρους σχετικά 
με την εφαρμογή. Με βάση αυτές τις παραμέτρους, τα Κράτη 
Μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στον ECHA 
για έλεγχο των δραστηριοτήτων εφαρμογής της νομοθεσίας 
από τα Κράτη Μέλη.
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