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1.1.2021 – Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από ΕΕ

• Έξοδος χωρίς συμφωνία για αμοιβαία αναγνώριση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων 
των εμπλεκομένων εταιρειών ως προς την νομοθεσία για τα χημικά

• Οι καταχωρίσεις που έχουν υποβληθεί από εταιρείες του ΗΒ πριν το 2021 δεν 
αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Όλες οι καταχωρίσεις από εταιρείες ΗΒ έπρεπε να μεταφερθούν σε Κοινοτικές εταιρείες
για να είναι αποδεκτές πριν το τέλος της μεταβατικής περιόδου

• Περίπου 8000 καταχωρίσεις μεταφέρθηκαν σε Κοινοτικές εταιρείες.  Σχεδόν 3000 
καταχωρίσεις από το ΗΒ δεν μεταφέρθηκαν και θεωρούνται τώρα άκυρες

• Ειδική συμφωνία για αναγνώριση των εισαγωγών από Βόρεια Ιρλανδία

• Πολλές Κυπριακές εταιρείες που εισάγουν από ΗΒ δεν ήταν προετοιμασμένες



ECHA

Ελσίνκι

≥ 1 τόνο/έτος

Υποχρεώσεις Καταχώρισης

• Για εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα που παράγουν ή εισάγουν χημικές ουσίες, υπό καθαρή μορφή 
ή σε μείγματα, ανεξαρτήτως επικινδυνότητας σε ποσότητες ενός τόνου ή άνω ετησίως

• Για κάθε χημική ουσία υποβολή φακέλου με εταιρικές πληροφορίες και πληροφορίες 
επικινδυνότητας από την εταιρεία προς τον Eυρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων –
(European Chemicals Agency - ECHA).  Δεν εμπλέκεται η Κυπριακή αρμόδια αρχή

• Για εισαγωγές από τρίτες χώρες δυνατότητα υποβολής καταχώρισης μέσω εταιρείας -
αποκλειστικού αντιπροσώπου για το REACH στην Ευρώπη
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• Σε κάθε εταιρεία που εισάγει ή παράγει 

χημική ουσία στην Ευρώπη δίδεται 

ένας μοναδικός αριθμός καταχώρισης.  

Χωρίς ημερομηνία λήξης



4

Εισαγωγέας: υπεύθυνος για  τη φυσική 

εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ (και 

της Κύπρου) από τρίτες χώρες (και το 

Ηνωμένο Βασίλειο)

Υποχρέωση καταχώρισης

Διανομέας: αγορά χημικών προϊόντων από τα 

Κράτη Μέλη, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, Βόρεια 

Ιρλανδία και το Λίχνεσταϊν

ΔΕΝ έχει υποχρέωση καταχώρισης

Ρόλοι ως προς το REACH



Εξαιρέσεις 
από την 
καταχώριση

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Παράρτημα IV
Εξαιρούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες π.χ. ευγενή 

αέρια, άμυλο, γλυκερίδια, κυτταρίνη, σακχαρίτες

Παράρτημα V

Εξαιρούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες και ομάδες 

χημικών ουσιών π.χ. φυσικές ουσίες, ορυκτά, 

μεταλλεύματα, φυτικά και ζωικά έλαια, μαγνησία, 

υδρογόνο, οξυγόνο, κλίνκερ τσιμέντου 

Επαναεισαγώμενες χημικές 

ουσίες
Πρέπει να έχουν καταχωρισθεί πριν την εξαγωγή

Δραστικές βιοκτόνες ουσίες Υποχρέωση καταχώρισης των βοηθητικών συνθέσεως

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα Εξαιρούνται οι δραστικές και τα βοηθητικά συνθέσεως 

Ανακτώμενες από απόβλητα
Πρέπει να υπάρχει μία καταχώριση για την ίδια χημική 

ουσία

Πολυμερή Υποχρέωση καταχώρισης των μονομερών

Ραδιενεργές ουσίες

Δεδομένου ότι καλύπτονται από την εξειδικευμένη 

κοινοτική νομοθεσία

Υπό διαμετακόμιση, τελωνειακή 

επιτήρηση

Φάρμακα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση

Τρόφιμα, ζωοτροφές και 

πρόσθετα 

Απόβλητα

ΕΙΔΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Παράρτημα IV
Εξαιρούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες π.χ. ευγενή 

αέρια, άμυλο, γλυκερίδια, κυτταρίνη, σακχαρίτες

Παράρτημα V

Εξαιρούνται συγκεκριμένες χημικές ουσίες και ομάδες 

χημικών ουσιών π.χ. φυσικές ουσίες, ορυκτά, 

μεταλλεύματα, φυτικά και ζωικά έλαια, μαγνησία, 

υδρογόνο, οξυγόνο, κλίνκερ τσιμέντου 

Επαναεισαγώμενες χημικές ουσίες Πρέπει να έχουν καταχωρισθεί πριν την εξαγωγή

Δραστικές βιοκτόνες ουσίες Υποχρέωση καταχώρισης των βοηθητικών συνθέσεως

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα Εξαιρούνται οι δραστικές και τα βοηθητικά συνθέσεως 

Ανακτώμενες από απόβλητα
Πρέπει να υπάρχει μία καταχώριση  στον ECHA για την 

ίδια χημική ουσία

Πολυμερή Υποχρέωση καταχώρισης των μονομερών

Ραδιενεργές ουσίες

Δεδομένου ότι καλύπτονται από την εξειδικευμένη 

κοινοτική νομοθεσία

Υπό διαμετακόμιση, τελωνειακή 

επιτήρηση

Φάρμακα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση

Τρόφιμα, ζωοτροφές και πρόσθετα 

Απόβλητα



Κατάσταση στην Κύπρο

• Αρκετές Κυπριακές εταιρείες εισάγουν πληθώρα επαγγελματικών και καταναλωτικών χημικών 
προϊόντων, κυρίως μειγμάτων, από το Ηνωμένο Βασίλειο

• Επιπρόσθετα, εισαγωγή αντικειμένων για τα οποία ισχύουν περιορισμοί.  Επί του παρόντος 
δεν ελέγχονται αυτά στο τελωνείο, αλλά εντός της αγοράς όπως τα υπόλοιπα

• Πολύπλοκες εισαγωγές για έλεγχο καταχωρίσεων γιατί στo ίδιo container περιέχονται πολλά 
είδη χημικών μειγμάτων και οι ίδιες ουσίες περιέχονται σε πέραν του ενός μείγματος

• Έμφαση στις μεγάλες και συχνές εισαγωγές.  Επικοινωνία και τηλεσυναντήσεις με Κύπριους 
και βρετανούς προμηθευτές για εντοπισμό των χημικών ουσιών που εξάγονται προς Κύπρο 
σε ποσότητα πέραν του 1 τόνου/κυπριακή εταιρεία και παροχή των πλήρη αριθμών 
καταχώρισης για αυτές

• Επεξεργασία αρχείων EXCEL για έξι εταιρείες με συχνές εισαγωγές.  Υπολογισμός των 
ετησίων ποσοτήτων εισαγωγής με βάση τις συστάσεις μειγμάτων 



Προβλήματα επισήμανσης CLP, ΔΔΑ και UFI

• Η επισήμανση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της χρήσης του συστήματος 
επισήμανσης του Κανονισμού CLP και στο ΗΒ

• Στην ετικέτα και στο ΔΔΑ συχνά τα στοιχεία του προμηθευτή είναι αυτά στο ΗΒ και όχι στην 
Κύπρο/Ευρώπη.  Στο ΔΔΑ συχνά το τηλέφωνο του κέντρου δηλητηριάσεων είναι το αγγλικό αντί 
για το 1401.  Προσοχή και στα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης (τμήμα 8.1) του ΔΔΑ 

• Εάν η κοινοποίηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων της Κύπρου έγινε μέχρι τις 
31.12.2020 εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 31.12.2024, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη 
επικαιροποίησης

• Κοινοποίηση στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Πύλη του ECHA: Οι εταιρείες στην Ευρώπη δεν 
μπορούν να βασιστούν στην κοινοποίηση του προμηθευτή στο ΗΒ. Θα πρέπει να υποβάλουν οι 
ίδιες κοινοποίηση εάν προτίθενται να εισαγάγουν τα ίδια μείγματα στην ΕΕ

• H κοινοποίηση στο Κεντρική Πύλη του ECHA δεν ελέγχεται κατά την εισαγωγή στο τελωνείο



Επαναεισαγόμενες στην Ευρώπη χημικές ουσίες

• Εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης για όσες χημικές ουσίες παρασκευάζονται από 
Ευρωπαίους παρασκευαστές, εξάγονται εκτός ΕΕ και επανεισάγονται

• Λόγω της προηγούμενης ελεύθερης διακίνησης με την Βρετανία, διατηρήθηκαν οι εμπορικές 
σχέσεις των τυποποιητών μειγμάτων στο ΗΒ με ευρωπαίους προμηθευτές πρώτων υλών 

• Προβλήματα λόγω του ότι οι τυποποιητές μειγμάτων στο ΗΒ έχουν Ευρωπαίους και μη-
Ευρωπαίους προμηθευτές για τις ίδιες χημικές ουσίες

• Ειδοποιήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προβλήματα που προκύπτουν στους ελέγχους 
λόγω του ισχυρισμού των Βρετανών τυποποιητών για επαναεισαγόμενες χημικές ουσίες ως 
συστατικά μειγμάτων

• Εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παροχή του πλήρους αριθμού καταχώρισης ανά 
συστατική χημική ουσία στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας μειγμάτων



Επιπτώσεις στις εισαγωγές του 2021

• Πολλά και απροσδόκητα προβλήματα το 1ο εξάμηνο του έτους.  Οι προμηθευτές στο ΗΒ δεν 
ήταν έτοιμοι να παρέχουν την απαιτούμενη τεκμηρίωση στου πελάτες τους

• Αυξημένη προσπάθεια για άμεση ανταπόκριση:

• στο Τελωνείο Λεμεσού, για ικανοποιητικούς και εναρμονισμένους ελέγχους

• στο Καθοδηγητικό Γραφείο, για υποστήριξη των εταιρειών στην προσπάθεια εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων τους

• Διαδικτυακό σεμινάριο στις 14.6.2021 σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ για τις εισαγωγές χημικών 
προϊόντων από τρίτες χώρες.  Παρουσιάσεις διαθέσιμες

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/2C90F7B40FAB6859C225870200256BF0?OpenDocument

• Βελτιωμένη κατάσταση το 2ο εξάμηνο.  Αρκετοί εισαγωγείς απέδειξαν την νομιμότητα των 
εισαγωγών τους ενώ άλλοι άλλαξαν προμηθευτές

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/2C90F7B40FAB6859C225870200256BF0?OpenDocument
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Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για το REACH

• Οι μη-Κοινοτικοί παρασκευαστές χημικών ουσιών μπορούν να ορίζουν αποκλειστικούς 

αντιπροσώπους στην ΕΕ μόνο για σκοπούς του Καν. REACH

• Συνήθως νομικές ή συμβουλευτικές εταιρείες που εδρεύουν στην ΕΕ

• Ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος υποβάλει τις καταχωρίσεις

• Oι πελάτες του μη-Κοινοτικού παρασκευαστή ΔΕΝ έχουν υποχρεώσεις καταχώρισης και ΔΕΝ 

θεωρούνται εισαγωγείς

• Απαραίτητη η κοινοποίηση της επιστολής ορισμού του αποκλειστικού αντιπροσώπου και οι 

αριθμοί καταχώρισης στους εισαγωγείς-πελάτες 

• Οι εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές των εισαγωγέων συνεχίζουν να διεξάγονται 

απευθείας με τον μη-Κοινοτικό παρασκευαστή όπως και πριν



Επιλογές εισαγωγέων εάν δεν έχει υποβληθεί καταχώριση

1. Αγορά από Κοινοτικούς προμηθευτές οι οποίοι έχουν ήδη καταχωρίσει

2. Αγορά από μη-Κοινοτικούς προμηθευτές οι οποίοι έχουν καταχωρίσει μέσω    
αποκλειστικού αντιπροσώπου (Only Representative)

3. Εισαγωγή χημικών ουσιών σε ποσότητα κάτω του ενός τόνου ετησίως 
έκαστης (ανά εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο)

4.  Υποκατάσταση με άλλη χημική ουσία / προϊόν και 

ειδικότερα με ασφαλέστερες εναλλακτικές επιλογές



Στοχευμένες

συμβουλές



Εισηγήσεις προς εισαγωγείς
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• Επικοινωνήστε με τους προμηθευτές σας στο ΗΒ ή άλλες τρίτες χώρες πριν από την 

εισαγωγή. Εάν οι διατάξεις REACH/CLP δεν μπορούν να τηρηθούν, απευθυνθείτε σε 

άλλους, συμμορφούμενους προμηθευτές, σε Κοινοτικές ή τρίτες χώρες 

• Επικοινωνήστε με τo Καθοδηγητικό γραφείο για ακριβείς οδηγίες σχετικά με τις νομικές 

διατάξεις που πρέπει να τηρούνται για κάθε τύπο προϊόντος που προτίθεστε να 

εισαγάγετε – περιλαμβανομένων των αντικειμένων για τυχόν περιορισμούς.  Λάβετε 

στοχευμένες συμβουλές πριν τα προϊόντα αυτά φτάσουν στην Κυπριακή αγορά

• Τεκμηριώστε τη συμμόρφωση του εισαγόμενου προϊόντος 

(μέσω αναλυτικών πιστοποιητικών, ΔΔΑ σε μορφή REACH, 

πιστοποιητικών ορισμού αποκλειστικών αντιπροσώπων) για 

ταχύτερη διεκπεραίωση των τελωνειακών ελέγχων


