
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / 
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Στόχοι της Ημερίδας

• Ενημέρωση των τελωνειακών λειτουργών για το
περιεχόμενο και τους στόχους νομοθεσιών που
εφαρμόζει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

• Βελτίωση της συνεργασίας του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας με το Τμήμα Τελωνείων

• Καθορισμός διαδικασιών και εντοπισμός τρόπων
αποτελεσματικής εφαρμογής της νομοθεσίας



Θέματα που θα καλυφθούν
1. Επικίνδυνες χημικές ουσίες – Κίνδυνοι και προστασία

2. Νομοθετικό πλαίσιο για χημικές ουσίες σε Ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο

3. Πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 689/2008 για τις
εισαγωγές/εξαγωγές

4. Πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH

5. Πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού CLP

6. Πρακτικά παραδείγματα

7. Προωθούμενη συνεργασία με τελωνειακές αρχές σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο - Συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων
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Επιπτώσεις χημικών ουσιών στην υγεία
Οξείες επιπτώσεις: δηλητηρίαση, ασφυξία

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις: 
Αναπνευστικές ασθένειες όπως άσθμα, ρινίτιδα,
καρκινοπάθειες όπως λευχαιμία

Επιπτώσεις στην υγεία που μπορούν να είναι ταυτόχρονα οξείες και
μακροπρόθεσμες:

Ασθένειες του δέρματος, προβλήματα αναπαραγωγής και
συγγενείς ανωμαλίες, αλλεργίες

Ορισμένες ουσίες μπορούν να συσσωρευτούν στο σώμα

Ορισμένες ουσίες μπορούν να διεισδύσουν μέσω του δέρματος
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ΕίσοδοςΕίσοδος ΧημικώνΧημικών ΟυσιώνΟυσιών στονστον
ΟργανισμόΟργανισμό
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Είσοδος Χημικών Ουσιών στον
Οργανισμό –Αναπνευστική οδός
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Είσοδος Χημικών Ουσιών στον
Οργανισμό – Δερματική οδός
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Συσσώρευση Χημικών Ουσιών
στον Οργανισμό



Νομοθετικό πλαίσιο
Νέα προσέγγιση στη διαχείριση χημικών

προϊόντων

2006
REACH
Αφορά

Καταχώριση, 
Αξιολόγηση

και
Αδειοδότηση
χημικών
ουσιών

Πληθώρα
Ευρωπαϊκών
Οδηγιών για

χημικά

Ευρωπαϊκοί
Κανονισμοί

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί από το 2006 μέχρι σήμερα………..
2008
CLP

Αφορά την
ταξινόμηση, 
συσκευασία

και
επισήμανση
χημικών
ουσιών

2008
Εισαγωγές / 
εξαγωγές

επικίνδυνων
χημικών
ουσιών

Αφορά την
έγκριση

εισαγωγής / 
εξαγωγής
χημικής
ουσίας/ 
μείγματος

2008
Υδράργυρος

2008
Μεθόδοι

αξιολόγησης
χημικών
ουσιών



Ισχύουσα
Κυπριακή
Νομοθεσία

Η περί Χημικών
Ουσιών
Νομοθεσία
του 2010

Νομοθεσία για
Ασφάλεια και
Υγεία στην
Εργασία

Ευρωπαϊκοί
Κανονισμοί

REACH
CLP
Υδράργυρος
Μέθοδοι
αξιολόγησης
χημικών ουσιών
Τέλη REACH
Εισαγωγές –
εξαγωγές
επικίνδυνων
χημικών ουσιών

Διεθνείς
Συμβάσεις

Σύμβαση του
Ρότερνταμ (PIC)
Σύμβαση της
Στοκχόλμης
(POPs)
Xημικά
Όπλα/Προϊόντα
Διπλής Χρήσης
SAICM
IFCS

Κυπριακή Νομοθεσία



ΗΗ περίπερί ΑσφάλειαςΑσφάλειας καικαι ΥγείαςΥγείας στηνστην
ΕργασίαΕργασία νομοθεσίανομοθεσία

•• ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις εργοδότηεργοδότη

•• ΥποχρεώσειςΥποχρεώσεις εργοδοτούμενουεργοδοτούμενου

•• ΑποτελεσματικήΑποτελεσματική λειτουργίαλειτουργία
ΕπιτροπώνΕπιτροπών ΑσφάλειαςΑσφάλειας –– ΡυθμίσειςΡυθμίσεις γιαγια
κυβερνητικάκυβερνητικά τμήματατμήματα
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Οι Βασικές πρόνοιες της
Σύμβασης του Ρότερνταμ

(Σύμβαση PIC) και του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 689/2008 

για τις εισαγωγές / εξαγωγές
ορισμένων πολύ επικίνδυνων

χημικών προϊόντων



Eισάγoνται περιορισμοί στην εισαγωγή ή
εξαγωγή ορισμένων επικίνδυνων χημικών
ουσιών και προϊόντων φυτοπροστασίας
δημιουργώντας ένα μηχανισμό
αλληλοενημέρωσης των εμπλεκομένων
κρατών στις περιπτώσεις που υπάρχει
εισαγωγή ή εξαγωγή ενός από τα
προϊόντα αυτά. 

Σύμβαση του Ρότερνταμ (PIC)



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 689/2008689/2008

Βασικοί στόχοι

•Να εφαρμόσει στην Κοινότητα τις πρόνοιες της Σύμβασης του
Ρότερνταμ

•Να εφαρμόσει τις ίδιες απαιτήσεις συσκευασίας και σήμανσης
που ισχύουν στην Κοινότητα και στα εξαγόμενα προϊόντα

Ο Κανονισμός καλύπτει τα χημικά προϊόντα της Σύμβασης PIC, τα
χημικά προϊόντα που απαγορεύονται ή για τα οποία ισχύουν
περιορισμοί στην Κοινότητα

Ο Κανονισμός δεν καλύπτει φάρμακα, ραδιενεργά υλικά, 
απόβλητα, χημικά όπλα, τρόφιμα, γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς



Αρμόδιες Αρχές

Κάθε Κράτος Μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή του
(Τ.Ε.Ε) και την αρχή εκείνη που ελέγχει τις
εισαγωγές /εξαγωγές (Τελωνείο) (άρθρο 17)

Η Επιτροπή δρά ως κοινή αρμόδια αρχή για την
συμμετοχή της Κοινότητας στη Σύμβαση του
Ρότερνταμ



Άρθρο 6: Χημικά για τα οποία ισχύουν
διαδικασίες γνωστοποίησης εξαγωγής ή

εμπίπτουν στις πρόνοιες της Σύμβασης PIC

(Παράρτημα Ι του Κανονισμού)

Μέρος 1:  Χημικές ουσίες ή προϊόντα τα οποία
απαγορεύονται ή για τα οποία ισχύουν περιορισμοί
στην Κοινότητα για συγκεκριμένες χρήσεις
(υπόκεινται σε γνωστοποίηση εξαγωγής)

Μέρος 2:  Χημικές ουσίες ή προϊόντα για τα οποία απαιτείται
γνωστοποίηση εξαγωγής και ρητή συναίνεση της
χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις πρόνοιες της
Σύμβασης PIC και τα οποία απαγορεύονται ή για τα
οποία ισχύουν περιορισμοί στην Κοινότητα



Μέρος 3:  Χημικές ουσίες ή προϊόντα για τα οποία θα
πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία PIC.

Τα χημικά των Μερών 2 και 3 περιλαμβάνονται
στο Μέρος 1 

Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των Μερών του
Παραρτήματος Ι βρίσκονται στη Βάση Δεδομένων EDEXIMEDEXIM

http://edexim.jrc.it

Άρθρο 6: Χημικά για τα οποία ισχύουν
διαδικασίες γνωστοποίησης εξαγωγής

ή εμπίπτουν στις πρόνοιες της
Σύμβασης PIC



Άρθρο 7: Διαβίβαση
γνωστοποιήσεων εξαγωγής

Οι Γνωστοποιήσεις Εξαγωγής εφαρμόζονται για όλα τα
χημικά του Μέρους 1 και 2 του Παραρτήματος Ι του
Κανονισμού και για τα μείγματα που τα περιέχουν
εφόσον η συγκέντρωσή τους είναι τέτοια που να
απαιτείται σήμανση επικινδυνότητας.  Η υποχρέωση
ισχύει για εξαγωγή σε οποιαδήποτε χώρα.

Π.χ.   

Εξαγωγή Βενζολίου από Ιταλία σε Ισραήλ



Παραγωγός ΤΕΕ Ευρωπαϊκή

Επιτροπή

Εισάγουσα
χώρα

Διαδικασία Ελέγχου για
Χημικά Παραρτήματος Ι

Χημικά PIC

Παραγωγός ΤΕΕ

Έλεγχος PIC circular

Εισάγουσα
χώρα

Τήρηση
Δεδομένων για
ετήσια έκθεση



Υποχρεώσεις σε σχέση με τις
εξαγωγές

Οι Αποφάσεις των χωρών που εισάγουν θα πρέπει να
γίνονται σεβαστές

Δεν πρέπει να γίνεται εξαγωγή χημικών της PIC (Μέρος 3 του
Παραρτήματος Ι) ή χημικών που απαγορεύονται ή είναι
αυστηρά ελεγχόμενα (Μέρος 2 του Παραρτήματος Ι) χωρίς
την συγκατάθεση του/ της εισάγουσας χώρας.

Ισχύουν οι γενικές υποχρεώσεις σχετικά με τις ημερομηνίες
λήξης(6 μήνες περιθώριο) και το μέγεθος, τη συσκευασία και
την καθαρότητα.



Έλεγχοι στις εξαγωγές ορισμένων
χημικών προϊόντων και

αντικειμένων

Αντικείμενα που περιέχουν χημικά προϊόντα της
Σύμβασης PIC ή χημικά προϊόντα που απαγορεύονται ή
είναι αυστηρά ελεγχόμενα υπόκεινται σε κανόνες
γνωστοποίησης εξαγωγής

Ορισμένα χημικά προϊόντα και αντικείμενα του
Παραρτήματος V απαγορεύεται να εξαχθούν (Καλλυντικά
σαπούνια που περιέχουν υδράργυρο, Έμμονοι Οργανικοί
Ρύποι – POPs)



Άρθρο 17: Υποχρεώσεις Κρατών
Μελών και Εξαγωγέων

Ορισμός τελωνειακών αρχών για έλεγχο εισαγωγών –
εξαγωγών

Οι εισαγωγείς οφείλουν να αναγράφουν τους κωδικούς
RIN στο πεδίο 44

Εξαγωγή επιτρέπεται:  Υ916, Υ917

Εξαγωγή υπό περιορισμούς: Υ915, Υ919



Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας –
Τμήματος Τελωνείων για Κανονισμό 689/2008

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει αποστείλει
καταλόγους με τις χημικές ουσίες των Μερών Ι, ΙΙ
και ΙΙΙ στο Τμήμα Τελωνείων

Oι εισαγωγές στην Κύπρο μπορούν να ελέγχονται μέσω
του ΘΗΣΕΑ (Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας)
Οι εξαγωγές ελέγχονται manually
Χρήση Βάσης Δεδομένων EDEXIM



Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας
– Τμήματος Τελωνείων

Χρήση Βάσης Δεδομένων EDEXIM για γνωστοποίηση εξαγωγής (από
την Αρμόδια Αρχή ή από τον εξαγωγέα)

Από την 1.11.2008 δεν υπάρχει ο αριθμός αναφοράς εξαγωγής (export 
reference number) αλλά ο αριθμός RIN- Reference Identification 
Number (για βελτίωση της ασφάλειας του συστήματος και για να είναι
συμβατό με το SAD – Single Administrative Document)

Το DG TAXUD έχει εισαγάγει στο TARIC προειδοποίηση για τους
κωδικούς CN που αντιστοιχούν στα χημικά προϊόντα του
παραρτήματος Ι, έτσι σε περίπτωση τέτοιας εξαγωγής ο τελωνειακός
λειτουργός (ΤΛ) ενημερώνεται ότι θα πρέπει να ελέγξει το σημείο 44 
για το συγκεκριμένο RIN.

Ο ΤΛ με βάση το RIN θα μπορέσει να λάβει από το EDEXIM 
καθοδήγηση για το αν θα πρέπει να επιτρέψει ή όχι την εξαγωγή



Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας –
Τμήματος Τελωνείων

Αντίστοιχη διαδικασία εφαρμόζεται και για εξαγωγές
χημικών προϊόντων του Παραρτήματος V (απαγορεύσεις
εξαγωγής) αφού επιτρέπεται η εξαγωγή των ουσιών
αυτών σε ποσότητα μέχρι 10 kg δεδομένου ότι αυτές θα
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς έρευνας

Χρήση του κωδικού Υ919 στο πεδίο 44 του SAD και
αναγραφή σχετικού RIN στην περίπτωση αυτή



Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας – Τμήματος Τελωνείων

Ευρωπαϊκος Οργανισμός Χημικών Προϊόντων
Ομάδα Εργασίας του FORUM για συνεργασία με τα
τελωνεία

Συμμετοχή Κύπρου και Ελλάδας – Κοινή αρχική
πρόταση

Ομάδας Εργασίας για υλοποίηση της 3ης νέας
εκστρατείας του FORUM - REACH-EN-FORCE3



REACH-EN-FORCE 3

Σκοπός: Η συνεργασία Τελωνείων- Εποπτικών Αρχών για
έλεγχο των παραγωγών, των εισαγωγέων και των

αποκλειστικών αντιπροσώπων στο πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού REACH

Σχεδιασμός: 1/12/2011-31/12/2012
Εφαρμογή 1/1/2013-30/6/2013

Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας – Τμήματος Τελωνείων



• Οσο αφορά τα τελωνεία καθορίζεται το γενικό
περίγραμμα συνεργασίας στα πλαίσια του
προγράμματος

• Καθορίζεται ότι είναι επιλογή των κρατών τα κριτήρια με
βάση τα οποία θα γνωστοποιούνται οι εισαγωγές

• Προτεινόμενα κριτήρια είναι η γνωστοποίηση με βάση
επιλεγμένες ουσίες, επιλεγμένες ουσίες και ποσοτικά
κριτήρια, εταιρείες με συγκεκριμένο προφίλ

Συνεργασία Τμήματος Επιθεώρησης
Εργασίας – Τμήματος Τελωνείων
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