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• Είναι πολλές σε αριθμό οι εισαγωγές των χημικών προϊόντων - Μόνο μικρό ποσοστό των 

προϊόντων που δηλωθήκαν στο Τμήμα Τελωνείων σταματούν για έλεγχο.

• Ελέγχονται συγκεκριμένα αντικείμενα για παρουσία απαγορευμένων χημικών ουσιών όπως 

πλαστικά, δερμάτινα και μεταλλικά καταναλωτικά αντικείμενα, παιχνίδια κ.λπ. 

• Όταν σταματήσει για έλεγχο το προϊόν θα εξετασθεί διεξοδικά ανεξαρτήτως χρονικού 

διαστήματος.

• Ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε άλλα Κράτη Μέλη.  Αυτά ορίζουν τις δικές τους παραμέτρους 

ελέγχου στα εθνικά τους συστήματα.

• Για τις ουσίες που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις καταχώρισης των Παραρτημάτων IV και V ως 

φυσικές ουσίες απαιτείται η παρουσίαση βεβαίωσης από τον μη-κοινοτικό παρασκευαστή.

Γενικές πληροφορίες



Χημικά προϊόντα που ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ σε τρίτες χώρες

Για εισαγωγές σε ποσότητα πέραν του ενός τόνου ανά ουσία απαιτείται:

• Προσκόμιση ΔΔΑ σε μορφή που προβλέπει ο Καν. REACH

• Εάν οι πληροφορίες καταχώρισης στο ΔΔΑ δεν είναι επαρκείς πρέπει επίσης να 

προσκομισθεί το Πιστοποιητικό ορισμού Αποκλειστικού Αντιπροσώπου

• Τιμολόγιο από τον Μη-κοινοτικό παρασκευαστή, ο οποίος πρέπει να είναι ο ίδιος 

με αυτόν που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ορισμού Αποκλειστικού 

Αντιπροσώπου

Οι αθροιστικές ετήσιες ποσότητες εισαγωγής ανά εταιρεία ελέγχονται στο τέλος 

του έτους εντός της αγοράς



Εξαίρεση για επανεισαγόμενες χημικές ουσίες (1)

• Αρκετές εισαγωγές από το ΗΒ είναι μείγματα των οποίων οι συστατικές πρώτες ύλες έχουν 
καταχωρισθεί από τον Ευρωπαίο παρασκευαστή, εξάχθηκαν στο ΗΒ για τυποποίηση και 
επανεισαγόνται ως συστατικά μειγμάτων

• Δεν αρκεί μια απλή βεβαίωση του εισαγωγέα ότι το μείγμα είναι συμμορφούμενο με το REACH

• Σε περίπτωση που παρέχεται ο συντετμημένος αριθμός καταχώρισης, απαιτείται και το όνομα 
του καταχωρίζοντος για να επιβεβαιωθεί η μοναδικότητα της καταχώρισης

• Στο ΔΔΑ αναγράφεται ο συντετμημένος αριθμός καταχώρισης με την προϋπόθεση ότι: 

ο εν λόγω προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να παράσχει τον πλήρη αριθμό καταχώρισης εφόσον 
του ζητηθεί για σκοπούς εφαρμογής, ή, αν δεν διαθέτει τον πλήρη αριθμό καταχώρισης, να διαβιβάσει το 
αίτημα στον προμηθευτή του και ο εν λόγω προμηθευτής να παράσχει τον πλήρη αριθμό καταχώρισης 
στην αρμόδια Αρχή ελέγχου του Κράτους Μέλους εντός 7 ημερών (παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 1.1)



• Εάν ο προμηθευτής στο ΗΒ δεν επιθυμεί να αποκαλύψει τον Ευρωπαίο προμηθευτή του τα 
στοιχεία αυτά μπορούν να σταλούν απευθείας στο email του Επιθεωρητή στην Κύπρο

• Παρέχεται από τον εισαγωγέα το ΔΔΑ της πρώτης ύλης του Ευρωπαίου προμηθευτή (μπορεί 
να παραληφθεί μόνο εάν επιβεβαιώνονται επαρκώς από το εσωτερικό σύστημα ελέγχου της 
Ευρ. Επιτροπής τα πιο πάνω στοιχεία)

• Η αδυναμία των εισαγωγέων να προσκομίσουν τις προαναφερθείσες πληροφορίες, π.χ. λόγω 
άρνησης εκ μέρους των προμηθευτών τους να τις παράσχουν για λόγους εμπιστευτικότητας, 
σημαίνει ότι δεν πληρούν μία από τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 (εξαιρέσεις)

• Σε αυτή την περίπτωση ο εισαγωγέας δεν μπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση και πρέπει 
να προχωρήσει σε καταχώριση ή να αλλάξει προμηθευτή.

Εξαίρεση για επανεισαγόμενες χημικές ουσίες (2)



Συντονισμός Τελωνείου Λεμεσού –

Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας 

• Σφραγίδες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται από άλλα Κυβερνητικά Τμήματα όπως 

Τμήμα Γεωργίας, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες….

• Στην μπλε σφραγίδα μπορεί να μεταφερθεί το φορτίο στην αποθήκη του εισαγωγέα αλλά θα 

πρέπει ο ίδιος να επικοινωνήσει με το ΤΕΕ πριν να το ανοίξει για οδηγίες

• Στην κόκκινη σφραγίδα το φορτίο μένει στο Τελωνείο και εάν δεν θα εκτελωνισθεί προωθείται η 

επανεξαγωγή ή η καταστροφή του








