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Koινοποίηση  
Πίνακας Αποδεκτών 
 

 
 
ΘΕΜΑ  : Διαδικασία ελέγχου χημικών προϊόντων κατά την εισαγωγή 

(κανονισμός 1907/2006/ΕΚ, κανονισμός 1272/2008/ΕΚ και απόφαση 
ΑΧΣ 265/2002). 

Σχετ. : 1.Έγγραφα της Δ/νσης Περιβάλλοντος με αρ. πρωτ. :  
               α. 3012001/2059/21.5.2008,  β. 3011824/1943/15.5.2009,  
               γ. 3001767/287/26.1.2009  δ. 3001768/288 /26.1.2009,      
               ε. 3010183/1829/16.6.2010 και ζ. 3002002/326/29.1.2010. 
            2.Έγγραφα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Δ/νσης Χημικοτεχνικής  
               Δασμολογίου  με αρ. πρωτ. : α. 3021840/4496/10.10.2006      
               β. 3020081/3204/16.9.2009 και  γ.  3019888/3273/18.10.2010. 
 
 
Κατόπιν αιτημάτων που δέχτηκε η Δ/νση Περιβάλλοντος από Χημικές Υπηρεσίες  
που ασχολούνται με θέματα εισαγωγών, για την απλοποίηση της διαδικασίας 
ελέγχου σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία των επικινδύνων χημικών 
προϊόντων κατά την εισαγωγή, αποφασίστηκε η έκδοση νέας εγκυκλίου η οποία 
ενοποιεί και τροποποιεί τις  παραπάνω σχετικές εγκυκλίους. 
 
Σκοπός της προτεινόμενης διαδικασίας ελέγχου των επικινδύνων χημικών προϊόντων 
κατά την εισαγωγή, είναι η κατά το συντομότερο δυνατόν εκτίμηση των μη 
συμμορφώσεων από τη Χημική Υπηρεσία εισαγωγής, οι οποίες στη συνέχεια θα 
διερευνώνται περαιτέρω είτε από τη χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία είτε από τη 
Δ/νση Περιβάλλοντος.   
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Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Χημική Υπηρεσία  που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των επικινδύνων χημικών 
ουσιών/μειγμάτων/αντικειμένων κατά την εισαγωγή, ενημερώνει αρχικά τον 
εισαγωγέα για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία των χημικών 
προϊόντων σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 30/004/919/3.5.2011 έγγραφο της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος (Παράρτημα Ι).  
 
Β. EΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 1907/2006/ΕΚ (REACH), ΤΟΝ ΚΑΝ. 
1272/2008/ΕΚ (CLIP) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΧΣ 265/2002. 
 
B.1.  Έλεγχος σχετικά με την υποχρέωση καταχώρισης/προκαταχώρισης - 
καν. REACH. 
  
α. εξετάζεται  αν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης  
β. σε περίπτωση ύπαρξης αποκλειστικού αντιπροσώπου (Α.Α.) ζητείται η προσκόμι-
ση των εγγράφων σχετικά με τη συμμόρφωση (έγγραφο του παραγωγού της τρίτης 
χώρας προς τον εισαγωγέα όπου ανακοινώνεται ο διορισμός του Α.Α., πιστοποιητικό 
προκαταχώρισης  από τον Α.Α. ή κοινοποίηση του αριθμού καταχώρισης). 
γ. αν δεν υπάρχει αποκλειστικός αντιπρόσωπος ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία από 
τον ίδιο τον εισαγωγέα [αντίγραφο του αποδεικτικού υποβολής (submission report) 
που αποστέλλεται από τον ECHA όπου αναγράφεται ο αριθμός  προκαταχώρισης  ή 
καταχώρισης]. 
 
B.2. Έλεγχος ως προς το άρθρο 67 - Παράρτημα XVII του καν. REACH. 
 
Για  την εκτίμηση συμμόρφωσης με το παράρτημα XVII του καν. REACH από την  
Χ.Υ  εισαγωγής : 

α. Μπορεί να γίνει δεκτή η κατάθεση πιστοποιητικού ή έκθεση Χημικής Ανάλυσης 
από διαπιστευμένο εργαστήριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 17025, που θα αφορά 
τη συγκεκριμένη εισαγωγή.  
β. Στην περίπτωση όπου δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό ή κρίνεται αναγκαία η 
επαλήθευση των αναγραφόμενων στο συνοδευτικό πιστοποιητικό, το προϊόν θα 
δειγματίζεται (το δείγμα λαμβάνεται πάντα εις διπλούν) και θα αποστέλλεται για 
εξέταση στο αντίστοιχο εργαστήριο του Γ.Χ.Κ.. Καταγράφεται στην Υπεύθυνη 
Δήλωση που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το σημείο Γ.1. εάν επιθυμεί ή 
όχι την εξέταση του Β’ δείγματος. 

γ. Εκδίδεται το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης σύμφωνα με τα σημεία Γ.1. και Γ.2.. 

δ. Αναμένεται η έκδοση του οριστικού αποτελέσματος εξέτασης του δείγματος.  

Εάν στη γνωμάτευση του Α’ δείγματος αναφέρεται ότι το δείγμα είναι ΚΑΝΟΝΙΚΟ, το 
εργαστήριο που πραγματοποίησε την εξέταση διαβιβάζει το αποτέλεσμα στη Χ.Υ. 
εισαγωγής και το κοινοποιεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος. Η Χημική Υπηρεσία 
εισαγωγής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα που ισοδυναμεί με 
απόφαση διάθεσης του προϊόντος στην αγορά. 

Εάν στη γνωμάτευση του Α’ δείγματος αναφέρεται ότι το δείγμα είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο Δ.2. 
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B.3.  Δελτία  δεδομένων ασφαλείας - καν. REACH. 
 
α. Έλεγχος συμμόρφωσης με το άρθρο 31 - παράρτημα ΙΙ του καν. 1907/2006/ΕΚ 
όπως έχει τροποποιηθεί  με τον καν. 453/2010. 

β. Σημειώνεται ότι το ΔΔΑ πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα. 
 
B.4. Έλεγχος ταξινόμησης/επισήμανσης/συσκευασίας - καν. CLP ή  απόφαση 
ΑΧΣ 265/2002.  
 
α. Έλεγχος συμμόρφωσης της ταξινόμησης - επισήμανσης - συσκευασίας σύμφωνα 
με τον Καν. CLP όταν πρόκειται για ουσίες 

β. Έλεγχος συμμόρφωσης της ταξινόμησης - επισήμανσης - συσκευασίας σύμφωνα 
με την απόφαση ΑΧΣ 265/2002 όταν πρόκειται για μείγματα, μέχρι το 2015.  

Σημειώνεται ότι προαιρετικά η ταξινόμηση/συσκευασία/επισήμανση των μειγμάτων 
μπορεί να γίνεται σύμφωνα με τον καν. CLP. πριν την 1.6.2015. 
 
B.5.  Ενημέρωση για την κοινοποίηση - καν. CLP.  
 
Ενημερώνεται ο εισαγωγέας για την υποχρέωση κοινοποίησης της ταξινόμησης και 
επισήμανσης της ουσίας ή των ουσιών του μείγματος στον ECHA, εντός ενός μηνός 
από την πρώτη εισαγωγή σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 του καν. 1272/2008. 
 
Β.6. Ενημέρωση για καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων -
απόφαση ΑΧΣ 265/2002  ή καν. CLP . 
 
Ενημερώνεται ο εισαγωγέας για την υποχρέωση καταχώρισης των μειγμάτων (που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνα ως προς τις φυσικοχημικές τους επιπτώσεις ή/και ως 
προς τις επιπτώσεις τους στη υγεία) στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 ή το άρθρο 45 του 
κανονισμού 1272/2008/ΕΚ (εάν το μείγμα έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τον καν. 
CLP). 
 
Γ. ΕΚΔΟΣΗ  ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 
Γ.1. Μετά τον έλεγχο συμμόρφωσης, η Χ.Υ εισαγωγής εκδίδει σε όλες τις 
περιπτώσεις Δελτίο Χημικής Ανάλυσης μέσω του ΟΠΣ. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, στο σημείο  “σχόλια/παρατηρήσεις” αναφέρονται όλες οι μη 
συμμορφώσεις, στο δε σημείο  “γνωμάτευση” αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η 
διάθεση στην αγορά εάν δεν αποδειχθεί η συμμόρφωση με την αντίστοιχη 
νομοθεσία.  

Ο εισαγωγέας υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση προς τη Χημική Υπηρεσία 
εισαγωγής, όπου δηλώνει : 

1. πλήρη διεύθυνση για το χώρο αποθήκευσης των προϊόντων καθώς και 
τηλέφωνο επικοινωνίας και fax. 

2. ότι δεν θα θέσει σε κυκλοφορία το προϊόν αν δεν έχουν διορθωθεί όλες 
οι μη συμμορφώσεις  και  
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3. ότι θα επικοινωνήσει άμεσα με τη χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία 
(στην οποία βρίσκονται οι αποθήκες του)  για τις περαιτέρω ενέργειές 
του 

4. εάν επιθυμεί ή όχι την εξέταση του Β’ δείγματος, σε περίπτωση που έχει 
σταλεί δείγμα για ανάλυση, ορίζοντας συγχρόνως τον εφέτη χημικό εάν 
επιθυμεί. 

Το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης και αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης υποβάλλονται 
στο Τελωνείο. 
 
Γ.2. Προτεινόμενα κείμενα για την συμπλήρωση του πεδίου της γνωμάτευσης 
στο Δ.Χ.Α.,  ανάλογα με τη μη συμμόρφωση.  
 
1. Υποχρέωση καταχώρισης 
Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά πριν τεκμηριωθεί η συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις του Τίτλου ΙΙ (καταχώριση ουσιών) του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

2. Υποχρέωση ταξινόμησης/επισήμανσης/συσκευασίας ουσίας  
Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά πριν ταξινομηθεί/επισημανθεί/συσκευαστεί 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Υποχρέωση  ταξινόμησης/επισήμανσης/συσκευασίας μείγματος  
Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά πριν ταξινομηθεί/επισημανθεί/συσκευαστεί 
σύμφωνα με την Απόφαση ΑΧΣ 265/02 και τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

4. Ουσίες, μείγματα, αντικείμενα υπό περιορισμό/απαγόρευση  
Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά  αν δεν είναι σύμφωνο με  τους όρους του 
Τίτλου VIII και του Παραρτήματος XVII (Περιορισμοί) του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  Δείγμα για εξέταση ως προς …… (την αντίστοιχη 
παράμετρο του παραρτήματος  XVII του καν REACH), έχει σταλεί στο εργαστήριο 
της  ……. Χ.Υ…….. 

5. Υποχρέωση παροχής ΔΔΑ  
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα και 
σύμφωνο με τον Κανονισμό 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον 
κανονισμό 453/2010. 
 
Γ.3. Δημιουργία καταλόγου εισαγωγέων χημικών προϊόντων. 
 
Η Χ.Υ. εισαγωγής καταγράφει τα στοιχεία κάθε εισαγωγέα χημικών προϊόντων 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. 

Τα στοιχεία - μέχρις ότου δημιουργηθεί μητρώο στο ΟΠΣ (όπως έχει ήδη ζητηθεί) - 
θα αποστέλλονται στο τέλος του έτους στη Δ/νση Περιβάλλοντος όπου θα 
χρησιμοποιούνται για : 

• τη δημιουργία καταλόγου εισαγωγέων  

• τον προγραμματισμό  επιθεωρήσεων 

• τον έλεγχο των ετησίων ποσοτήτων εισαγωγής ανά εισαγωγέα. 
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Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ  ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΧΑ 
 
Δ.1. Μη συμμόρφωση με την υποχρέωση καταχώρισης/προκαταχώρισης - 
καν. 1907/2006/ΕΚ. 
 

Δ.1.1. Για μη σταδιακά εισαγόμενες ουσίες ή σταδιακά εισαγόμενες ουσίες με 
καταληκτική ημερομηνία 1.12.2010 (ουσίες σε  ποσότητες ≥ 1000 τόνων/έτος, ή 
ουσίες ταξινομημένες ως N;R50/53 σε ποσότητες ≥ 100 τόνων/έτος ή ουσίες 
ταξινομημένες ως C/M/R κατηγορίας 1 ή 2 σε ποσότητες ≥ 1 τόνου/έτος)  που δεν 
υπάρχει αριθμός καταχώρισης  (01-16 ψηφία) αποστέλλονται όλα τα συνοδευτικά 
έγγραφα (το Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, η διασάφηση, το τιμολόγιο και η υπεύθυνη 
δήλωση του εισαγωγέα) στη Δ/νση Περιβάλλοντος για την έκδοση Απόφασης 
απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά.  

Δ.1.2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (το Δελτίο 
Χημικής Ανάλυσης, η διασάφηση, το τιμολόγιο και η υπεύθυνη δήλωση του 
εισαγωγέα) αποστέλλονται άμεσα στη χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία όπου 
βρίσκονται οι αποθήκες του εισαγωγέα και εκτελούνται τα κάτωθι : 
Η χωρικά αρμόδια  Χημική Υπηρεσία επικοινωνεί και ενημερώνει τον  εισαγωγέα  για 
τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ώστε να συμμορφωθεί και  

• δίνεται προθεσμία 30 ημερών για να διορθωθεί, 
• επισημαίνεται ότι απαγορεύεται να διαθέσει τα εμπορεύματα του για τα οποία 

υπάρχει  μη συμμόρφωση πριν ολοκληρωθούν οι ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν. 

Αν στο διάστημα αυτό ο εισαγωγέας προσκομίσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται 
τότε επιτρέπεται η διάθεση του προϊόντος στην αγορά και η χωρικά αρμόδια Χημική 
Υπηρεσία ενημερώνει σχετικά τον εισαγωγέα και τη Χημική Υπηρεσία εισαγωγής. 
Διαφορετικά ενημερώνεται η Δ/νση Περιβάλλοντος στην οποία αποστέλλονται όλα τα 
σχετικά έγγραφα έτσι ώστε να εκδοθεί Απόφαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά 
η δε χωρικά αρμόδια Χ.Υ που διενήργησε τον έλεγχο επιβάλλει πρόστιμα (σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες αποφάσεις ΑΧΣ ή ΚΥΑ για την εφαρμογή της νομοθεσίας). 
Η χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία όταν κρίνεται σκόπιμο, προβαίνει σε 
επιθεώρηση  ελέγχοντας τα προϊόντα (και τις ποσότητες αυτών) σύμφωνα με την 
διασάφηση. 
 
Δ.2. Μη συμμόρφωση με το άρθρο 67 - Παράρτημα XVII του καν. REACH. 
 
Εάν στη γνωμάτευση του Α΄ δείγματος αναφέρεται ότι το δείγμα είναι ΜΗ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ, τότε η Χημική Υπηρεσία εισαγωγής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για 
το αποτέλεσμα και : 

- αναμένεται η εξέταση του Β’ δείγματος σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος 
επιθυμεί την εξέταση του Β΄ δείγματος (καταθέτει αίτημα στην Χημική Υπηρεσία 
εισαγωγής και το αντίστοιχο παράβολο για το κόστος της εξέτασης),  

- το αποτέλεσμα της εξέτασης του Α΄ δείγματος καθίσταται οριστικό εάν ο 
ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την εξέταση του Β΄ δείγματος ή δεν καταθέσει το 
απαιτούμενο παράβολο για την εξέταση 
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Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την εξέταση του Β΄ δείγματος πρέπει να   καταθέσει 
αίτημα εντός 10 ημερών (εργάσιμων) από την ημερομηνία που του κοινοποιήθηκε το 
αποτέλεσμα της εξέτασης του Α’ δείγματος. Το κόστος της εξέτασης του Β΄ δείγματος 
βαρύνει τον ενδιαφερόμενο. 

Το αποτέλεσμα της Β’ εξέτασης  είναι οριστικό. 

Σε περίπτωση που μετά τη γνωστοποίηση του οριστικού αποτελέσματος της χημικής 
εξέτασης στη Χ.Υ. εισαγωγής προκύπτει μη συμμόρφωση για ένα ή περισσότερα 
προϊόντα που δειγματίστηκαν τότε αποστέλλονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (το 
Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, η διασάφηση, το τιμολόγιο, η υπεύθυνη δήλωση του 
εισαγωγέα και η έκθεση χημικής εξέτασης του δείγματος) στη Δ/νση Περιβάλλοντος 
για την έκδοση Απόφασης απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά.  
Στις περιπτώσεις που δεν έχει ληφθεί αντιπροσωπευτικός  αριθμός δειγμάτων από 
το σύνολο των κωδικών (πατρόν διασάφησης) που εισήχθησαν τότε η Δ/νση 
Περιβάλλοντος ως αρμόδια αρχή μπορεί να  ενημερώσει τη χωρικά αρμόδια Χημική 
Υπηρεσία έτσι ώστε να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο στο χώρο αποθήκευσης των 
προϊόντων.  Για το λόγο αυτό προγραμματίζει, (πιθανόν σε συνεργασία και με άλλους 
αρμόδιους φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή), και εκτελεί επιθεώρηση 
στο χώρο αποθήκευσης, διενεργώντας δειγματοληψία στο υπόλοιπο τμήμα των 
προϊόντων κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο εργαστήριο του Γ.Χ.Κ. διενεργεί.   
 
Δ.3.   Μη συμμόρφωση ως προς τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας - καν. 
1907/2006,  και ως προς την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία - καν. 
1272/2008 ή απόφαση ΑΧΣ 265/2002. 
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο 
σημείο Δ.1.2.  
 
Σημείωση 
Σε περίπτωση που η χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία δεν διαθέτει υπαλλήλους  
εκπαιδευμένους σε θέματα  επικινδύνων χημικών προϊόντων τότε αποστέλλονται 
από τη Χημική Υπηρεσία εισαγωγής όλα τα σχετικά έγγραφα στη Δ/νση 
Περιβάλλοντος.  
 
Ε. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (CHECK LIST) 
 
Στο Παράρτημα ΙΙΙ επισυνάπτεται για διευκόλυνσή σας ερωτηματολόγιο με τα σημεία 
ελέγχου χημικού προϊόντος κατά την εισαγωγή.  

 

                                                                             Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  
 

  Δρ Δήμητρα Δανιήλ 

Συνημμένα : 
1. Παράρτημα Ι : Οδηγίες προς τους εκτελωνιστές και  εισαγωγείς  
                            χημικών ουσιών/μειγμάτων και αντικειμένων. 
2. Παράρτημα ΙΙ : ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ 
3. Παράρτημα ΙΙΙ : Κατάλογος σημείων ελέγχου κατά την εισαγωγή (check list) 
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Πίνακας Αποδεκτών   
 

1.  Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου 
2.  Υπουργείο Οικονομικών 

• Γραφείο κ. Υπουργού 
• Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών 
• Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
• 19η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 

3.  Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Δ/νση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων 
Υπόψιν κ. Πατήρη 

4.  Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής  
5.  Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων και Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα Δ.Δ. 
& ΕΟΚ) 

6.  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
• Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Α΄ 
• Δ/νση Προστασίας Καταναλωτή  

7.  ΕΟΦ 
8.  Ένωση Ελλήνων Χημικών  

Συντακτική επιτροπή Χημικών Χρονικών (παρακαλούμε να δημοσιευτεί στα 
Χημικά Χρονικά για ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων) 

9.  Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων, Βερνικιών και Μελανιών 
10.  Ε.ΣΥ.Φ. (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας) 
11.  Σ.Ε.Β. (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) 
12.  Σ.Ε.Β.Α.Σ. (Σύνδεσμος Ελληνικής Βιομηχανίας Απορρυπαντικών και Σαπώνων) 
13.  ΠΑ.ΣY.Β.Α.Χ. (Πανελ. Σύνδεσμος Βιοτεχνών Απορρυπαντικών & Χημικών 

Προϊόντων) 
14.  Σ.Ε.Χ.Β. (Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών) 
15.  Σ.Β.Β.Ε. (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος)  
16.  (Σ.Π.Ε.Λ.) Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων  
17.  Σ.Φ.Ε.Ε. (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας) 
18.  Σ.Α.Φ.Ε.Ε. (Σύλλογος Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων) 
19.  Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών 
20.  Σ.Ε.Κ.Ε.Π. (Σύλλογος Ελλήνων Κατασκευαστών Εμπόρων Παιχνιδιών) 
21.  Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
22.  O.E.T.E. (Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδος) 
23.  Σύνδεσμος Αεροζόλ Ελλάδος 
24.  Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
25.  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Κεραμοποιΐας 
26.  ΠΑ.Σ.Ε.ΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εργαστηρίων Ποιοτικού 

Ελέγχου) 
27.  Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος 
28.  ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος) 
29.  K.E.E.E. (Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) 
30.  E.B.E.A. (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) 
31.  Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο 
32.  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 
33.  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
34.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
35.  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
36.  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
37.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
38.  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
39.  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
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40.  Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας 
41.  Επιμελητήριο Αργολίδας 
42.  Επιμελητήριο Αρκαδίας 
43.  Επιμελητήριο Άρτας 
44.  Επιμελητήριο Αχαΐας 
45.  Επιμελητήριο Βοιωτίας  
46.  Επιμελητήριο Γρεβενών 
47.  Επιμελητήριο Δράμας 
48.  Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 
49.  Επιμελητήριο Έβρου 
50.  Επιμελητήριο Ευβοίας 
51.  Επιμελητήριο Ευρυτανíας 
52.  Επιμελητήριο Ζακύνθου 
53.  Επιμελητήριο Ηλεíας 
54.  Επιμελητήριο Ημαθíας 
55.  Επιμελητήριο Ηρακλείου 
56.  Επιμελητήριο Θεσπρωτίας 
57.  Επιμελητήριο Ιωαννίνων 
58.  Επιμελητήριο Καβάλας 
59.  Επιμελητήριο Καρδίτσας 
60.  Επιμελητήριο Καστοριάς 
61.  Επιμελητήριο Κέρκυρας 
62.  Επιμελητήριο Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
63.  Επιμελητήριο Κιλκίς 
64.  Επιμελητήριο Κοζάνης 
65.  Επιμελητήριο Κορινθίας 
66.  Επιμελητήριο Κυκλάδων 
67.  Επιμελητήριο Λακωνίας 
68.  Επιμελητήριο Λάρισας 
69.  Επιμελητήριο Λασιθίου 
70.  Επιμελητήριο Λέσβου 
71.  Επιμελητήριο Λευκάδας 
72.  Επιμελητήριο Μαγνησίας 
73.  Επιμελητήριο Μεσσηνίας 
74.  Επιμελητήριο Ξάνθης 
75.  Επιμελητήριο Πέλλας 
76.  Επιμελητήριο Πιερίας 
77.  Επιμελητήριο Πρεβέζης 
78.  Επιμελητήριο Ρεθύμνης 
79.  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης 
80.  Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης 
81.  Επιμελητήριο Σάμου 
82.  Επιμελητήριο Σερρών 
83.  Επιμελητήριο Τρικάλων 
84.  Επιμελητήριο Φθιώτιδας 
85.  Επιμελητήριο Φλώρινας 
86.  Επιμελητήριο Φωκίδας 
87.  Επιμελητήριο Χαλκιδικής 
88.  Επιμελητήριο Χανίων 
89.  Επιμελητήριο Χίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Οδηγίες προς τους εκτελωνιστές και  εισαγωγείς  
χημικών ουσιών/μειγμάτων και αντικειμένων. 

              
Κατά την εισαγωγή χημικών προϊόντων  των κεφαλαίων 27-28-29-31-32-33-34-35-
36-38-39-72-74-75-76-80 και 81 του δασμολογίου,  έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις 
σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον καν.1907/06 (REACH), τον 
καν.1272/08 (CLP) και την απόφαση ΑΧΣ 265/2002.  

Λόγω του ότι η διαδικασία ελέγχου είναι χρονοβόρα και ο εισαγωγέας  δεν μπορεί 
να διαθέσει τα προϊόντα του στην αγορά εάν δεν διορθωθούν τα λάθη και οι 
παραλείψεις,  πρέπει πριν την εισαγωγή να έχουν ρυθμιστεί όλες οι απαιτήσεις 
που απορρέουν από την ανωτέρω νομοθεσία, ώστε να μην υπάρχουν 
καθυστερήσεις. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ,  ΕΛΕΓΞΤΕ ! 

 
 Tην υποχρέωση προκαταχώρισης/καταχώρισης - Καν.  (REACH) 

O εισαγωγέας αρχικά επικοινωνεί με τον παραγωγό της τρίτης χώρας για να 
ενημερωθεί αν έχει διοριστεί Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος σε χώρα της Ε.Ε., 
υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία REACH. Εάν έχει 
διοριστεί Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος για το REACH, ο εισαγωγέας επικοινωνεί 
μαζί του  για να του εκδώσει το πιστοποιητικό προκαταχώρισης (σε περίπτωση που 
δεν απαιτείται ακόμη ο αριθμός καταχώρισης) ή  να του κοινοποιήσει τον αριθμό 
καταχώρισης, διαφορετικά πρέπει να κάνει τις ανάλογες ενέργειες ο ίδιος.   
  

 Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας - Καν. REACH (όπως έχει τροποποιηθεί 
με τον  Καν. 453/2010). 

Πρέπει να είναι σύμφωνα με τον καν. REACH και στην ελληνική γλώσσα.  
 

 Την ύπαρξη περιορισμών στη χρήση - Παράρτημα   XVII του Kαν. REACH 

Για τη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος XVII, μπορεί να 
κατατίθεται πιστοποιητικό ανάλυσης από διαπιστευμένο εργαστήριο, το οποίο θα 
εκτιμάται ανάλογα από την αντίστοιχη Χημική Υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο 
(π.χ. χρώμιο VI στο τσιμέντο, περιεκτικότητα νικελίου στα ψευδοκοσμήματα, 
αζωχρωστικές ουσίες σε ενδύματα και υποδήματα). 
                                           

 Την Ταξινόμηση / Επισήμανση / Συσκευασία 
 

• Για τις ουσίες : να είναι σύμφωνη με τον Καν. 1272/2008 (CLP) 
• Για τα μείγματα : να είναι σύμφωνη με την απόφαση ΑΧΣ 265/2002 (προαιρετικά 

με CLP) 

Πληροφορίες για την ταξινόμηση των ουσιών του παραρτήματος VI του καν. CLP : 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=cla 

 
 Την υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με τον - Καν. 1272/2008 (CLP) 

Η εισαγωγή θεωρείται διάθεση στην αγορά. Ο εισαγωγέας ενημερώνεται από τον 
Αποκλειστικό Αντιπρόσωπο (σε περίπτωση που έχει καταχωρίσει την ουσία) αν 
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περιλαμβάνεται  στον φάκελο καταχώρισης η ταξινόμηση και επισήμανση κατά CLP. 
Εάν όχι, τότε  υποχρεούται ο ίδιος να κάνει την κοινοποίηση στον  ECHA  για την 
ουσία/ουσίες (για τις οποίες υπάρχει η υποχρέωση κοινοποίησης),  εντός ενός μηνός 
από την πρώτη εισαγωγή στην χώρα μας. 
   

 Την υποχρέωση καταχώρισης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων - 
απόφαση ΑΧΣ 265/02 και Καν. 1272/2008(άρθρο 45). 
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 Γραφείο στήριξης REACH - CLP  
           Γενικό Χημείο Κράτους, Τσόχα 16, Αμπελόκηποι, Αθήνα  
           e-mail : elhelpdesk@gcsl.gr , τηλ : 210 64 79 287/286. 
                                     

 Iστοσελίδα του Γενικού Χημείου του Κράτους  
http://www.gcsl.gr  
Γενικό Χημείο Κράτους - Διευθύνσεις - Δ/νση Περιβάλλοντος - REACH - CLP 
- νομοθεσία - δραστηριότητες , κλπ..                                            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ 
Χημική Υπηρεσία Εισόδου :  ……………………………….. 

Έτος : ……………………………………. 
 

 

 α/α 

 
Επιχείρηση 

- 
Όνοματε-
πώνυμο 
εισαγωγέα 

 

 
 

Τηλέφωνο 
 -  

fax e-mail 
Είδος του 

εισαγόμενου 
προϊόντος 

Εμπορική 
επωνυμία 

του 
εισαγόμενου 
προϊόντος 

Ποσότητα  
Διεύθυνση 

αποθήκευσης 
προϊόντων 

Μη συμμορφώσεις 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
 

Κατάλογος σημείων ελέγχου κατά την εισαγωγή (check list) 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Χημική Υπηρεσία : ……………………………………………………………………. 
Ημερομηνία : …………………………………………………………………………… 
Αρ. διασάφησης : ………………………………………………….…………………..  
Eπωνυμία επιχείρησης : …………………………………………………………….. 
 
 
 
Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ -  REACH 

Α. KATAXΩΡΙΣΗ - ΠΡΟΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 
Καθορισμός ρόλου 
       Εισαγωγέας  
       Μεταγενέστερος χρήστης  (σε περίπτωση που υπάρχει διορισμός    
       Αποκλειστικού Αντιπροσώπου για το REACH από τον παραγωγό της  τρίτης    
       χώρας)  

Υποχρέωση καταχώρισης / προκαταχώρισης  
       Μη σταδιακά εισαγόμενη ουσίας/ουσίες  
       Σταδιακά εισαγόμενη ουσία/ουσίες 
       Υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης ουσίας/ουσιών.          
       Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης ουσίας/ουσιών. 
                Εισαγωγή σε ποσότητα μικρότερη του ενός τόνου ανά έτος. 
                Ουσία/ουσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 2. 
                Ουσία/ουσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με το Παράρτημα IV. 
                Ουσία/ουσίες που εξαιρούνται σύμφωνα με το Παράρτημα V. 
                Ουσία/ουσίες που θεωρούνται καταχωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 15. 
                Πολυμερές 
       Ουσία/ουσίες με καταληκτική ημερομηνία 1.12.2010. 
       Αριθμός ουσιών  που καταχωρίστηκαν …………… 
       Αριθμός ουσιών που δεν καταχωρίστηκαν ……….. 
       Ουσία/ουσίες με καταληκτική ημερομηνία 1.6.2013 ή 1.6.2018. 
                Προκαταχώριση κατά την περίοδο 1.6.2008 έως 1.12.2008. 
                Καθυστερημένη προκαταχώριση   (ημερομηνία …………………..). 
                Νέος εισαγωγέας - εισαγωγή νέου προϊόντος.  
                Προθεσμία για καθυστερημένη προκαταχώριση (ημερομηνία ……….…..) 
                Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια  

 Β. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ  
 ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ   
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
        Δεν υπάρχουν περιορισμοί  
        Υπάρχουν περιορισμοί  
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 Γ. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
        Διαθέτει δελτία δεδομένων ασφαλείας (αριθμός ………………………..) 
        Δεν διαθέτει δελτία δεδομένων ασφαλείας 
        Τα ΔΔΑ διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα  
        Τα ΔΔΑ δεν διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα 
        Τα ΔΔΑ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ  
        Τα ΔΔΑ δεν είναι σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ  
                 
 Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ - CLP και Απόφαση ΑΧΣ 265/2002  

 Α. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 Ουσίες - κανονισμός CLP 
       Ταξινόμηση - επισήμανση - συσκευασία  σύμφωνα με τον καν. CLP  
       Mη σύμφωνη ταξινόμηση - επισήμανση - συσκευασία με τον καν. CLP 
 Mείγματα - απόφαση ΑΧΣ 265/2002 μέχρι 1.6.2015 (ή προαιρετικά καν. CLP) 
       Ταξινόμηση - επισήμανση - συσκευασία  σύμφωνα με …………………...... 
       Mη σύμφωνη ταξινόμηση - επισήμανση - συσκευασία με ………………….. 

 Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (σύμφωνα με τα άρθρα 39, 40 του καν. CLP) 
       Δεν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης 
               Ουσία/ουσίες που δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνες 
               Ουσία/ουσίες που  έχουν καταχωριστεί και περιλαμβάνεται στο φάκελο  
               καταχώρισης η Ταξινόμηση/Επισήμανση σύμφωνα με τον καν. CLP 
               Ουσία/ουσίες που περιλαμβάνονται στο μείγμα σε συγκέντρωση που δεν  
               οδηγεί σε υποχρέωση κοινοποίησης 
       Υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης 
        Αριθμός ουσιών που έγινε κοινοποίηση ………………… 
        Αριθμός ουσιών που πρέπει να γίνει κοινοποίηση εντός ενός μηνός ……………       

Γ. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
       Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΧΠ 
       Υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΧΠ 
       Αριθμός προϊόντων που έγινε καταχώριση........................................ 
       Αριθμός που πρέπει να γίνει καταχώριση ……………………………..  
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