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Εισαγωγές χημικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες 
(συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου)   

  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

θα διοργανώσουν, δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο στις 14 Ιουνίου η ώρα 10:30, με θέμα 

«Εισαγωγές χημικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες».  

H πρόσφατη αποχώρηση του ΗΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε μεταξύ άλλων και τις 

εταιρείες που συνεχίζουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες με εταιρείες του ΗΒ. Οι εταιρείες 

αυτές θεωρούνται πλέον ως εισαγωγείς από τρίτη χώρα στην κοινή Ευρωπαϊκή αγορά και 

υπόκεινται στους αντίστοιχους τελωνειακούς ελέγχους.  

Για το λόγο αυτό το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να βοηθήσει όσες εταιρείες εισάγουν από 

Τρίτες χώρες και δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με την σχετική νομοθεσία. 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους που εισάγουν/διαθέτουν χημικά προϊόντα στην Κυπριακή 

αγορά. Θα καλύψει νομοθετικές απαιτήσεις που αναμένεται να πληρούν τα προϊόντα αυτά κατά 

το στάδιο της εισαγωγής, όπως είναι η υποχρέωση καταχώρισης σύμφωνα με τον 

Κανονισμό REACH, η δομή και το περιεχόμενο των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας, η 

υποχρέωση κοινοποίησης της σύστασης των επικίνδυνων μειγμάτων στην Κεντρική Ευρωπαϊκή 

Πύλη του ECHA και τα έγγραφα/στοιχεία που θα συνοδεύουν τα προϊόντα και θα αποδεικνύουν 

τη νομοθετική συμμόρφωση των εισαγόμενων προϊόντων. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ το αργότερο 

μέχρι την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021.  

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα γίνει μέσω της πλατφόρμας TEAMS και οι σχετικές λεπτομέρειες 

σύνδεσης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Διευκρινίζεται ότι η 

συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ. 

Ακολουθεί το Πρόγραμμα.  

Με εκτίμηση, 

Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network Κύπρου 
 

https://forms.ccci.org.cy/%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ad%cf%82-%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΩΡΑ                            ΘΕΜΑ / ΟΜΙΛΗΤΗΣ 

10:30 – 10:45 Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί 

10:45 – 11:15 

Κανονισμός REACH – Καταχώριση και αλλαγές στα Δελτία 

Δεδομένων Ασφαλείας 

Δρ Μαρία Ορφανού, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

11:15 - 11.30 

Απαιτούμενα έντυπα / Έλεγχοι ΤΕΕ 

Δρ Τασούλα Κυπριανίδου-Λεοντίδου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 

11:30 – 12:00 

Κανονισμός CLP – Επισήμανση και Kοινοποίηση στην Κεντρική 

Ευρωπαϊκή Πύλη του ECHA 

Δρ Μαρία Παλαιομυλίτου, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 
 

12:00 - 12:15  
Ανακαλύψτε νέες αγορές/ συνεργάτες μέσω του ΕΕΝ 

Στάλω Δημοσθένους, ΚΕΒΕ, ΕΕΝ Κύπρου 

12:15 – 12:30 
Ερωτήσεις – Συζήτηση 

  


