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Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΔ Γ 1111251 ΕΞ 2018 

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 ΠΡΟ: Ωσ προσ τον πίνακα διανομισ 
Σαχ. Κϊδικασ : 10184 
Πλθροφορίεσ : Μ. Πίκλα 
Σθλζφωνο : 2106987443 
Fax : 2106987459 
E-Mail : dtd@2001.syzefxis.gov.gr 
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Θζμα: Ειςαγωγι δομικών υλικών - τςιμζντου 
χετ.:  (α) Σο με αρ. πρωτ. Δ19Γ 5008099 ΕΞ 2013/01-03-2013 ζγγραφό μασ «Ειςαγωγι δομικϊν υλικϊν που εμπίπτουν ςτισ 

διατάξεισ του Π.Δ. 334/94-Ειςαγωγι Σςιμζντων» 

                  (β) Σο αρ. πρωτ. Οικ.12044/2
θ
ΔΚΒΠ662/Φ.24/31-10-2014 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του 

Τπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ «Ειςαγωγι δομικϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του Καν. 

(ΕΕ)305/2011 – Ειςαγωγι Σςιμζντου» 

  (γ)Σο με αρ. πρωτ. Δ 19 Α 5009396 ΕΞ 2011/25-02-2011 ζγγραφό μασ «Ζλεγχοι πιςτότθτασ των προϊόντων που 

ειςάγονται από τρίτεσ χϊρεσ προσ τουσ κανόνεσ που ιςχφουν για τθν αςφάλεια των προϊόντων: Κανονιςμόσ 765/2008» 

 

Οι τελωνειακζσ Αρχζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ενωςιακοφ Σελωνειακοφ Κϊδικα και ςτα 

πλαίςια τθσ επιτιρθςθσ που αςκοφν, είναι κατά κφριο λόγο υπεφκυνεσ για τθν εποπτεία του διεκνοφσ 

εμπορίου τθσ Ζνωςθσ. Για το ςκοπό αυτό, εφαρμόηουν μζτρα που αποςκοποφν μεταξφ άλλων ςτθν 

προςταςία των δθμοςιονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ και των κρατϊν μελϊν τθσ και ςτθ 

διαφφλαξθ τθσ αςφάλειασ και τθσ προςταςίασ τθσ Ζνωςθσ και των κατοίκων τθσ.  

Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ τιρθςθ των προδιαγραφϊν του ειςαγόμενου ςτθν ελλθνικι αγορά 

τςιμζντου, που εγγυϊνται τθν προςταςία δθμόςιων ςυμφερόντων, όπωσ θ υγεία και θ δθμόςια 

αςφάλεια, γνωςτοποιοφνται τα ακόλουκα, αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ ελζγχου που πρζπει να 

ακολουκοφνται κατά τθν ειςαγωγι δομικϊν προϊόντων και τςιμζντου, ςφμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα ςτο ανωτζρω (β) ςχετικό ζγγραφο:  

 

1. Ειςαγωγι δομικών προϊόντων  

Σα δομικά προϊόντα για να κυκλοφοριςουν ςτθν Ε.Ε., κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθ χριςθ 

που προορίηονται. Για το λόγο αυτό, κατά τθ κζςθ των δομικϊν προϊόντων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, οι 

τελωνειακζσ Αρχζσ πρζπει να ελζγχουν: 

http://www.aade.gr/
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 α) τθν φπαρξθ τθσ ςιμανςθσ CE επί του δομικοφ προϊόντοσ ι επί τθσ ςυςκευαςίασ ι επί των 

παραςτατικϊν διακίνθςθσ κατά τρόπο εμφανι και ευανάγνωςτο, ςφμφωνα με τον Καν. 765/2008 και  

β) τθν φπαρξθ Διλωςθσ Επιδόςεων του Καταςκευαςτι ςτα Ελλθνικά, ςφμφωνα με το Παράρτθμα III 

του Καν.305/2011, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.  

ε περίπτωςθ που κατά τον τελωνειακό ζλεγχο διαπιςτωκεί οποιαδιποτε απόκλιςθ από τα 

ανωτζρω ι το δομικό προϊόν εμφανίηει χαρακτθριςτικά τα οποία οδθγοφν ςε υπόνοιεσ για τθν 

κατάςταςι του, αναςτζλλεται προςωρινά θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία του και ειδοποιείται θ 

αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (Δ/νςθ Σεχνικισ Βιομθχανικισ Νομοκεςίασ), 

ωσ αρμόδια αρχι για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των ςυγκεκριμζνων προϊόντων που παράγονται, 

ειςάγονται και εν γζνει διατίκενται ςτθν αγορά για διανομι ι χριςθ, προκειμζνου να προβεί ςτον 

ενδεδειγμζνο ζλεγχο του προϊόντοσ.  

Περαιτζρω πλθροφόρθςθ για τα δομικά προϊόντα μπορεί να αντλθκεί από τθν ιςτοςελίδα τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ www.ggb.gr, όπου μπορεί να αναηθτθκεί και το Εγχειρίδιο 

Εφαρμογισ για Προϊόντα Δομικϊν Καταςκευϊν. 

 

2. Ειςαγωγι ενςακιςμζνου τςιμζντου 

Κατά τθν ειςαγωγι ενςακιςμζνου τςιμζντου, οι αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ κα ελζγχουν τα 

ακόλουκα: 

 α) Σο προϊόν πρζπει να φζρει τθ ςιμανςθ CE ςτθ ςυςκευαςία ι ςτα παραςτατικά διακίνθςθσ και  

 β) να ςυνοδεφεται από τθ Διλωςθσ Επιδόςεων του καταςκευαςτι ςτα ελλθνικά.  

Επιςθμαίνεται ότι επιπλζον, για τθν ειςαγωγι του ενςακιςμζνου τςιμζντου απαιτείται να 

αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από τα ιςχφουςα εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επί τθσ ςυςκευαςίασ (π.χ. Κανονιςμόσ REACH, Κανονιςμόσ 1272/2008 κ.α.) κακϊσ και να 

ςυνοδεφεται από το πιςτοποιθτικό ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ από κοινοποιθμζνο ςτθν ΕΕ οργανιςμό 

ςτα ελλθνικά. Δεδομζνου, όμωσ, του ότι ο ζλεγχοσ των απαιτοφμενων ςτοιχείων και των 

πιςτοποιθτικϊν εγγράφων ςυμμόρφωςθσ απαιτεί ειδικότερεσ τεχνικζσ γνϊςεισ, οι αρμόδιεσ 

τελωνειακζσ Αρχζσ ελζγχουν μόνο τα ανωτζρω α και β. 

Επίςθσ, δεδομζνου ότι το τςιμζντο εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Καν. 1907/2006 (Reach) 

διενεργοφνται δειγματολθπτικοί ζλεγχοι για τθν περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο  VI. Αρμόδια υπθρεςία για 

τθ δειγματολθψία είναι θ Σελωνειακι ςε ςυνεργαςία με τθν κατά τόπουσ αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία, 

όπου αυτό είναι εφικτό. 

Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που κατά τον τελωνειακό ζλεγχο διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ανωτζρω 

προχποκζςεισ (π.χ. ζλλειψθ κάποιου πιςτοποιθτικοφ) ειδοποιείται θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Βιομθχανίασ (Δ/νςθ Σεχνικισ Βιομθχανικισ Νομοκεςίασ), για τισ δικζσ τθσ κατά λόγω 

αρμοδιότθτασ ενζργειεσ και τθ διενζργεια δειγματολθπτικοφ ελζγχου, ζχοντασ άμεςθ πρόςβαςθ ςτουσ 

τελωνειακοφσ χϊρουσ. 

 

http://www.ggb.gr/
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3. Ειςαγωγι ςφραγιςμζνων από τον παραγωγό μεγαςάκων τςιμζντου (big bags) οι οποίοι δεν 

αποςυςκευάηονται ι επαναςυςκευάηονται ςε οποιοδιποτε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ διακίνθςθσ, μζχρι 

τθν άφιξθ ςτον τελικό χριςτθ 

Για τθν ειςαγωγι μεγαςάκων τςιμζντου (big bags) οι οποίοι δεν αποςυςκευάηονται ι 

επαναςυςκευάηονται ςε οποιονδιποτε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ διακίνθςθσ, μζχρι τθν άφιξθ ςτον τελικό 

χριςτθ, πρζπει να ςυντρζχουν τα ακόλουκα: Σο προϊόν πρζπει να φζρει τθ ςιμανςθ CE και να 

ςυνοδεφεται από τθ Διλωςθσ Επιδόςεων του Καταςκευαςτι ςτα ελλθνικά. Επιπλζον, για τθν ειςαγωγι 

του απαιτείται να αναγράφονται όλα τα προβλεπόμενα από τα ιςχφουςα εκνικι και ενωςιακι 

νομοκεςία ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επί τθσ ςυςκευαςίασ (π.χ. Κανονιςμόσ REACH, Κανονιςμόσ 

1272/2008 κ.α.) κακϊσ και να ςυνοδεφεται από το πιςτοποιθτικό ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ από 

κοινοποιθμζνοι ςτθν ΕΕ οργανιςμό ςτα ελλθνικά. 

Επιπροςκζτωσ, ο μεγαςάκοσ πρζπει α) να φζρει τθν ακόλουκθ επιςιμανςθ «Δεν επιτρζπεται ςε 

οποιοδιποτε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ διακίνθςθσ μζχρι τον τελικό χριςτθ θ αποςυςκευαςία ι 

επαναςυςκευαςία του παρόντοσ» και β) να ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του ειςαγωγζα που να 

δθλϊνει το είδοσ και τθν ποςότθτα του προσ ειςαγωγι τςιμζντου, όπωσ κακορίηεται ςτο τιμολόγιο 

αγοράσ/ προτιμολόγιο, το εργοςτάςιο παραγωγισ κακϊσ και ότι οι μεγαςάκοι είναι ςφραγιςμζνοι από 

τον παραγωγό και δεν αποςυςκευάηονται/ επαναςυςκευάηονται από οποιονδιποτε ενδιάμεςο ςτάδιο 

τθσ διακίνθςθσ μζχρι τον τελικό χριςτθ.  

Προκειμζνου να μθ δθμιουργοφνται κακυςτεριςεισ κατά τον τελωνιςμό των εν λόγω προϊόντων, 

δεδομζνου ότι ο ζλεγχόσ τουσ απαιτεί χρόνο και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, ο ειςαγωγζασ δφναται να 

αιτθκεί τθ διενζργεια προλθπτικοφ ελζγχου (διαδικαςία προελζγχου) από τθν Γενικι Γραμματεία 

Βιομθχανίασ του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Μετά τον ςχετικό ζλεγχο των ςτοιχείων 

ςυμμόρφωςθσ του προϊόντοσ δίνεται εγγράφωσ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Βιομθχανίασ θ ζγκριςθ ι μθ τθσ ειςαγωγισ προσ τθν αρμόδια τελωνειακι Αρχι, ςυνοδευόμενθ από 

όλα τα ελεγχκζντα πιςτοποιθτικά και τθν ελεγχκείςα φωτογραφία ι μακζτα του μεγαςάκου.  

Η αρμόδια τελωνειακι Αρχι από τθ μεριά τθσ ελζγχει: 

 α) τθν φπαρξθ τθσ ςιμανςθσ CE επί τθσ ςυςκευαςίασ ι επί των ςυνοδευτικϊν εγγράφων,  

β) τθν επιςιμανςθ «Δεν επιτρζπεται ςε οποιοδιποτε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ διακίνθςθσ μζχρι τον 

τελικό χριςτθ θ αποςυςκευαςία ι επαναςυςκευαςία του παρόντοσ» και  

γ) τθν φπαρξθ τθσ διλωςθσ επιδόςεων του καταςκευαςτι ςτα ελλθνικά  

και αντιπαραβάλλει τα ςτοιχεία/ επιςθμάνςεισ με εκείνα ςτα οποία ζγινε προζλεγχοσ από τθν 

Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ.  

Επίςθσ, δεδομζνου ότι το τςιμζντο εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Καν. 1907/2006 (Reach) 

διενεργοφνται δειγματολθπτικοί ζλεγχοι για τθν περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο  VI. Αρμόδια υπθρεςία για 

τθ δειγματολθψία είναι θ Σελωνειακι ςε ςυνεργαςία με τθν κατά τόπουσ αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία, 

όπου αυτό είναι εφικτό. 
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Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που κατά τον τελωνειακό ζλεγχο διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ανωτζρω 

προχποκζςεισ (π.χ. ζλλειψθ κάποιου πιςτοποιθτικοφ) ειδοποιείται θ αρμόδια υπθρεςία τθ Γενικισ 

Γραμματείασ Βιομθχανίασ (Δ/νςθ Σεχνικισ Βιομθχανικισ Νομοκεςίασ), για τισ δικζσ τθσ κατά λόγω 

αρμοδιότθτασ ενζργειεσ και τθ διενζργεια δειγματολθπτικοφ ελζγχου, ζχοντασ άμεςθ πρόςβαςθ ςτουσ 

τελωνειακοφσ χϊρουσ. 

 

4. Ειςαγωγι χφδθν τςιμζντου, ι τςιμζντου ςε μεγαςάκουσ (big bags) οι οποίοι μποροφν να 

αποςυςκευαςτοφν ι επαναςυςκευαςτοφν ςε οποιοδιποτε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ διακίνθςθσ μζχρι 

τον τελικό χριςτθ 

Κατά τθν ειςαγωγι χφδθν τςιμζντου, ι τςιμζντου ςε μεγαςάκουσ οι οποίοι μποροφν να 

αποςυςκευαςτοφν ι επαναςυςκευαςτοφν ςε οποιοδιποτε ενδιάμεςο ςτάδιο τθσ διακίνθςθσ, θ 

διακίνθςι τουσ πραγματοποιείται μζςω των Κζντρων Διανομισ Σςιμζντων που είναι εγκατεςτθμζνα και 

αδειοδοτθμζνα ςτθν Ελλάδα. ε κάκε περίπτωςθ, για τθν ειςαγωγι του απαιτείται θ ςιμανςθ CE επί 

τθσ ςυςκευαςίασ ι επί των ςυνοδευτικϊν εγγράφων, θ αναφορά ςτα ελλθνικά ςε όλα τα 

προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία (π.χ. Κανονιςμόσ REACH, Κανονιςμόσ 

1272/2008 κ.α.), θ ςυνοδεία από τθ διλωςθ επιδόςεων του καταςκευαςτι και θ διακεςιμότθτα των 

κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων πιςτοποιθτικϊν (πιςτοποιθτικό ςτακερότθτασ τθσ επίδοςθσ από 

κοινοποιθμζνο ςτθν ΕΕ οργανιςμό). 

Ο ειςαγωγζασ δφναται και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ να αιτθκεί προλθπτικό ζλεγχο (διαδικαςία 

προελζγχου) πριν τθν ειςαγωγι του προϊόντοσ, αποςτζλλοντασ αίτθμα ςτθ Γενικι Γραμματεία 

Βιομθχανίασ του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανταγωνιςτικότθτασ. Μετά τον ζλεγχο, θ αρμόδια 

υπθρεςία παρζχει εγγράφωσ προσ τθν τελωνειακι Αρχι τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ ειςαγωγισ, 

ςυνοδευόμενθ από όλα τα ελεγχκζντα πιςτοποιθτικά. 

Η αρμόδια τελωνειακι Αρχι από τθν πλευρά τθσ ελζγχει και ενδεχομζνωσ αντιπαραβάλλει (εφόςον 

ζγινε προζλεγχοσ): 

α) τθν φπαρξθ τθσ ςιμανςθσ CE επί τθσ ςυςκευαςίασ ι επί των ςυνοδευτικϊν εγγράφων  

β) τθ διλωςθ επιδόςεων του καταςκευαςτι ςτα ελλθνικά και   

γ) τθν φπαρξθ ςε ιςχφ άδειασ λειτουργίασ του Κζντρου Διανομισ Σςιμζντων 

Επίςθσ, δεδομζνου ότι το τςιμζντο εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του Καν. 1907/2006 (Reach) 

διενεργοφνται δειγματολθπτικοί ζλεγχοι για τθν περιεκτικότθτα ςε χρϊμιο  VI. Αρμόδια υπθρεςία για 

τθ δειγματολθψία είναι θ Σελωνειακι ςε ςυνεργαςία με τθν κατά τόπουσ αρμόδια Χθμικι Τπθρεςία, 

όπου αυτό είναι εφικτό. 

Σζλοσ, ςε περίπτωςθ που κατά τον τελωνειακό ζλεγχο διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ ανωτζρω 

προχποκζςεισ (π.χ. ζλλειψθ κάποιου πιςτοποιθτικοφ) ειδοποιείται άμεςα θ αρμόδια υπθρεςία τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (Δ/νςθ Σεχνικισ Βιομθχανικισ Νομοκεςίασ), για τισ δικζσ τθσ κατά 

λόγω αρμοδιότθτασ ενζργειεσ και τθ διενζργεια δειγματολθπτικοφ ελζγχου, ζχοντασ άμεςθ πρόςβαςθ 

ςτουσ τελωνειακοφσ χϊρουσ.  
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Επιςθμαίνεται ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που γίνεται ζλεγχοσ από τισ αρμόδιεσ τελωνειακζσ Αρχζσ 

τθσ ςιμανςθσ CE, ςφμφωνα με τα ιςχφοντα ςτον Καν. 765/2008, και των ενδείξεων που προβλζπονται 

από τθν ιςχφουςα εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία, οι τελωνειακζσ αρχζσ ελζγχουν απλϊσ τθν φπαρξθ ι 

μθ των ενδείξεων και όχι τθν ορκότθτά τουσ.  

Τπενκυμίηεται ότι ςτθν περίπτωςθ που κατά τθ διενζργεια των ελζγχων πιςτότθτασ διαπιςτωκεί 

οποιαδιποτε απόκλιςθ από τα οριηόμενα (π.χ. ζλλειψθ των απαιτοφμενων ςθμάνςεων) και 

ειδοποιθκεί θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ (Δ/νςθ Σεχνικισ Βιομθχανικισ 

Νομοκεςίασ), τότε εάν εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν δεν κοινοποιθκεί ςτισ Σελωνειακζσ Αρχζσ 

οποιαδιποτε ενζργεια από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ, το προϊόν 

αποδεςμεφεται.  

 

 

 

         

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ α.α. 

                 ΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

υνθμμζνα: 

Σο αρ. πρωτ. Οικ.12044/2
θ
ΔΚΒΠ662/Φ.24/31-10-2014 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του 

Τπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ 
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