
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

 

Ο Δηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Σειωλείωλ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, ωο ε αξκόδηα αξρή 
ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό 18(4) ηωλ πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Τγείαο (Έιεγρνο ηνπ Καπλίζκαηνο) 
Καλνληζκώλ ηνπ 2017, Κ.Δ.Π. 84/2017, θαη ζύκθωλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνη 
(3) θαη (4) ηεο Εθηειεζηηθήο Απόθαζεο (ΕΕ) 2018/576 ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο γηα ηα 
ηερληθά πξόηππα ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ αζθαιείαο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πξνϊόληα θαπλνύ, 
ελεκεξώλεη ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγωγείο πξνϊόληωλ θαπλνύ ηα αθόινπζα: 

1.  Με ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο εμαθξίβωζεο ηεο γλεζηόηεηαο θάζε 
επηκέξνπο κνλάδαο ζπζθεπαζίαο πξνϊόληνο θαπλνύ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ηεο Κππξηαθήο 
Δεκνθξαηίαο, από ηηο 20 Μαΐου 2019 όιεο νη κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ηζηγάξωλ θαη θαπλνύ γηα 
ζηξηθηά ηζηγάξα, ζα θέξνπλ απαξαβίαζην ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο, ην νπνίν ζύκθωλα κε ηελ 
Οδεγία 2014/40/ΕΕ ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηελ Εθηειεζηηθή 
Απόθαζε (ΕΕ) 2018/576 ηεο Επξωπαϊθήο Επηηξνπήο, ζα απνηειείηαη από πέληε εηδώλ ζηνηρεία 
εμαθξίβωζεο ηεο γλεζηόηεηαο,  θάπνηα από ηα νπνία ζα είλαη εκθαλή, θάπνηα εκηζπγθαιπκκέλα 
θαη θάπνηα ζπγθαιπκκέλα.  

 2. Σν ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο ζα εθηππώλεηαη ή ζα επηθνιιάηαη κε ηαηλία ζηηο κνλάδεο 
ζπζθεπαζίαο πξνϊόληωλ θαπλνύ θαηά ηξόπνλ ώζηε λα κελ κπνξεί λα αθαηξεζεί, λα είλαη 
αλεμίηειν θαη λα κελ θξύβεηαη νύηε δηαθόπηεηαη κε θαλέλα ηξόπν. 

3.  Θα πξέπεη λα εθαξκόδεηαη ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο θαηά ηξόπν πνπ επηηξέπεη ηελ 
ηαπηνπνίεζε θαη ηελ εμαθξίβωζε ηεο γλεζηόηεηάο ηνπο θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ πνπ 
ηα πξνϊόληα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη πξνζηαηεύεη ην ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο από ην 
ελδερόκελν αληηθαηάζηαζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή ηξνπνπνίεζήο ηνπ κε νπνηνλδήπνηε 
ηξόπν. 

4.  Σν ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ηζηγάξωλ ζα 
έρεη δηαζηάζεηο 32X16 ρηιηνζηά θαη ην ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζηηο 
κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ηωλ ζηξηθηώλ ηζηγάξωλ ζα έρεη δηαζηάζεηο 44X20 ρηιηνζηά. 

5.  Αξκόδηνη γηα ηελ εηνηκαζία/εμαζθάιηζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ αζθαιείαο ζηηο 
κνλάδεο ζπζθεπαζίαο ζύκθωλα κε ην ζρέδην θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη νξίζεη ην Σκήκα 
Σειωλείωλ ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, είλαη νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγωγείο πξνϊόληωλ 
θαπλνύ. 

6.  Σνπιάρηζηνλ έλα από ηα ζηνηρεία εμαθξίβωζεο ηεο γλεζηόηεηαο ζα πξέπεη λα παξέρεηαη από 
αλεμάξηεην ηξίην πάξνρν. 

Έλαο πάξνρνο ζηνηρείωλ εμαθξίβωζεο ηεο γλεζηόηεηαο θαζώο θαη, όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα 
πεξίπηωζε, νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζεωξνύληαη αλεμάξηεηνη εάλ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ Εθηειεζηηθή Απόθαζε (ΕΕ) 2018/576.  

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πάξνρνο ζηνηρείωλ εμαθξίβωζεο ηεο γλεζηόηεηαο θάλεη ρξήζε ηωλ 
ππεξεζηώλ ππεξγνιάβωλ, παξακέλεη ππεύζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθωζεο ηωλ ελ 
ιόγω ππεξγνιάβωλ κε ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ νξίδνληαη πην πάλω. 

     ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

   ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

                      

                                             ΣΜΗΜΑ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ 

                                                        1440 ΛΕΤΚΩΙΑ  



Γηα ηε βεβαίωζε ηεο αλεμαξηεζίαο ζα πξέπεη κέρξη ηηο 31/3/2019 νη θαηαζθεπαζηέο θαη 
εηζαγωγείο λα πξνζθνκίζνπλ έγγξαθα από ηνπο παξόρνπο ζηνηρείωλ εμαθξίβωζεο ηεο 
γλεζηόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ, όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπηωζε, ηωλ ππεξγνιάβωλ 
ηνπο, γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθωζεο κε ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο. ηα έγγξαθα 
πεξηιακβάλεηαη εηήζηα δήιωζε ζπκκόξθωζεο κε ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο. ηηο εηήζηεο 
δειώζεηο ζπκπεξηιακβάλεηαη πιήξεο θαηάινγνο ηωλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ ζηελ 
θαπλνβηνκεραλία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο, θαζώο θαη 
αηνκηθέο δειώζεηο νηθνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο από ηελ θαπλνβηνκεραλία όιωλ ηωλ κειώλ ηεο 
δηνίθεζεο ηνπ αλεμάξηεηνπ παξόρνπ.  Κάζε κεηαβνιή ηωλ πεξηζηάζεωλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 
θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο ε νπνία είλαη ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ αλεμαξηεζία παξόρνπ ζηνηρείωλ 
εμαθξίβωζεο ηεο γλεζηόηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ, όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπηωζε, ηωλ 
ππεξγνιάβωλ ηνπ) θαη ε νπνία δηαηεξείηαη γηα δύν ζπλαπηά εκεξνινγηαθά έηε, θνηλνπνηείηαη 
ακειιεηί ζην Σκήκα Σειωλείωλ. Οη πάξνρνη ζηνηρείωλ εμαθξίβωζεο ηεο γλεζηόηεηαο 
ελεκεξώλνπλ ακειιεηί ην Σκήκα Σειωλείωλ γηα θάζε πεξηζηαηηθό απεηιήο ή άιιεο απόπεηξαο 
άζθεζεο αζέκηηεο επηξξνήο ην νπνίν ζα κπνξνύζε, πξαγκαηηθά ή δπλεηηθά, λα ππνλνκεύζεη 
ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

7.  Οη ελδηαθεξόκελνη θαηαζθεπαζηέο θαη εηζαγωγείο κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο γηα ην ραξαθηεξηζηηθό αζθαιείαο πνπ ζα εθαξκόδεηαη ζηηο κνλάδεο ζπζθεπαζίαο 
ηωλ ηζηγάξωλ θαη ηνπ θαπλνύ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα από ην Σκήκα Σειωλείωλ. 

8. Καηά ηελ παξαιαβή ηωλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξέπεη λα ππνγξάθεηαη δήιωζε 
εκπηζηεπηηθόηεηαο. 

9. Μέρξη ηηο 31/3/2019 νη θαηαζθεπαζηέο θαη νη εηζαγωγείο πξνϊόληωλ θαπλνύ πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζηνλ Δηεπζπληή Σκήκαηνο 
Σειωλείωλ δείγκαηα ηωλ κνλάδωλ ζπζθεπαζίαο ηωλ πξνϊόληωλ ηνπο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 
αγνξά ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο θαη νη νπνίεο ζα θέξνπλ ην εθαξκνζζέλ ραξαθηεξηζηηθό 
αζθαιείαο γηα έγθξηζε ηόζν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ αζθαιείαο όζν θαη ηνπ ρώξνπ θαη ηξόπνπ 
ηνπνζέηεζήο ηνπ.  ρεηηθό δείγκα γηα έγθξηζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη γηα θάζε λέν πξνϊόλ 
πνπ ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ αγνξά, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ. 

10. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπζέηεζε παξαιαβήο ηνπ ζρεδίνπ θαη ηωλ 
πξνδηαγξαθώλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ αζθαιείαο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλωλνύλ κε 
ην Σκήκα Σειωλείωλ ζηα ηειέθωλα 22601749, 22601750, ηειενκνηόηππν 22602762. 
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