
                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

Λευκωσία, 23 Ιανουαρίου 2017 
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Συστήματος Εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ με το Σύστημα  

TRACES 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το σύστημα TRACES είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
έχει ως σκοπό τη διαχείριση των υγειονομικών απαιτήσεων για τα τρόφιμα που             
διακινούνται εντός της Ε.Ε. στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού εμπορίου καθώς επίσης και 
αυτών που εισάγονται από Τρίτες Χώρες. 
 
Για το συγκεκριμένο θέμα συνημμένα θα βρείτε επιστολή των υγειονομικών υπηρεσιών η 
οποία αναφέρεται με λεπτομέρεια στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας TRACES για 
καταχώρηση του κοινού εγγράφου εισόδου. 
 
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι από την 15 Ιανουαρίου 2017 το σύστημα θα χρησιμοποιείται     
απαραίτητα και στις εισαγωγές τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης. 
 
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό γι’ αυτό καλούνται όλοι οι εισαγωγείς τροφίμων να 
δείξουν την απαιτούμενη σημασία. 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το      
αρμόδιο Τμήμα των Υγειονομικών Υπηρεσιών στο Λιμάνι Λεμεσού στο τηλέφωνο         
25-306529. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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                  10 Ιανουαρίου, 2017 

 

ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

 

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

 

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 

 

Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου 

 

Παγκύπρια Ένωση Εκτελωνιστών και Διαμεταφορέων 

 

Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων Κύπρου 

 

Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων Κύπρου 

 

Σύνδεσμος Γενικών Αποθηκών Κύπρου 

 

Τελωνειακοί Πράκτορες 

 

Παγκύπρια Οργάνωση Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών 

 

 

Χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας TRACES για καταχώρηση του Κοινού Εγγράφου 

Εισόδου 

 

Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα: 

 

Το Σύστημα TRACES (TRAde Control and Expert System) της ΕΕ είναι ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχει τη διαχείριση των υγειονομικών απαιτήσεων 

για τα τρόφιμα που διακινούνται εντός της ΕΕ στα πλαίσια του ενδοκοινοτικού εμπορίου καθώς 

επίσης και αυτών που εισάγονται στην ΕΕ από Τρίτες Χώρες. 

 

Αρχικά το Σύστημα αυτό χρησιμοποιείτο μόνο για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ωστόσο 

πρόσφατα όλο και περισσότερα Κράτη Μέλη εντάσσουν σ’ αυτό και τα τρόφιμα μη ζωικής 

προέλευσης. Να σημειωθεί πως Αρμόδια Αρχή για έλεγχο των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης 

είναι η Υγειονομική Υπηρεσία. 
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Μέσα στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του συστήματος ελέγχου των εισαγόμενων τροφίμων, 

έχει αποφασιστεί όπως το Σύστημα TRACES χρησιμοποιείται απαραίτητα και στις εισαγωγές 

τροφίμων μη ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ και 

η οποία απαιτεί την παρουσίαση πλήρως συμπληρωμένου Κοινού Εγγράφου Εισόδου. Το 

εν λόγω Σύστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 15η Ιανουαρίου 2017.  

 

Οι εν λόγω νομοθεσίες είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές 

ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, ως αυτός έχει 

τροποποιηθεί 

 

2. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 

2014, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών 

και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από 

αφλατοξίνες και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009, ως αυτός έχει 

τροποποιηθεί 

 
3. Εκτελεστικός κανονισμός (EE) 2016/166 της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2016, για 

τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν 

ή αποτελούνται από φύλλα betel («Piper betle») από την Ινδία και για την τροποποίηση 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 

 
4. Εκτελεστική απόφαση 2011/884/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2011, σχετικά 

με τη λήψη έκτακτων μέτρων για μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο ρύζι στα 

προϊόντα ρυζιού καταγωγής Κίνας, ως αυτός έχει τροποποιηθεί 

 
Σημειώνεται πως ο πιο πάνω κατάλογος νομοθεσιών μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα 

στιγμή λόγω του δυναμικού χαρακτήρα που έχει το νομοθετικό έργο σε επίπεδο ΕΕ. Για το λόγο 

αυτό, όλοι οι επηρεαζόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο απαιτείται η προσκόμιση 

συμπληρωμένου Κοινού Εγγράφου Εισόδου για τα τρόφιμα τα οποία επιθυμούν να εισαγάγουν στη 

Δημοκρατία.  

 
Με βάση τη νέα διαδικασία, θα προωθηθεί η διασύνδεση του συστήματος εισαγωγών 

ΘΗΣΕΑΣ με το σύστημα TRACES με σκοπό την επαλήθευση του Κοινού Εγγράφου Εισόδου 

(ΚΕΕ/CED) που υποβάλλεται κατά την εισαγωγή των τροφίμων ως αυτά αναφέρονται στις 

παραπάνω νομοθεσίες. Δηλαδή, το Κοινό Έγγραφο Εισόδου (Έντυπο C 678) θα συμπληρώνεται 

και θα υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του TRACES. 

 

Ως εκ τούτου, οι Υπεύθυνοι των Επιχειρήσεων Τροφίμων που επιθυμούν να εισάγουν στην 

Κύπρο τρόφιμα που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες νομοθεσίες, θα πρέπει να ακολουθούν τις 

ίδιες διαδικασίες που ακολουθούνται ήδη για τις εισαγωγές των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στην Εγκύκλιο του Τμήματος Τελωνείων με αριθμό 

Φακέλου 05.24.002.004.006 ημερομηνίας 15/06/2016 είναι σχετικές (αντίγραφο επισυνάπτεται για 

εύκολη αναφορά). 
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Περαιτέρω, όσοι επηρεαζόμενοι από την νέα διαδικασία δεν έχουν κωδικούς εισδοχής στο εν 

λόγω Σύστημα παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Γραφείο των Υγειονομικών Υπηρεσιών στο 

Λιμάνι Λεμεσού για την καταχώριση τους ως χρήστες του Συστήματος και την παραχώρηση σε 

αυτούς των σχετικών κωδικών.  

 

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη διαδικασία και πρακτική μεταξύ Υγειονομικών Υπηρεσιών και 

Τμήματος Τελωνείων για την αποδοχή των Υγειονομικών Πιστοποιητικών θα συνεχίσει να 

εφαρμόζεται. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στους Υγειονομικούς Λειτουργούς 

που είναι τοποθετημένοι στα Γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών στο Λιμάνι Λεμεσού (αρ. τηλ. 

25306529). 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις 

χρειαστείτε. 

 

 Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. 

 

 

 

 

 

       (Αλβέρτος Καρής) 

       Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών 

                για Αν. Δ.Ι.Υ. & Υ.Δ.Υ. 

 

 

 

Κοιν.:  - Διευθυντή 

    Τμήμα Τελωνείων 

 - Διευθυντή 

  Αρχή Λιμένων Κύπρου 

- ΥΥΕ όλων των Επαρχιών 

 - ΥΥΕ Λιμανιού Λεμεσού 

 - ΥΥΕ Αεροδρομίου Λάρνακας 

 - Φακ. 21.05.001.02 
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Response Message 

Field Name Description 

CVED Status H κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτηνιατρικό πιστοποιητικό 
σύμφωνα με το σύστημα ΤRACES: 

 New  

 Rejected 

 Valid 

 Cancelled 

 Replaced 

 In Progress 

 Recalled 
 

CVED Information Result To αποτέλεσμα του πιστοποιητικού CVED. 

 Όταν το αποτέλεσμα είναι «00» σημαίνει πως υπάρχουν 
πληροφορίες στο TRACES για το συγκεκριμένο CVED,  

 Όταν το αποτέλεσμα είναι «01» σημαίνει πως δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες στο TRACES για το 
συγκεκριμένο CVED (π.χ. στην περίπτωση  καταχώρησης 
λανθασμένου αριθμού CVED) 

Combined Nomenclature Δασμολογική Κατάταξη, όπως δηλώθηκε στο σύστημα TRACES. 

Number Of Pieces Ο αριθμός των τεμαχίων.  

Ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού, ο αριθμός αναφέρεται 
είτε σε αριθμό δεμάτων, είτε σε αριθμό ζώων. 

Net Mass Η καθαρή μάζα. 

Ανάλογα με τον τύπο του πιστοποιητικού, θα αναφέρεται είτε στον 
αριθμό των ζώων είτε στο καθαρό βάρος 

Procedure Requested Αιτούμενη Διαδικασία 

Previous Procedure Προηγούμενη Διαδικασία (00 by default) 

Declaration Type Τύπος Διασάφησης 

Name Όνομα 

StreetAndNumber Οδός και αριθμός 

Country Χώρα σε ISO format 

PostCode Ταχυδρομικός Κώδικας 

City Πόλη 
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