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Λευκωσία, 21 Μαϊου 2020 

 
 
 

ΠΡΟΣ:   Όλους του ενδιαφερομένους 
ΘΕΜΑ:   Συμμόρφωση παραγωγών και εισαγωγέων με την περιβαλλοντική 

 Νομοθεσία 
 

 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος προγραμματίζει την 
επανεκκίνηση των ελέγχων στο λιμάνι Λεμεσού αναφορικά με τη συμμόρφωση των 
εισαγωγέων προϊόντων σχετικά με τις υποχρεώσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όσον 
αφορά την  «ευθύνη του παραγωγού». 
   
Ήδη, από την αρχή του έτους έχουν ενημερωθεί οι εκτελωνιστές οι οποίοι για κάθε 
επηρεαζόμενη εισαγωγή θα πρέπει να επισυνάπτουν τις βεβαιώσεις συμμετοχής στα ανάλογα 
αδειοδοτημένα συλλογικά συστήματα ή  σε αδειοδοτημένο ατομικό σύστημα.  Σημειώνεται 
ότι πραγματοποιήθηκαν κάποιοι αρχικοί έλεγχοι τον  προηγούμενο Φεβρουάριο οι οποίοι όμως 
ακολούθως αναστάληκαν λόγω των περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ για αντιμετώπιση του 
Covid-19. 
 
Από τους σχετικούς ελέγχους στο λιμάνι επηρεάζονται οι παραγωγοί/εισαγωγείς που 
τοποθετούν στην αγορά για πρώτη φορά: 
 
• Όλων των Συσκευασμένων Προϊόντων 
• Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
• Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών 
• Εισαγωγείς Ελαστικών 
• Εισαγωγείς χαρτιού μη συσκευασίας 
 
Οι έλεγχοι θα διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των εγγράφων αποδέσμευσης 
τα οποία οι εκτελωνιστές παρουσιάζουν για την απελευθέρωση των εμπορευμάτων από το 
Τμήμα Τελωνείων.  Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη συμμόρφωση, το Τμήμα 
Περιβάλλοντος  θα αποστέλλει επιστολή προς τον εισαγωγέα για την υποβολή βεβαιώσεων 
συμμετοχής σε εγκεκριμένα ατομικά ή συλλογικά συστήματα διαχείρισης. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχουν οι βεβαιώσεις συμμετοχής  θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες της σχετικής 
νομοθεσίας οι οποίες προβλέπουν αυστηρές ποινές.   
 
Προς πληροφόρηση σας, τα πιο κάτω συλλογικά συστήματα είναι αδειοδοτημένα 
και  αναλαμβάνουν την ευθύνη του παραγωγού για τα μέλη τους. 
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• Green Dot  - Για τις συσκευασίες, (τηλ. 70000090) 
• WEEE Cyprus Ltd – Για τον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό (τηλ. 70009333) 
• ΑΦΗΣ Cyprus Ltd – Για τις μπαταριές (τηλ. 70002347) 
• E4C Ltd, (τηλ. 25577700) & 
• RTM Tyres Recycling Ltd, (τηλ. 25355544), για τα ελαστικά 

 
Με εκτίμηση, 
 
 
 

  
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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