
                                                                                                                                                                

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

Λευκωσία, 23 Ιουνίου 2016 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική εφαρμογή της Τροποποίησης της ∆ιεθνούς Συνθήκης   SOLAS   

(International Convention for the Safety of Life at Sea) αναφορικά με την          
πιστοποίηση του βάρους των γεμάτων εμπορευματοκιβωτίων προς  

            εξαγωγή 
 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με το ίδιο θέμα (επισυνάπτεται για γρήγορη αναφορά), ημερομηνίας 18 
Απριλίου 2016, σας επισυνάπτουμε την μέχρι τώρα κατάσταση ιδιοκτητών γεφυροπλάστιγγων οι   
οποίοι ενδιαφέρονται και έχουν την δυνατότητα και την ευχέρεια να  ζυγίζουν εμπορευματοκιβώτια 
τρίτων μέσα στα πλαίσια της υποχρεωτικής εφαρμογής του σχετικού Κανονισμού, από 1/7/2016. 
 
Σας επισυνάπτουμε επίσης το ‘Εντυπο « ΤΥΠΟΣ ΙΕ» το οποίο αποτελεί το επίσημο έντυπο (της      
Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών) που θα συμπληρώνετε για να δηλώνετε το βάρος των             
εμπορευματοκιβωτίων σας προς εξαγωγή. 
 
Παραμένω πάντοτε στη διάθεση σας για ο,τιδήποτε με χρειαστείτε. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
ΒΒ/ΕΚ 
 
 
 
 
 

Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος, 
Τηλ. + 357-22889860,  Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy 



 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
 

Λευκωσία, 18 Απριλίου 2016 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ: Γενικό Γραμματέα 
 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Υποχρεωτική εφαρμογή της Τροποποίησης της ∆ιεθνούς Συνθήκης 

SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) 
αναφορικά με τη πιστοποίηση του βάρους των γεμάτων 

εμπορευματοκιβωτίων προς εξαγωγή 
 

Με βάση την τροποποίηση της υπό αναφορά Συνθήκης την οποία 
υποχρεούμαστε να εφαρμόσουμε από την 01/07/2016, για όλα τα γεμάτα με 
εμπορεύματα εμπορευματοκιβώτια τα οποία προορίζονται για εξαγωγή, θα 
πρέπει έγκαιρα να πιστοποιείται το βάρος τους.  
 
Η μη παρουσίαση του πιστοποιητικού βάρους θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
μη φόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων.  Η εφαρμογή του Κανονισμού είναι 
υποχρεωτική από 1/7/2016 και δεν επιδέχεται καμία διαφοροποίηση. 
 
Η ευθύνη σε ότι αφορά την πιστοποίηση του βάρους των υπό εξαγωγή 
εμπορευματοκιβωτίων, είναι του εξαγωγέα.  Συγκεκριμένα, οι εξαγωγείς θα 
πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα τον ναυτιλιακό τους πράκτορα για το 
πιστοποιημένο επίσημο βάρος των εμπορευματοκιβωτίων.  Το υπό 
αναφορά βάρος θα δηλώνεται στο shipping application από τον εξαγωγέα.  
Το βάρος αυτό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση της 
φορτωτικής.  Το επίσημο πιστοποιητικό του βάρους των 
εμπορευματοκιβωτίων δεόντως υπογεγραμμένο, θα πρέπει να συνοδεύει το 
shipping application. 
 
΄Οσοι εμπορευόμενοι ή/και βιομήχανοι διαθέτουν ζυγιστικά μηχανήματα θα 
πρέπει να φροντίσουν για τη σχετική πιστοποίηση τους από το Γραφείο του 
Εφόρου Μέτρων και Σταθμών, τηλέφωνα 22-369844/6/8. 
 
Η έκδοση πιστοποιητικού βάρους από μη πιστοποιημένα ζυγιστικά 
μηχανήματα δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
 
Βάσει της σχετικής Οδηγίας, η ζύγιση των εμπορευμάτων γίνεται με 2 
τρόπους: 
 



2 
 

1. Ζύγιση όλου του φορτίου συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
συσκευασίας και παλετών.  Το βάρος του εμπορευματοκιβωτίου 
βρίσκεται επικολλημένο σε περίοπτη θέση στο εμπορευματοκιβώτιο και 
θα πρέπει να αναφέρεται στο πιστοποιητικό βάρους.  Στο υπό έκδοση 
πιστοποιητικό βάρους θα πρέπει να αναγράφεται και ο σχετικός αριθμός 
αδειοδότησης του ζυγιστικού μηχανήματος. 

 
2. Ο εναλλακτικός τρόπος είναι η ζύγιση ολόκληρου του 

εμπορευματοκιβωτίου.  Θα πρέπει στο υπό έκδοση πιστοποιητικό  
βάρους να αναγράφεται το συνολικό βάρος και η τάρα του 
εμπορευματοκιβωτίου, και ακολούθως να γίνεται η αφαίρεση για 
εξακρίβωση του βάρους του φορτίου. 

 
Παράδειγμα: 
 
Συνολικό βάρος εμπορευματοκιβωτίου  23,400 κιλά 
Τάρα   ’’        2,100 κιλά 
                                                                         
 
Βάρος Φορτίου      21,300 κιλά 
 
Τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό 
βάρους που θα εκδίδεται. 
 
Το πιστοποιητικό βάρους θα πρέπει έγκαιρα να κοινοποιείται στο 
πρακτορείο με το οποίο συνεργάζεστε, μαζί με τη δήλωση φόρτωσης 
(Shipping Application). 
 

Προτρέπεστε όπως ενεργήσετε έγκαιρα ώστε από 1/7/2016 να γίνει 
κατορθωτή η εφαρμογή της Σύμβασης. 
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι σε Παγκύπρια βάση υπάρχουν σήμερα πέραν των 
100 πιστοποιημένων ζυγιστικών μηχανημάτων.  Παρακαλείστε όπως 
αποταθείτε στο Γραφείο του Εφόρου Μέτρων και Σταθμών για τον 
γεωγραφικό εντοπισμό των μηχανημάτων αυτών.  Εάν για οποιοδήποτε 
λόγο δεν σας διευκολύνουν/εξυπηρετούν τα μηχανήματα αυτά, εναλλακτικά 
θα μπορούσατε να εγκαταστήσετε δικό σας πιστοποιημένο ζυγιστικό 
μηχάνημα. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτ. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 





Κατάλογος Εταιρειών Ιδιοκτητών Γεφυροπλάστιγγων 
 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. ΦΑΞ./Ε-MAIL 
AGS AGROTRADING LTD 
Γιώργος Κατωδρύτης 

Ταχ. Θυρ. 45149, 7111 
Αραδίππου, Λάρνακα 

24-534540 24-531344 
accounts@agsagro.com 

CYRPUS CANNING CO. LTD Ταχ. Θυρ. 50209, 3602 
Λεμεσός 

25-853100 25-020001 
 

∆ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 
Χριστίνα Καρπασίτου 

Ταχ.Θυρ. 50089, 3600 
Λεμεσός 

25-884500 25-358431 
financedep@limassolmunicipal.com.cy 

KEO PLC Ταχ. Θυρ. 50209, 
3602Λεμεσός 

25-020000 25-020001 
keo@keogroup.com 

ECONOMIDES METAL 
RECYCLING LTD 
Ευανθία Οικονομίδου 

Πιθαγόρου 10 Βιομ. 
Περιοχή Γερίου, 
Λευκωσία 

22-466180 22-432154 
info@economides-metal.com.cy 

KOLOKOTRONIS N.Y. 
RECYCLING LTD 
Γιαννάκης Κολοκοτρώνης 

Εικονίου 7, Στρόβολος, 
Λευκωσία 

26-423241 
99-657418 

26-423089 
xenoua@hotmail.com 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΛΤ∆ 
Αντώνης Αντωνίου Λατούρος 

Κώστα Λατούρου 10, 
2540 ∆άλι, Ταχ. Θυρ. 
11112, 2551 ∆άλι, 
Λευκωσία 

22-266920 
 

22-266929 
latouros@latouros.com 

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ ΛΤ∆ 
Αχιλλέας Τσιοπανής 

Αγ. Μοδέστου 7648, 
Πυργά, Λάρνακα 

22-266935 22-266936 
achilmen@cytanet.com.cy 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΤΟΥΡΟΣ ΛΤ∆ 
Αντώνης Αντωνίου Λατούρος 

Κώστα Λατούρου 10, 
2540 ∆άλι, Ταχ. Θυρ. 
11112, 2551 ∆άλι, 
Λευκωσία 

22-266920 
 

22-266929 
latouros@latouros.com 

MEGAMASTER 
ENTERPRISES LTD 
Γιώργος Κατωδρύτης 

Ταχ. Θυρ. 45149, 7111 
Αραδίππου, Λάρνακα 

24-534540 24-531344 
accounts@agsagro.com 

MILIOTIS & SPYROU LTD 
Αντώνης Σπύρου 

Ταχ. Θυρ. 42121, 6531 
Λάρνακα 

24-360200 24-360320 
milspy@cytanet.com.cy 

ΝΕΑ ΣΕΒΕΓΕΠ ΛΤ∆ 
Χαρίτων Κάγκας 

Ταχ. Θυρ. 24851, 1304 
Λευκωσία 

22-821121 22-823442 
chariskangas@sevegep.com.cy 

OR. P. SEDIGEP  
SOTIRAS LTD 
Γεώργιος Κ. Μουσικού 

Αγίας Θέκλης 120, 
Αμμόχωστος 

23-824848 23-828095 
sedigep.sotiras@cytanet.com.cy 

SOPAZ LTD 
Γιεωργίου Σωτήρης 

Βιομ. Περιοχή 
Αθηαίνου, Λάρνακα 

24-522556 24-523561 
s.georgiou@sopaz.com.cy 
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