
                                                                                                                                                                

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ 
 
 

Λευκωσία, 1 Ιουλίου 2016 
 
 
ΠΡΟΣ:  Εισαγωγείς  Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Μπαταριών 
 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγέων για τήρηση Περιβαλλοντικής      

Νομοθεσίας "Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός και             
Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές (Μπαταρίες οικιακού τύπου)” 

 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Στα πλαίσια εφαρμογής των Κανονισμών που αφορούν τους εισαγωγείς (παραγωγούς) 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού¹ και Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών 
(μπαταρίες οικιακού τύπου)², το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Αρχή    
Λιμένων Κύπρου, έχουν τροχιοδρομήσει μέτρα συμμόρφωσης μέσω διαδικασιών      
ελέγχου στο χώρο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, πριν την είσοδο των εν λόγω προϊό-
ντων στη ∆ημοκρατία. 
 
Ο έλεγχος θα γίνεται ανά εισαγωγή, με βάση τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας, για          
λογαριασμό της οποίας εκτελείται η εισαγωγή Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
ή/και Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών (μπαταριών Οικιακού Τύπου), στην          
Κυπριακή ∆ημοκρατία και πριν την έξοδο τους από το λιμενικό χώρο. 
 
Για τήρηση της υποχρέωσης σας έναντι της εφαρμογής του υπό αναφορά μέτρου που 
τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016, και για αποφυγή λήψης οποιωνδήποτε  μέτρων   
εναντίον σας, προτρέπεστε όπως προχωρήσετε άμεσα σε ότι αφορά την               
εγγραφή/ένταξη σας στα αναφερόμενα, πιο κάτω,  Αδειοδοτημένα Συλλογικά   
Συστήματα, ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία εισάγετε. 
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι με βάση την σχετική νομοθεσία, υπήρχε η υποχρέωση 
από εφαρμογής της νομοθεσίας το 2004 σε ότι αφορά τους εισαγωγείς              
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και το 2009 σε ότι αφορά τους             
εισαγωγείς μπαταριών, να ενταχθούν στα υπό αναφορά αδειοδοτημένα          
συλλογικά συστήματα ή εναλλακτικά να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν το 
δικό τους ατομικό σύστημα. 
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Τονίζεται ότι οι εισαγωγείς οι οποίοι έχουν ήδη συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία 
και στις εισαγωγές τους αναφέρεται ο δικός τους αριθμός ΦΠΑ στα έγγραφα εισόδου 
των εισαγωγών τους στη ∆ημοκρατία, δεν θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα. 
 
Αδειοδοτημένα Συλλογικά Συστήματα: 
 
1. Για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα υπάρχει αδειοδοτημένο από τις  

Αρμόδιες Αρχές, Συλλογικό Σύστημα ∆ιαχείρισης υπό τον οργανισμό WEEE  
Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ (www.electrocyclosis.com.cy, τηλ. 70009333). 

 
2. Για τις μπαταρίες οικιακού τύπου βάρους μέχρι 2 κιλά, υπάρχει αδειοδοτημένο  

από τις Αρμόδιες Αρχές, Συλλογικό Σύστημα υπό τον οργανισμό ΑΦΗΣ Κύπρου  
Λτδ (www.afiscyprus.com.cy, τηλ: 70002347). 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Αθηνά Παπαναστασίου 
Λειτουργός Περιβάλλοντος,  
Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Τηλ. 35722408937, Φαξ. 35722774945,  
E-mail:apapanastasiou@environment.moa.gov.cy  
http://www.moa.gov.cy/environment 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτ. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
/ΕΚ 
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