Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου 2021
ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΘΕΜΑ:

Παρουσίαση του Νομοσχεδίου για το Σύστημα Εγγυοδοσίας (περί
Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών)

Κυρία/ε,
Σε συνέχεια της ενημέρωσης μας ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2021 (επισυνάπτεται) για το πιο πάνω
θέμα, το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος διοργανώνει παρουσίαση με σκοπό την
πλήρη ενημέρωση σας για πρόνοιες του νέου Νομοσχεδίου.
Με βάση το προσχέδιο, προνοείται η δημιουργία εγγυοδοτικού συστήματος για τις μίας χρήσης
πρωτογενείς συσκευασίες ποτών. Για τις συσκευασίες αυτές θα καταβάλλεται χρηματικό αντίτιμο
από τον αγοραστή το οποίο θα του αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας εγγυοδοσίας
(αποβλήτου) με σκοπό τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση του.
Το νομοσχέδιο καθορίζει τις διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος με λεπτομέρεια, τις
υποχρεώσεις των παραγωγών και εισαγωγέων, των διακινητών που διαθέτουν τα προϊόντα αυτά
στην αγορά και των υπηρεσιών εστίασης. Επιπρόσθετα, καθορίζεται το πλαίσιο για την καταβολή
και επιστροφή του τέλους εγγυοδοσίας και για τη δημιουργία σημείων επιστροφής των
συσκευασιών.
Το νομοσχέδιο είναι πολύ σημαντικό αφού διαφοροποιεί σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο διαχείρισης
συγκεκριμένων συσκευασιών ποτών και θέτει νέες υποχρεώσεις για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα,
γι’ αυτό και η παρουσία σας είναι απαραίτητη.
Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 στις 12:00 π.μ. στον 1ο όροφο του
ΚΕΒΕ στη Λευκωσία και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαιτείται όμως όπως δηλώσετε τη
συμμετοχή σας πατώντας εδώ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες είναι η προσκόμιση του Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Digital Covid Certificate) ή αρνητικού Rapid
Test με ισχύ 72 ωρών ή πιστοποιητικού εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση και αφού έχει
παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων ή πιστοποιητικού ανάρρωσης από το Υπουργείο Υγείας ότι το
άτομο έχει νοσήσει τους τελευταίους 6 μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, στο τηλέφωνο
22-889705 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.antoniou@ccci.org.cy
Με εκτίμηση,

Κύπρος Αντωνίου,
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
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