∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε:

1. Το Νόµο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων», άρθρο 7: όροι και προϋποθέσεις για την
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών – Συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης: όσοι διακινούν συσκευασµένα προϊόντα «…υποχρεούνται να
οργανώνουν συστήµατα ή να συµµετέχουν σε συστήµατα εναλλακτικής
διαχείρισης των συσκευασιών αυτών που αφορούν τη δραστηριότητά τους»,
άρθρο 11: σήµανση συσκευασιών και σύστηµα αναγνώρισης : «οι
συσκευασίες φέρουν την κατάλληλη σήµανση είτε επί της ίδιας της
συσκευασίας είτε στην ετικέτα.»

2. Το Προεδρικό ∆ιάταγµα 117/2004, άρθρο 4 παράγραφος 6: «Οι παραγωγοί
ΗΗΕ (Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) α) οφείλουν να
επισηµαίνουν δεόντως µε το σύµβολο που εκτίθεται στο παράρτηµα V του
άρθρου 18 όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που
διατίθενται στην αγορά…» και παράγραφος 7: «Οι διακινητές (διανοµείς)
υποχρεούνται α) να διακινούν στην αγορά µόνο τα είδη ΗΗΕ» που είναι
ενταγµένα σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης β) να
προµηθεύονται τα είδη ΗΗΕ από παραγωγούς που είναι εγγεγραµµένοι στο
µητρώο παραγωγών…»

3. Κυβερνητική απόφαση αρ. 112145/16-12-04: «Το ποσό της χρηµατικής
εισφοράς ανά τεµάχιο προϊόντος που βαρύνει τον υπόχρεο διαχειριστή και το
οποίο έχει προσδιοριστεί από τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρησης …
αναγράφεται διακεκριµένα επί των τιµολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια
πώλησης των αγαθών αυτών εκτός των τιµολογίων που απευθύνονται στους
τελικούς αγοραστές»

4. Ενηµέρωση του Γραφείου Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε σύµφωνα
µε το οποίο υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Παραγωγών έχει οιοδήποτε
πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει και πωλεί στη χώρα µας ή µεταπωλεί στη
χώρα µας ή εισάγει στη χώρα µας ΗΗΕ. Ο Αριθµός Μητρώου Παραγωγών
(Α.Μ.Π.) αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της εταιρείας και σε όλα
της τα φορολογικά στοιχεία (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ)
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Σύµφωνα µε τις παραπάνω κείµενες νοµοθεσίες συµµορφώνεται :

A.) Η CENTRAL A.E.B.E συµµετέχει υποχρεωτικά στο σύστηµα διαχείρισης
αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισµού «Ανακύκλωση Συσκευών»
για τα προϊόντα της όπου αυτό απαιτείται, µε Αριθµό Μητρώου Παραγωγού 00534
και της παραχωρήθηκε η άδεια χρήσης του σήµατος όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 1.

Σχήµα 1
Β.) Η CENTRAL A.E.B.E. συµµετέχει υποχρεωτικά (Ν.2939/2001) και στο
πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης «Ανακύκλωση Συσκευασιών» και της
παραχωρήθηκε η άδεια χρήσης του σήµατος όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 2 που θα
βρείτε στις συσκευασίες των προϊόντων µας όπου αυτό απαιτείται.

Σχήµα 2
Σας ενηµερώνουµε ότι µε αυτές µας τις ενέργειες καλύπτουµε τις υποχρεώσεις µας
απέναντι σε σας και απέναντι στο νόµο και θα θέλαµε να σας επιστήσουµε την
προσοχή όσον αφορά την προµήθεια και διακίνηση των προιόντων σας, τα οποία
θα πρέπει πλέον να είναι ενταγµένα σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής
διαχείρισης και η προµήθειά τους να γίνεται από παραγωγούς που είναι
εγγεγραµµένοι στο µητρώο παραγωγών και να αναφέρεται στα τιµολόγιά τους ο
Α.Μ.Π. (Αριθµός Μητρώου Παραγωγών)
•
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