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:
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
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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
Τάρα
’’

23,400 κιλά
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.
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