ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ
Η παρούσα Συμφωνία καταρτίζεται σήμερα, ............... , στη .........................
μεταξύ:
1. Της Εταιρείας Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ, εταιρεία μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με βάση τους Νόμους της Κυπριακής
Δημοκρατίας, έχοντας εγγεγραμμένα γραφεία στην Λεωφόρο Τσερίου,
229, Τ.Κ. 2047, Στρόβολος, Λευκωσία και με Αριθμό Εγγραφής 196415,
και όπου η εν λόγω εταιρεία θα αναφέρεται εφεξής ως «ΑΦΗΣ»,
και:

2. Της Εταιρείας ______________________________________________
εταιρεία η οποία συστάθηκε με βάση τους Νόμους της
____________________________________ , έχοντας εγγεγραμμένα
γραφεία στην ______________________________________________

(διεύθυνση) και με Αριθμό Εγγραφής __________ . Η εν λόγω εταιρεία θα
αναφέρεται εφεξής ως «Παραγωγός».
Επειδή:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με
αριθμούς 91/157/ΕΚ, 2006/66/ΕΚ (εφεξής καλούμενη Οδηγία) σχετικά με τα
Απόβλητα - Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές (Η.Σ.&Σ.) έχουν
ενσωματωθεί στην Νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τους Περί
Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)
Κανονισμό του 2016 (ΚΔΠ 56/2016) (εφεξής καλούμενος ο Κανονισμός), και
ο οποίος αντίστοιχα προβλέπει:
I
Δυνάμει του Κανονισμού και των ευρωπαϊκών οδηγιών για τις Η.Σ.&Σ.,
οι Παραγωγοί Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών οικιακού τύπου είναι
υπόχρεοι να τις συλλέγουν χωριστά από τις αντίστοιχες βιομηχανικού τύπου
και οχημάτων, να χρηματοδοτούν τη συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση
τους σε συγκεκριμένα ποσοστά που προβλέπονται στον Κανονισμό, να
χρηματοδοτούν τις εκστρατείες δημόσιας πληροφόρησης για τη συλλογή και
επεξεργασία τους, να αποδέχονται χρησιμοποιημένες Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου
από τους καταναλωτές πίσω στα σημεία πώλησης δωρεάν, να οργανώνουν τη
μεταφορά των Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου από τα σημεία συλλογής σε
αδειοδοτημένες
μονάδες
διαχείρισης
και
να
διασφαλίζουν
την
επαναχρησιμοποίηση ή την περιβαλλοντικά ορθή ανακύκλωση τους. Για να
Μονογραφές
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δοθεί η μέγιστη σημασία στην αρχή της «Ευθύνης Παραγωγού», κάθε
Παραγωγός είναι υπεύθυνος να χρηματοδοτεί τη διαχείριση των Η.Σ.&Σ.
οικιακού τύπου από τις δική/ές του μάρκα/ες. Οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις
μπορούν να αναλάβουν τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους είτε με τη δημιουργία
Ατομικού Συστήματος Συμμόρφωσης, είτε με τη συμμετοχή τους σε ένα
Συλλογικό Σύστημα Συμμόρφωσης για όλες τις Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου που
τοποθετούν στην αγορά και να μεταφέρουν τη νομική τους ευθύνη, που
προκύπτει από τον Κανονισμό και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις Η.Σ.&Σ.
οικιακού τύπου, στο Σύστημα αυτό (συμμετοχή σε ένα Συλλογικό Σύστημα
Συμμόρφωσης). Με τη συμμετοχή του σε ένα αδειοδοτημένο Συλλογικό
Σύστημα Συμμόρφωσης, ο Παραγωγός Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου απαλλάσσεται
από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για την διαχείριση των Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου
και η σχετική ευθύνη μεταφέρεται στο Συλλογικό Σύστημα στο οποίο
συμμετέχει. Παρά το γεγονός ότι συμμετοχή των Παραγωγών στο Συλλογικό
Σύστημα τους απαλλάσσει βασικά από τις ευθύνες τους απέναντι στο Νόμο,
δύναται να υπόκεινται σε σχετικούς ελέγχους από την Αρμόδια Αρχή, για
διαπίστωση της τήρησης ή μη των υποχρεώσεων τους απέναντι στο Σύστημα
και το Νόμο.
II
Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος ενέκρινε την ΑΦΗΣ ως φορέα διαχείρισης Συλλογικού
Συστήματος Διαχείρισης Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου (εφεξής καλούμενο «το
Σύστημα»), όπως προνοεί ο Νόμος. Η Άδεια της ΑΦΗΣ ισχύει από την 3η
Σεπτεμβρίου 20018 μέχρι την 31η Αυγούστου 2024, και ανανεώνεται για
διαδοχικές εξαετείς περιόδους με σχετική αίτηση η οποία υποβάλλεται έξι
μήνες πριν τη λήξη της εκάστοτε άδειας.
III
Η ΑΦΗΣ είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός του οποίου οι
δραστηριότητες δεν έχουν στόχο να αποφέρουν οποιοδήποτε κέρδος, όπως
προνοεί η νομοθεσία.
IV
Η Άδεια της ΑΦΗΣ αφορά Η.Σ.&Σ. οικιακού χαρακτήρα, ξηρού τύπου
βάρους μέχρι 2 κιλά έκαστη. Η.Σ.&Σ. μεγαλύτερου βάρους ή υγρού τύπου
θεωρούνται για την ΑΦΗΣ Η.Σ.&Σ. βιομηχανικού τύπου ή οχημάτων και δεν
καλύπτονται από το Σύστημα.
V
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Παραγωγός επιθυμεί, για να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από τον Κανονισμό για τις
Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου, να συμμετάσχει στο Συλλογικό Σύστημα της ΑΦΗΣ,
με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή τη
Συμφωνία.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα έχει συμφωνηθεί ως
κάτωθι:
Άρθρο 1 Ορισμοί
1.1. «Συμφωνία»
σημαίνει το παρόν έγγραφο, όπως έχει υπογραφεί, μαζί με οποιανδήποτε
τροποποίηση και επιπρόσθετα στοιχεία που μπορεί αργότερα να
συμφωνηθούν.
1.2. «Κανονισμός για τα Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»
Κ.Δ.Π. 125/2009,
Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Κανονισμοί (Ηλεκτρικές Στήλες
και Συσσωρευτές) του 2009, βάσει του Άρθρου 7 του Νόμου Περί Στερεών και
Επικινδύνων Αποβλήτων του 2002.
1.3. «ηλεκτρική στήλη» ή «συσσωρευτής»: κάθε πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας, που παράγεται από άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας,
αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα πρωτογενή στοιχεία μπαταρίας (μη
επαναφορτιζόμενα) ή αποτελούμενη από ένα ή περισσότερα δευτερογενή
στοιχεία μπαταρίας (επαναφορτιζόμενα).
1.4. «συστοιχία»: κάθε σύνολο ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών
συνδεδεμένων μεταξύ τους ή/και εγκλεισμένων σε εξωτερικό κέλυφος ώστε
να αποτελούν ολοκληρωμένη μονάδα, που δεν προορίζεται να ανοιχθεί ή να
διαχωρισθεί από τον τελικό χρήστη.
1.5. «φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής»: κάθε ηλεκτρική στήλη,
στοιχεία-κουμπιά, συστοιχία ή συσσωρευτή:
α) που είναι σφραγισμένη, και
β) χειρομεταφερόμενη, και
γ) δεν είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας ούτε
ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων.
1.6. «Στοιχεία-κουμπιά»: κάθε μικρή στρογγυλή φορητή ηλεκτρική στήλη ή
συσσωρευτής, με διάμετρο μεγαλύτερη από το ύψος τους, που
χρησιμοποιείται για ειδικούς σκοπούς, όπως σε βοηθήματα ακοής, ρολόγια
χεριού, μικρό φορητό εξοπλισμό και εφεδρική ισχύ.
1.7. «Απόβλητο ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή»: κάθε ηλεκτρική στήλη
ή συσσωρευτής, που αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.
1.8. «Ανακύκλωση»: η εκ νέου επεξεργασία υλικών από τα απόβλητα, στο
πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής, για τον αρχικό τους ή οποιοδήποτε άλλο
σκοπό, εκτός από την ανάκτηση ενέργειας.
Μονογραφές
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1.9. «Διάθεση»: κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΑ
1.10. της οδηγίας 2006/12/ΕΚ.
1.11. «Επεξεργασία»: κάθε δραστηριότητα που εκτελείται σε απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μετά την παράδοση τους σε
εγκατάσταση για διαλογή, προετοιμασία για ανακύκλωση ή προετοιμασία για
διάθεση.
1.12. «Συσκευή»: κάθε ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός, όπως ορίζεται
από την οδηγία 2002/96/ΕΚ, ο οποίος λειτουργεί πλήρως ή εν μέρει ή που
μπορεί να λειτουργήσει με ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές.
1.13. «Παραγωγός»: κάθε πρόσωπο σε κράτος μέλος το οποίο, ανεξαρτήτως
της χρησιμοποιούμενης τεχνικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξ
αποστάσεως επικοινωνίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 1997, για
την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (χ),
διαθέτει, για πρώτη φορά και κατ'επάγγελμα στην αγορά, εντός της
επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους, ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένες σε συσκευές ή
οχήματα.
1.14. «Διανομέας»: κάθε πρόσωπο το οποίο προμηθεύει ηλεκτρικές στήλες ή
συσσωρευτές, επί επαγγελματικής βάσεως, στον τελικό χρήστη.
1.15. «Διάθεση στην αγορά»: η παροχή σε τρίτους ή ο εφοδιασμός τους,
έναντι αμοιβής ή δωρεάν, εντός της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της
εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
1.16. «Φορείς εκμετάλλευσης»:
ανακυκλωτές ή άλλοι επεξεργαστές.

παραγωγοί, διανομείς, συλλέκτες,

1.17. «Ασύρματο ηλεκτρικό εργαλείο»: οποιαδήποτε φορητή συσκευή που
δέχεται ισχύ από ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή και προορίζεται για
δραστηριότητες συντήρησης, κατασκευής ή κηπουρικής.
1.18. «Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου»
σημαίνει την οργάνωση σε συλλογική βάση των εργασιών της συλλογής,
μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, και επεξεργασίας των Η.Σ.&Σ.
οικιακού τύπου.
1.19. «Συμμετοχή σε Συλλογικό Σύστημα Συμμόρφωσης»
σημαίνει τη μεταφορά των ευθυνών των παραγωγών Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου
που προκύπτουν από τον Κανονισμό και τις οδηγίες για τις Η.Σ.&Σ. σε ένα
αδειοδοτημένο σύστημα συλλογής, ανάκτησης και διαχείρισης μέσω
Συμφωνίας Μέλους, μεταφέροντας με αυτό τον τρόπο αυτές τις υποχρεώσεις
στον οργανισμό διαχείρισης του Συστήματος.
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Άρθρο 2 Σκοπός της Συμφωνίας
Ο σκοπός της Συμφωνίας είναι η συμμετοχή στο Σύστημα που οργανώνει η
ΑΦΗΣ και η εκπλήρωση από μέρους του Παραγωγού Η.Σ.&Σ. οικιακού
τύπου των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από το Κανονισμό και τις
ευρωπαϊκές οδηγίες. Ως εκ τούτου η Συμφωνία περιγράφει:
(α)

τους όρους συμμετοχής στο Σύστημα που οργανώνει η ΑΦΗΣ

(β)

τους όρους χρήσης του σήματος της ΑΦΗΣ

Άρθρο 3 Επικράτεια
Η παρούσα Συμφωνία έχει ισχύ και εφαρμόζεται μόνο στην Κυπριακή
Επικράτεια. Επικράτεια εννοείται το έδαφος που ελέγχεται από την Κυπριακή
Δημοκρατία, εφεξής καλούμενη «η Επικράτεια». Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη
που αναλαμβάνει η ΑΦΗΣ εκ μέρους του Παραγωγού Η.Σ.&Σ. οικιακού
τύπου βάρους μέχρι 2 κιλά είναι αυστηρά περιορισμένη στα προϊόντα που
τοποθετούνται από τον Παραγωγό στην τοπική αγορά (την Επικράτεια).
Άρθρο 4 Δήλωση
οικιακού τύπου

Ηλεκτρικών

Στηλών

και

Συσσωρευτών

4.1 Για να είναι σε θέση η ΑΦΗΣ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της
δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και του Κανονισμού, ο Παραγωγός
Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου θα πρέπει να υποβάλλει στην ΑΦΗΣ όχι αργότερα
από 10 μέρες μετά την συμπλήρωση κάθε τριμήνου μια Τριμηνιαία Δήλωση
με τις πραγματικές ποσότητες Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου που αυτός έχει
πωλήσει στην αγορά το προηγούμενο τρίμηνο («Η Τριμηνιαία Δήλωση»).
Ως εκ τούτου, οι τέσσερις υποβολές της Τριμηνιαίας Δήλωσης πρέπει να
γίνονται ως εξής:
1
2
3
4

Περίοδος
Ιανουαρίου - Μαρτίου
Απριλίου – Ιουνίου
Ιουλίου – Σεπτεμβρίου
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου

Ημερ. Υποβολής
10 Απριλίου
10 Ιουλίου
10 Οκτωβρίου
10 Ιανουαρίου

4.2 Εξαίρεση αποτελούν μικρότεροι Παραγωγοί (όπως αυτοί καθορίζονται με
απόφαση του Συστήματος), οι οποίο θα υποβάλλουν μόνο Ετήσια Δήλωση
των πραγματικών ποσοτήτων Η.Σ.&Σ. που έχουν τοποθετήσει στην αγορά το
προηγούμενο έτος. Η Δήλωση αυτή θα έχει την ίδια μορφή του Παραρτήματος
1, και θα υποβάλλεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους για το
προηγούμενο έτος στο Σύστημα.Η μορφή της Δήλωσης έχει αποφασιστεί από
την ΑΦΗΣ και γίνεται αποδεκτή από τον Παραγωγό.
Μονογραφές
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4.3 Η μορφή της Δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας
Συμφωνίας. Η ΑΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την μορφή της
Δήλωσης, και αναλαμβάνει να ενημερώνει τον Παραγωγό για τις όποιες
αλλαγές τουλάχιστον δύο μήνες πριν την λήξη κάθε έτους. Νοείται ότι,
οποιαδήποτε μορφή δήλωσης και τυχόν αλλαγές στην ως άνω Δήλωση πρέπει
να γίνονται σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς. Τα στοιχεία τα οποία
θα ζητούνται θα περιορίζονται σε όσα η ΑΦΗΣ θεωρεί άκρως απαραίτητα για
τη συμμόρφωση της με το Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς.
4.4 Η ΑΦΗΣ αναλαμβάνει να διατηρεί πλήρη εμπιστευτικότητα των
στοιχείων του Η.Σ&Σ. οικιακού τύπου που της διαβιβάζονται, είτε απευθείας
από τον Παραγωγό, είτε αυτών των οποίων μπορεί να αποκτήσει γνώση μέσω
της εφαρμογής της Συμφωνίας. Αυτός ο όρος εμπιστευτικότητας, σημαίνει ότι
κανένα οικονομικό ή εμπορικό ή άλλο στοιχείο σχετικό με τον Παραγωγό που
της μεταβιβάζεται δεν θα μεταφερθεί σε άλλα μέλη, μέτοχους ή οποιοδήποτε
άλλο τρίτο μέρος. Αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν θα εμποδίζει ή
αναιρεί τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει η ΑΦΗΣ έναντι των δημοσίων ή
κυβερνητικών αρχών, ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου το οποίο έχει, με βάση
νομοθετική ρύθμιση, δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες.
4.5 Η κάθε Δήλωση θα πιστοποιείται ως αληθής από τους κατά Νόμο
Υπεύθυνους του Παραγωγού. Η ΑΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπως η
Δήλωση πιστοποιηθεί και από τον εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή του
Παραγωγού. Το κόστος αυτής της πιστοποίησης θα επιβαρύνει τον Παραγωγό.
4.6 Η ΑΦΗΣ εξουσιοδοτείται να ασκεί τέτοιους ελέγχους (κατόπιν
ειδοποίησης προς τον Παραγωγό), όποτε κρίνει αναγκαίο για να διασφαλίζει
ότι οι πληροφορίες της Δήλωσης είναι σωστές. Η ΑΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα
να αναλάβει από μόνη της αυτούς τους ελέγχους, ή να τους αναθέσει σε
εγκεκριμένους ελεγκτές τους οποίους θα δεσμεύει αυστηρή επαγγελματική
εμπιστευτικότητα. Το κόστος αυτών των ελέγχων θα επιβαρύνει την ΑΦΗΣ,
εκτός εάν ο έλεγχος καταδείξει ότι η Δήλωση του Παραγωγού ήταν
λανθασμένη προς τα κάτω όσον αφορά τις εισφορές, οπόταν τα έξοδα του
ελέγχου θα επιβαρύνουν τον Παραγωγό.
Άρθρο 5 Τέλη Εγγραφής
5.1 Παραγωγός που θα εγγραφεί ως Μέλος με την υπογραφή της παρούσας
συμφωνίας καταβάλλει ως τέλος εγγραφής το ποσό των €400 πλέον Φ.Π.Α..
Το τέλος αυτό προορίζεται για την κατανομή σε όλα τα Μέλη του κόστους
σύστασης του οργανισμού και για να καλύψει το αρχικό κόστος εγγραφής
Μέλους. Τα τέλη εγγραφής είναι μη επιστρεπτέα.
5.2 Παραγωγός που είναι υφιστάμενος Μέτοχος της ΑΦΗΣ και που έχει ήδη
συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο περί τούτου με το ποσό των 1,710 ευρώ,
θα πληρώσει στην ΑΦΗΣ ως τέλος εγγραφής με την υπογραφή της παρούσας
Συμφωνίας, το ποσό του 1 ευρώ.
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Άρθρο 6 Εισφορές προς το Σύστημα
6.1 Για να μπορέσει η ΑΦΗΣ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με
τον Κανονισμό, ο Παραγωγός θα καταβάλλει στην ΑΦΗΣ ετήσιες εισφορές για
την χρηματοδότηση του Συστήματος. Οι εισφορές ισχύουν και καταβάλλονται
από την 1η Μαΐου 2009.
6.2 Αυτές οι ετήσιες εισφορές αφορούν και θα είναι οφειλόμενες, για τις Η.Σ.&
Σ. οικιακού τύπου που τοποθετεί στην αγορά εντός της Επικράτειας ο
Παραγωγός κατά την διάρκεια του έτους, όπως αυτές παρουσιάζονται από τον
Παραγωγό στις Δηλώσεις που θα υποβάλλει στο Σύστημα σύμφωνα με το
Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας.
6.3 Οι πληρωμές των εισφορών προς το Σύστημα θα γίνονται με τραπεζικό
έμβασμα ή τραπεζική επιταγή, ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής που
εγκρίνει η ΑΦΗΣ. Όλα τα τιμολόγια είναι πληρωτέα σε τριάντα (30) μέρες από
την παραλαβή τους. Όποια διαφωνία σχετικά με τα τιμολόγια για να είναι
έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται με συστημένη επιστολή εντός 10
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
6.4 Οι εισφορές του Παραγωγού υπολογίζονται με βάση την ποσότητα των
Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου που τοποθέτησε στην επικράτεια σε συνάρτηση με τον
Κατάλογο των Εισφορών του Συστήματος που περιέχεται στο Παράρτημα 2
της παρούσας Συμφωνίας. Για να μπορεί η ΑΦΗΣ να εκπληρώσει το ρόλο της,
θα δύναται, εντός των ορίων που επιτρέπει ο Νόμος και με κατάλληλα
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να αναθεωρήσει τον
κατάλογο χρεώσεων και να ορίσει την ημερομηνία από την οποία θα τεθεί σε
εφαρμογή μια τέτοια αλλαγή.
6.5 Εάν ο Παραγωγός δεν υποβάλει έγκαιρα στην ΑΦΗΣ τη Δήλωση του
σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, τότε θα φέρει ευθύνη για την
καθυστέρηση και θα καταβάλει συμφωνημένες αποζημιώσεις προς το Σύστημα
ίσες με 1% της αντίστοιχης εισφοράς του ανά μήνα καθυστέρησης, με
ελάχιστο ποσό πενήντα (€50) ευρώ το μήνα και μέγιστο ποσό τις τρείς
χιλιάδες πεντακόσια (€3,500) ευρώ το μήνα. Σε περίπτωση που η ΑΦΗΣ μετά
από περίοδο έξι μηνών, που θα υπολογιστεί με βάση τα άρθρα 4.01 και 4.02
αντίστοιχα, δεν έχει ακόμη λάβει τη σχετική Δήλωση, η ΑΦΗΣ θα έχει το
δικαίωμα να τερματίσει την Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 11 της
παρούσας Συμφωνίας.
6.6 Σε περίπτωση που η ΑΦΗΣ, χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχει διαθέσιμα
βάσει της Συμφωνίας και του Νόμου και πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας
τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 4.06, διαπιστώσει ότι
εμπεριέχονται αναληθή στοιχεία στην Δήλωση του Παραγωγού, τότε ο
Παραγωγός θα είναι υπεύθυνος, από την μία να καταβάλει στην ΑΦΗΣ τις
εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί συν τόκο στα ποσά που οφείλει και ο
Μονογραφές
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οποίος υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε δανειστικό επιτόκιο της
ΕυρωπαϊκήςΚεντρικής Τράπεζας συν 5%. Σε περίπτωση δεύτερης παραβίασης
της Συμφωνίας, η ΑΦΗΣ θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία κατά
την απόλυτη της κρίση.
Άρθρο 7 Αναδρομικότητα των Εισφορών
7.1 Η υποχρέωση καταβολής εισφορών άρχεται σύμφωνα και με το άρθρο
6.1 της παρούσας Συμφωνίας από την 1η Μαΐου 2009. Αυτό ισχύει για όλα τα
Μέλη ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Σύστημα. Αυτό
σημαίνει ότι Μέλη που εγγράφονται στο σύστημα μετά την 1η Μαΐου 2009, θα
καταβάλουν αναδρομικά εισφορές για τις Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου που είχαν
τοποθετήσει στην αγορά από την 1η Μαΐου 2009. Ο υπολογισμός των
αναδρομικών εισφορών που θα πρέπει να καταβληθούν θα γίνεται με βάση
σχετικές Δηλώσεις για κάθε έτος τις οποίες υποχρεούται να υποβάλει το Μέλος
προς την ΑΦΗΣ και με τον κατάλογο εισφορών που ήταν σε ισχύ τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται τόκος για την
καθυστέρηση στα ποσά που οφείλει το Μέλος και ο οποίος υπολογίζεται με
βάση το δανειστικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν 1%.
7.2 Διευκρινίζεται ότι, η αναδρομικότητα ισχύει για Παραγωγούς που
εγγράφονται ως Μέλη μετά την 1η Μαΐου 2009, οι οποίοι ήταν με βάση τις
δραστηριότητες τους, Παραγωγοί κατά την περίοδο, ή μέρος της περιόδου,
από την 1η Μαΐου 2009 μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Σύστημα.
7.3 Οι όροι πληρωμής των αναδρομικών εισφορών προς το Σύστημα θα
συμφωνούνται με κάθε νεοεγγραφέν Μέλος ανάλογα με το ύψος του
οφειλομένου ποσού.
Άρθρο 8 Χρήση του Σήματος
8.1. Με την παρούσα Συμφωνία και καθ' όλη τη διάρκεια της, η ΑΦΗΣ
παραχωρεί και ο Παραγωγός αποδέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις
πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας, μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του
Σήματος όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας Συμφωνίας. Ο
Παραγωγός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Σήμα ως απόδειξη της
συμμετοχής του στο Σύστημα, είτε τοποθετημένο απευθείας πάνω στις
Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου ή τις συσκευασίας τους, είτε πάνω στις ετικέτες με την
τιμή στο σημείο πώλησης, είτε ως έκθεμα σε περίοπτο σημείο στα
καταστήματα του.
8.2. Το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Σήματος που παραχωρείται
από την ΑΦΗΣ στον Παραγωγό, σημαίνει ότι η ΑΦΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να
παραχωρήσει αντίστοιχο δικαίωμα χρήσης σε όλους τους Παραγωγούς που
συμμετέχουν στο Σύστημα, χωρίς περιορισμούς, με τις κατ' ιδίαν Συμφωνίες
που υπογράφει μαζί τους.
8.3.

Ο Παραγωγός δεν θα διεκδικήσει οποιαδήποτε δικαιώματα για το Σήμα
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εκτός από αυτά που ρητώς παρέχονται. Ο Παραγωγός αναγνωρίζει ότι,
σύμφωνα με το δικαίωμα χρήσης, δεν θα αποκτήσει οποιοδήποτε δικαίωμα
ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα επί του Σήματος, ούτε θα έχει με οποιονδήποτε
τρόπο την εξουσιοδότηση να παρέχει οποιανδήποτε υποάδεια για την χρήση
του Σήματος, ή να μεταβιβάσει σε οποιοδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένου και
τρίτου που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με αυτόν, με οποιοδήποτε τρόπο το
δικαίωμα χρήσης του Σήματος.
Άρθρο 9 Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης
Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου
9.1 Η ΑΦΗΣ αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από
τον Νόμο και τους Κανονισμούς, να λάβει και να διατηρεί την απαραίτητη
Άδεια του Συστήματος από τις αρμόδιες αρχές, να εκπληρώνει τις όποιες
υποχρεώσεις που οι αρμόδιες αρχές της επιβάλλουν με βάση την αδειοδότηση
της και με αυτόν τον τρόπο, υπό τους όρους που καθορίζονται από το Νόμο
και τους Κανονισμούς, να απαλλάσσει τον Παραγωγό από τις υποχρεώσεις του
σχετικά με τη διαχείριση Η.Σ.&Σ. οικιακού τύπου.
Άρθρο 10 Διάρκεια
Η Συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή την 1η Μαΐου 2009 για όσους την
υπογράψουν εντός του 2009, και από την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού
έτους κατά το οποίο υπογράφεται, στη συνέχεια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις
πρόνοιες του άρθρου 7.0 σχετικά με την αναδρομικότητα των εισφορών. Η
Συμφωνία θα έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης της Άδειας λειτουργίας
του Συστήματος από τις αρμόδιες αρχές (31 Μαρτίου 2015) και θα
ανανεώνεται αυτόματα με ισχύ μέχρι την επόμενη ημερομηνία λήξης της
Άδειας λειτουργίας του Συστήματος. Σε περίπτωση που, παρά το γεγονός ότι
το Σύστημα αποτάθηκε έγκαιρα για ανανέωση της Άδειας λειτουργίας του, η
επίσημη απόφαση για την αίτηση ανανέωσης της Άδειας καθυστερεί πέραν της
ημερομηνίας λήξεως της Άδειας του Συστήματος, τότε η παρούσα Συμφωνία
επεκτείνεται αυτόματα και παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της επίσημης
απόφασης.
Άρθρο 11 Τερματισμός
11.1 Η Συμφωνία θα τερματίζεται ipso jure, χωρίς καμία δικαστική
παρέμβαση, σε περίπτωση που η Άδεια λειτουργίας της ΑΦΗΣ ανακληθεί
οριστικά από τις αρμόδιες αρχές. Σε καμία περίπτωση η ΑΦΗΣ δεν θα είναι
υπεύθυνη για ζημιές ή αποζημιώσεις, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που η
ζημιά προήλθε εξ' υπαιτιότητας της.
11.2 Η Συμφωνία θα τερματίζεται ipso jure με αίτηση του Παραγωγού εάν,
τριάντα μέρες μετά την αποστολή αίτησης του προς την ΑΦΗΣ, για τερματισμό
της παραβίασης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της, δεν υπάρξει τερματισμός
Μονογραφές
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της συγκεκριμένης παραβίασης ή εξήγηση που να ικανοποιεί τον Παραγωγό.
11.3 Εκτός σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού, η Συμφωνία μπορεί να
τερματιστεί νόμιμα με την απαίτηση της ΑΦΗΣ χωρίς νομικές διατυπώσεις ή
δικαστική παρέμβαση:
o

Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν πληρώσει το οφειλόμενο ποσό
δεκαπέντε εργάσιμες μέρες μετά τη λήψη συστημένης επιστολής που
του έχει αποσταλεί για αυτό το σκοπό, o Σε περίπτωση σοβαρού
λάθους από πλευράς του Παραγωγού σε σχέση με δεσμευτικές του
υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας και που δεν έχει
διορθωθεί μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες μετά από σχετική
προειδοποίηση της ΑΦΗΣ, ή δεν έχει δοθεί εξήγηση που να ικανοποιεί
την ΑΦΗΣ.

11.4 Οποιοσδήποτε πρόωρος τερματισμός, θα μπει σε εφαρμογή ipso jure
και χωρίς οποιαδήποτε δικαστική παρέμβαση έστω και με συνοπτικές
διαδικασίες, με γραπτή ειδοποίηση που θα σταλεί συστημένη από το
συμβαλλόμενο μέρος που επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του προς το
έτερο συμβαλλόμενο μέρος.
11.5 Σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας για οποιοδήποτε λόγο,
κανένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν θα είναι δεσμευμένο προς το
άλλο σχετικά με ζημιές, αποζημιώσεις για τερματισμό, ή οποιαδήποτε άλλα
ποσά που επιβάλλει ο Νόμος, με την εξαίρεση αυτών που είναι πληρωτέα
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Νοείται ότι, όλα τα
εκκρεμή τιμολόγια κατά τη στιγμή του τερματισμού καθίστανται πληρωτέα.
Οιονδήποτε ποσόν έχει εισπραχθεί προκαταβολικά και αφορά περίοδο μετά
τον τερματισμό της Συμφωνίας, θα θεωρείται ως μερική αποζημίωση προς την
ΑΦΗΣ.
Άρθρο 12 Γενικές Πρόνοιες
12.1. Ειδοποιήσεις και έδρα
Οποιαδήποτε γραπτή ειδοποίηση χρειαστεί να γίνει από το ένα συμβαλλόμενο
μέρος προς το άλλο μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας, εκτός και εάν υπάρχει
άλλη πρόνοια, θα θεωρηθεί δεόντως παραδοτέα όταν σταλεί με συστημένη
επιστολή και με βεβαίωση λήψης στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Στον
Παραγωγό θα αποστέλλονται οι διάφορες ειδοποιήσεις από την ΑΦΗΣ, στη
διεύθυνση που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής της Συμφωνίας καθ'
όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας, εκτός και εάν ειδοποιηθεί διαφορετικά η
ΑΦΗΣ από τον Παραγωγό για καινούργια έδρα.
12.2. Μη Δυνατότητα Μεταβίβασης
Ο Παραγωγός δεν μπορεί, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να εκχωρήσει τη
Συμφωνία σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την προγενέστερη γραπτή συναίνεση της
ΑΦΗΣ.
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12.3. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Αυτή η Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα
αρμόδια Δικαστήρια για να ακούσουν και να αποφασίσουν για την επίλυση
οποιωνδήποτε διαφωνιών που μπορεί να προκύψουν από την παρούσα
Συμφωνία είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
12.4 Ευθύνη
Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη η ΑΦΗΣ για ζημιές ή τόκους, εκτός
κι εάν αποδειχθεί ότι η ζημιά προήλθε εξ' υπαιτιότητας της.
12.5 Τροποποιήσεις και αλλοιώσεις
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και αλλοιώσεις στη Συμφωνία πρέπει να γίνονται
γραπτώς και να υπογράφονται από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους των συμβαλλομένων μερών.
12.6 Όλες οι πρόνοιες της Συμφωνίας αυτής είναι ουσιώδεις.
12.7 Προηγούμενες Συμφωνίες
Αυτή η Συμφωνία υπερισχύει και αντικαθιστά, με άμεση εφαρμογή την ώρα
που αυτή τίθεται σε ισχύ, όποιες προηγούμενες προφορικές ή γραπτές
συμφωνίες έγιναν από τα συμβαλλόμενα μέρη και αφορούσαν το ίδιο θέμα.
12.8 Παραρτήματα
Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Συμφωνίας Το παρόν έγινε εις διπλούν και από ένα έλαβαν αμφότερα τα
Μέρη.
Στην

Ημερ.

Μάρτυρες

Οι Συμβαλλόμενοι

1.

1.

Ολογρ.: ________________________

2.

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ

2.

Ολογρ: ________________________

Μονογραφές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΔΗΛΩΣΗ Η.Σ.&Σ. ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
Εισφορά ανά
τεμάχιο €

Τεμάχια

Συνολική
εισφορά €

Έως 5 γραμμάρια

0,02

0

0,00

Κομβιόσχημες

6 έως 30 γραμμάρια

0,04

0

0,00

AA/(L)R06, AAA/(L)R03, κλπ

31 έως 150 γραμμάρια

0,08

0

0,00

C/(L)R14, D/(L)R20, 4.5V/3(L)R12, 9V6(L)R61 F22 κλπ

Από 151 μέχρι 2000 γραμμάρια

0,40

0

0,00

Όλες οι μη επαναφορτιζόμενες μεταξύ 150 και 2000 γραμμαρίων

0

0,00

Εισφορά ανά
τεμάχιο €

Τεμάχια

Συνολική
εισφορά €

Έως 150 γραμμάρια

0,10

0

0,00

AA/NC06, AAA/NC03, C/NC14, D/NC20,9V/NC22 κλπ

Από 151 μέχρι 2000 γραμμάρια

0,40

0

0,00

Όλες οι επαναφορτιζόμενες μεταξύ 150 και 2000 γραμμαρίων

0

0,00

ΦΠΑ

15%

0,00

ΟΛΙΚΟ

0

0,00

Κατηγορία βάρους

Συνήθεις τύποι

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
Κατηγορία βάρους

Συνήθεις τύποι

Σημείωση:
Οι εταιρείες μέλη θα χωρίζονται σε δύο Κατηγορίες, την Α' και Β' όπως θα ορίζονται
από την ΑΦΗΣ. Οι δύο αυτές κατηγορίες θα συμπληρώνουν την ίδια δήλωση. Η μόνη
διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι το χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης της
Δήλωσης.
Οι εταιρείες (μεγάλοι παραγωγοί) που θα ανήκουν στην Α' κατηγορία θα
συμπληρώνουν την Δήλωση τους κάθε τρίμηνο (Τριμηνιαία Δήλωση) και οι εταιρείες
που θα ανήκουν στην Β' κατηγορία θα συμπληρώνουν την Δήλωση τους μια φορά το χρόνο
(Ετήσια Δήλωση).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
Κατηγορία βάρους

Εισφορά
τεμάχιο €

Συνήθεις τύποι

ανά

Έως 5 γραμμάρια

0,02

Κομβιόσχημες

6 έως 30 γραμμάρια

0,04

AA/(L)R06, AAA/(L)R03, κλπ.

31 έως 150 γραμμάρια

0,08

C/(L)R14, D/(L)R20, 4.5V/3(L)R12, 9V6(L)R61 F22 κλπ.

Πάνω από 151 γραμμάρια

0,40

Όλες οι μη επαναφορτιζόμενες άνω των 150 γραμμαρίων

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
Κατηγορία βάρους

Εισφορά
τεμάχιο €

Συνήθεις τύποι

ανά

Έως 150 γραμμάρια

0,10

AA/NC06, AAA/NC03, C/NC14, D/NC20,9V/NC22 κλπ.

Πάνω από 151 γραμμάρια

0,40

Όλες οι επαναφορτιζόμενες άνω των 150 γραμμαρίων

Σημείωση:
Στις πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α..

Μονογραφές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βασικοί όροι για τη χρήση του σήματος
Α.Φ.Η.Σ.
Το Σήμα πρέπει να είναι καθαρά τοποθετημένο και αναγνωρίσιμο (ότι αναφέρεται στο
8.01).
Το Σήμα δεν πρέπει να τροποποιείται. Πρέπει να χρησιμοποιείται ως σύνολο. Δεν
επιτρέπεται το Σήμα να συμπληρώνεται με κείμενο ή με άλλα γραφικά χωρίς την
προγενέστερη, σαφέστατη και γραπτή έγκριση της ΑΦΗΣ. Αυτό ισχύει και για άλλες
προσθήκες ή τροποποιήσεις.
Εμφάνιση Σήματος (εναλλακτικοί τρόποι χρήσης):

Χρώματα Σήματος:
Αν ο Παραγωγός επιλέξει να χρησιμοποιήσει χρώματα τα πιο κάτω πράσινα χρώματα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ένα μόνο χρώμα σε άσπρο φόντο ή σε
χρωματιστό φόντα, όπως τα δύο δεύτερα ή τα δύο τρίτα στη σειρά σήματα πιο πάνω.
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