
1 

 

 

Συμφωνία Μέλους της Green Dot Cyprus 
 

Η παρούσα συμφωνία καταρτίζεται σήμερα, …………, στη …….……..……μεταξύ: 

1. Της Εταιρείας GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LIMITED, εταιρείας 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 
Λεωφ. Τσερίου 229, 2047 Στρόβολος Λευκωσία και με Αριθμό Εγγραφής 
139858, και όπου η εν λόγω εταιρεία θα αναφέρεται εφεξής ως «Green 
Dot Cyprus», 

 
και: 
 
2. Της Εταιρείας _________________________________________________, 

Εταιρείας 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 
«Υπόχρεος Συσκευασίας». 

 

Επειδή: 
 

I Η Ευρωπαϊκή Βουλή και οι Οδηγίες του Συμβουλίου 94/62/EΚ της 20ης
 

Δεκεμβρίου 1994 και 2004/12/ΕΚ της 11ης Φεβρουαρίου 2004, που αφορά 
συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών έχει ενσωματωθεί στην Νομοθεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με τους Νόμους «Ο Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων 
Συσκευασιών Νόμος του 2002», που θεσπίστηκε στις 12 Απριλίου 2002 και 
αναθεωρήθηκε στη συνέχεια (κατωτέρω ονομαζόμενος «ο Νόμος»), και με τους 
Κανονισμούς που βασίζονται σε αυτή τη Νομοθεσία (εφεξής ονομαζόμενοι «οι 
Κανονισμοί»). 

 

II Δυνάμει του Νόμου, οι συσκευαστές και εισαγωγείς συσκευασμένων 
προϊόντων είναι υπόχρεοι να συλλέγουν και να διαλέγουν απόβλητες 
συσκευασίες, και να βεβαιώνονται ότι αυτές οι συσκευασίες οδηγούνται για 
επαναχρησιμοποίηση ή σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Ο 
Υπόχρεος Συσκευασίας είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για τη διαχείριση των 
συσκευασιών που προέρχονται από τις εργασίες του, είτε με το να οργανώσει 
ένα ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, είτε συμμετέχοντας 
σε ένα συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών. Με τη 
συμμετοχή του σε ένα εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα και την τήρηση των 
υποχρεώσεων του προς το σύστημα, ο Υπόχρεος Συσκευασίας απαλλάσσεται 
από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για τις συσκευασίες του και η αντίστοιχη ευθύνη 
μεταφέρεται στο συλλογικό σύστημα στο οποίο συμμετέχει. 

 

Μονογραφές 
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III Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενέκρινε την Green Dot Cyprus ως φορέα 
διαχείρισης συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών 
(εφεξής καλούμενο «το Σύστημα»), όπως προνοεί ο Νόμος. Η Άδεια της Green 
Dot Cyprus ισχύει από την 30η Ιουνίου 2020 μέχρι την 30η Ιουνίου 2026 και 
ανανεώνεται για διαδοχικές εξαετείς περιόδους με σχετική αίτηση η οποία 
υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της εκάστοτε άδειας. 

 
IV Η εταιρεία Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l., που έχει το 
εγγεγραμμένο γραφείο της στην Avenue des Olympiades 2, 1140 Βρυξέλλες, 
Βέλγιο (εφεξής καλούμενη «Pro Europe»), έχει χορηγήσει προς την Green Dot 
Cyprus αποκλειστική άδεια χρήσης του Σήματος Green Dot στην Κύπρο 
(Πράσινο Σήμα) και τη δυνατότητα να εκδίδει υποάδειες για τη χρήση του 
Σήματος στην Κύπρο για απεριόριστη περίοδο. Έχει συμφωνηθεί ότι η Green 
Dot Cyprus θα έχει την δυνατότητα χορήγησης άδειας χρήσης του Σήματος 
Green Dot σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις που περιγράφονται εφεξής. 

 

V Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Υπόχρεος Συσκευασίας επιθυμεί, 
ούτως ώστε να εκπληρώσει τη νομική του υποχρέωση για τις συσκευασίες του, 
να συμμετέχει στο Σύστημα της Green Dot Cyprus σύμφωνα με τους όρους και 
διατάξεις που περιγράφονται σε αυτή τη Συμφωνία. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα έχει συμφωνηθεί ως 
κάτωθι: 

 
Άρθρο 1 Ορισμοί 

 

1.01.  «Συμφωνία» 
σημαίνει το παρόν έγγραφο, όπως έχει υπογραφεί, μαζί με οποιανδήποτε 
τροποποίηση και επιπρόσθετα στοιχεία που μπορεί αργότερα να συμφωνηθούν. 
 
1.02.  «Νόμος» 
σημαίνει τoν Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο του 2002 
και όπως τροποποιήθηκε στην συνέχεια και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών 
νόμων ή κανονισμών που έχουν θεσπιστεί, ή που θα θεσπιστούν. 
 
1.03.  «Αρμόδιες Αρχές» 
σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. 
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1.04.  «Συσκευασία» 
σημαίνει όλα τα προϊόντα που είναι φτιαγμένα από οποιαδήποτε υλικά πάσης 
φύσεως, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τη συγκράτηση, προστασία, 
μεταφορά, παράδοση και παρουσίαση των προϊόντων, και αποτελείται από 
ποικιλία πρώτων υλών μέχρι επεξεργασμένα προϊόντα, από τον παραγωγό στο 
χρήστη ή τον καταναλωτή και περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα επί μέρους 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Εκτενέστερος ορισμός της 
συσκευασίας δίνεται στον Νόμο. 

 

Η συσκευασία αποτελείται από: 
 

(α) τη συσκευασία πώλησης ή πρωτογενή συσκευασία εννοώντας 
συσκευασία που αποκτάται ούτως ώστε να αποτελέσει προϊόν πώλησης 
στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή στο σημείο αγοράς, 

(β) την ομαδοποιημένη συσκευασία ή δευτερογενή συσκευασία, εννοώντας 
συσκευασία που αποκτάται ούτως ώστε να αποτελέσει στο σημείο 
αγοράς, μια ομάδα από ένα ορισμένο αριθμό επί μέρους στοιχείων 
πώλησης, είτε αυτά πωλούνται υπό αυτήν την μορφή, στον τελικό 
χρήστη ή καταναλωτή, είτε αυτά εξυπηρετούν μόνο για την αναπλήρωση 
των ραφιών στο σημείο πώλησης και μπορούν να αφαιρεθούν από το 
προϊόν χωρίς να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά του, 

(γ) τη συσκευασία μεταφοράς ή τριτογενή συσκευασία, εννοώντας 
συσκευασίες που αποκτούνται ούτως ώστε να διευκολύνουν το χειρισμό 
και τη μεταφορά ενός αριθμού επί μέρους στοιχείων ή ομαδοποιημένων 
συσκευασιών έτσι ώστε να αποφευχθεί ο χειρωνακτικός χειρισμός τους 
και οι ζημιές κατά τη μεταφορά, αλλά δεν περιλαμβάνει 
εμπορευματοκιβώτια δρόμου, σιδηροδρόμου, πλοίου, και αέρος. 

 
Άρθρο 2 Σκοπός της Συμφωνίας 

 

Ο σκοπός της Συμφωνίας είναι η συμμετοχή στο Σύστημα που οργανώνει η 
Green Dot Cyprus και η εκπλήρωση από μέρους του Υπόχρεου Συσκευασίας των 
υποχρεώσεων του που προκύπτουν από το Νόμο. Ως εκ τούτου η Συμφωνία 
περιγράφει: 

 

(α) τους όρους συμμετοχής στο Σύστημα που καθορίστηκαν από την Green 
Dot Cyprus, και τις αδειοδοτούσες Αρμόδιες Αρχές, 

(β) τους όρους χρήσης του σήματος Green Dot όπως καθορίζονται από την 
Pro Europe και την Green Dot Cyprus. 

 

 Με τη συμμετοχή ενός Υπόχρεου Συσκευασίας στο Σύστημα, το Σύστημα δεν 
υποχρεούται αυτόματα να αναλαμβάνει τη συλλογή μέρους, ή όλων των 
συσκευασιών που τοποθετεί ο Υπόχρεος Συσκευασίας στην αγορά, είτε που 
βρίσκονται στα υποστατικά του, ή από άλλα υποστατικά, ή από τους 
καταναλωτές. Το Σύστημα διατηρεί πάντα την ευχέρεια σε συνεννόηση με τις 

 

Μονογραφές 
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Αρμόδιες Αρχές να καθορίζει τα υλικά στόχους για τη συλλογή, λαμβάνοντας 
υπόψη τους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης που πρέπει να καλύψει. Ως 
Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης συσκευασιών έχει υποχρέωση να ανακτήσει και 
να ανακυκλώσει τις ποσότητες που προνοεί ο Νόμος συλλογικά για όλους τους 
Υπόχρεους Συσκευασίας που εκπροσωπεί και όχι για τον κάθε Υπόχρεο 
ξεχωριστά. 

 
Άρθρο 3 Επικράτεια 

 

Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή εντός της Κυπριακής Επικράτειας. 
Επικράτεια εννοείται το έδαφος που ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
εφεξής καλούμενη «η Επικράτεια». Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη που 
αναλαμβάνει η Green Dot Cyprus εκ μέρους του Υπόχρεου Συσκευασίας είναι 
αυστηρά περιορισμένη στα προϊόντα που τοποθετούνται από τον Υπόχρεο 
Συσκευασίας στην τοπική αγορά (την Επικράτεια). 

 
Άρθρο 4 Δήλωση δεδομένων συσκευασίας 

 
4.01.  Για να είναι σε θέση η Green Dot Cyprus να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και/ή του Νόμου και των 
εκάστοτε εν ισχύ Κανονισμών, ο Υπόχρεος Συσκευασίας θα πρέπει να 
υποβάλει στην Green Dot Cyprus το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε 
χρόνου, Δήλωση των πραγματικών ποσοτήτων συσκευασιών που είχε 
τοποθετήσει στην αγορά την προηγούμενη χρονιά (εφεξής καλούμενη «η 
Δήλωση»). Η πρώτη Δήλωση Συσκευασίας θα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο 
μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας με τον Υπόχρεο Συσκευασίας και θα 
αφορά το έτος εγγραφής.  
 
4.02.  Οι τύποι των Δηλώσεων έχουν αποφασιστεί από την Green Dot Cyprus, 
έχουν εγκριθεί ή εγκρίνονται από τις Αρμόδιες Αρχές και γίνονται αποδεκτές από 
τον Υπόχρεο Συσκευασίας. Οι τύποι των Δηλώσεων περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 1 της παρούσας Συμφωνίας. Η Green Dot Cyprus διατηρεί το 
δικαίωμα να αλλάξει τους τύπους των Δηλώσεων, και αναλαμβάνει να 
ενημερώνει τον Υπόχρεο Συσκευασίας για τις όποιες αλλαγές τουλάχιστον δύο 
μήνες πριν την λήξη κάθε έτους. Νοείται ότι, οποιοιδήποτε τύποι Δήλωσης και 
τυχόν αλλαγές στις Δηλώσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το Νόμο και τους 
Κανονισμούς και με την έγκριση των Αρμόδιων Αρχών. Τα στοιχεία τα οποία θα 
ζητούνται θα περιορίζονται σε όσα η Green Dot Cyprus θεωρεί άκρως 
απαραίτητα για τη συμμόρφωση της με το Νόμο και τους σχετικούς 
Κανονισμούς. 
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Υπάρχουν τρία είδη Δηλώσεων Συσκευασίας: 
1. Λεπτομερής Δήλωση & Λεπτομερής Δήλωση Φυτοφαρμάκων 
2. Δήλωση Καταλόγου & Δήλωση Καταλόγου για ποτά 

3. Δήλωση με Κατηγοριοποίηση 
 

Για να μπορεί μια εταιρεία να αξιοποιήσει τη Δήλωση με Κατηγοριοποίηση θα 
πρέπει να είχε συμπληρώσει την προηγούμενη χρονιά είτε Λεπτομερή Δήλωση 
Συσκευασίας ή Δήλωση Καταλόγου ώστε να χρησιμεύσει υπάρχει έτος βάση. 
Εφόσον μια εταιρεία χρησιμοποιήσει τη Δήλωση με Κατηγοριοποίηση, 
δικαιούται να συνεχίζει να το κάνει για τα επόμενα τρία χρόνια. Μετά το πέρας 
των τριών χρόνων, θα πρέπει να συμπληρώσει ξανά Λεπτομερή Δήλωση, ή 
Δήλωση Καταλόγου, για σκοπούς επιβεβαίωσης ή αλλαγής της κατηγορίας στην 
οποία εμπίπτει. 
 
4.03.  Η Green Dot Cyprus αναλαμβάνει να διατηρεί πλήρη εμπιστευτικότητα των 
στοιχείων συσκευασίας που της διαβιβάζονται, είτε απευθείας από τον Υπόχρεο 
Συσκευασίας, 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 Υπόχρεο 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 Green Dot Cyprus έναντι των 
δημοσίων ή κυβερνητικών αρχών, ή οποιουδήποτε άλλου ατόμου το οποίο έχει 
με βάση νομοθετική ρύθμιση δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες 
πληροφορίες. 
 
4.04. Η κάθε Δήλωση θα πιστοποιείται ως αληθής από τους κατά Νόμο 
Υπεύθυνους του Υπόχρεου Συσκευασίας και κάθε δεύτερο έτος, η Δήλωση θα 
πιστοποιείται και από τον εγκεκριμένο εξωτερικό ελεγκτή του Υπόχρεου 
Συσκευασίας, εάν αυτό ζητηθεί από την Green Dot Cyprus. Το κόστος αυτής 
της πιστοποίησης θα επιβαρύνει τον Υπόχρεο Συσκευασίας. 
 
4.05.  Η Green Dot Cyprus εξουσιοδοτείται να ασκεί τέτοιους ελέγχους (κατόπιν 
ειδοποίησης προς τον Υπόχρεο Συσκευασίας), όποτε κρίνει αναγκαίο για να 
διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες της Δήλωσης Συσκευασίας είναι σωστές. Η 
Green Dot Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει από μόνη της αυτούς τους 
ελέγχους, ή να τους αναθέσει σε επαγγελματία εγκεκριμένο ελεγκτή τον οποίο 
θα δεσμεύει επαγγελματική εμπιστευτικότητα. Το κόστος αυτών των ελέγχων 
θα επιβαρύνει την Green Dot Cyprus. Επιπλέον οι Αρμόδιες Αρχές διατηρούν 
επίσης το δικαίωμα να ασκούν απευθείας τέτοιου είδους ελέγχους. 

 
 
 

Μονογραφές 
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Άρθρο 5 Τέλη Εγγραφής 
 
5.01.  Υπόχρεος Συσκευασίας που θα εγγραφεί ως Μέλος, με την υπογραφή της 
παρούσας Συμφωνίας καταβάλλει ως τέλος εγγραφής το ποσό των €50 πλέον 
Φ.Π.Α. Τα τέλη εγγραφής είναι μη επιστρεπτέα. 
 
5.02.  Υπόχρεος Συσκευασίας που γίνεται Μέτοχος της Green Dot Cyprus και που 
έχει ήδη συνεισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο περί τούτου με το ποσό των 
€3.420, θα καταβάλει ως τέλος εγγραφής με την υπογραφή της Συμφωνίας 
αυτής, το ποσό των €1,71. 

 

Άρθρο 6 Εισφορές προς το Σύστημα 

 

6.01.  Για να μπορέσει η Green Dot Cyprus να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνει ως Συλλογικό Σύστημα εκ μέρους των Μελών της, ο Υπόχρεος 
Συσκευασίας θα καταβάλλει στο Σύστημα ετήσιες εισφορές για τη 
χρηματοδότηση του Συστήματος.  
 
6.02.  Αυτές οι ετήσιες εισφορές αφορούν και θα είναι οφειλόμενες, για τις 
συσκευασίες που τοποθετεί στην αγορά εντός της Επικράτειας ο Υπόχρεος 
Συσκευασίας κατά την διάρκεια του έτους, όπως αυτές παρουσιάζονται από τον 
Υπόχρεο Συσκευασίας στην Ετήσια Δήλωση που υποβάλλει στο Σύστημα. 
 

6.03.  Για το σκοπό αυτής της Συμφωνίας, 

 
o το έτος ν σημαίνει το έτος για το οποίο γίνεται από τον Υπόχρεο 

Δήλωση Συσκευασίας, 
o το έτος ν-1 σημαίνει το έτος που προηγείται του έτους ν. 

 
6.04.  Η τιμολόγηση και πληρωμή των εισφορών του Υπόχρεου Συσκευασίας 
προς το Σύστημα για κάθε έτος (ν), θα γίνεται με βάση τις ποσότητες 
συσκευασίας που τοποθέτησε στην αγορά ο Υπόχρεος Συσκευασίας το 
προηγούμενο έτος (ν-1) και θα είναι πληρωτέα εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εκτός εάν: 

 
o το ποσό του τιμολογίου είναι από €2.000 μέχρι €10.000, τότε θα 

πληρώνεται σε δύο (2) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, 
o το ποσό του τιμολογίου είναι από €10.001 μέχρι €20.000, τότε θα 

πληρώνεται σε τρεις (3) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, 
o το ποσό του τιμολογίου είναι από €20.001 μέχρι €35.000, τότε θα 

πληρώνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις, 
o το ποσό του τιμολογίου είναι από €35.001 μέχρι €85.000, τότε θα 

πληρώνεται σε πέντε (5) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις και 
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o το ποσό του τιμολογίου είναι πέραν των €85.001, τότε θα 
πληρώνεται σε έξι (6) ισόποσες διαδοχικές μηνιαίες δόσεις. Σε 
αυτή την περίπτωση, μαζί με την 1η δόση θα καταβάλλεται εκτός 
από το 1/6 το καθαρού ποσού και όλο το Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί 
για το σύνολο των εισφορών του Υπόχρεου Συσκευασίας. 

Καθυστερημένες πληρωμές θα φέρουν τόκο ίσο με το εκάστοτε 
δανειστικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν 1%. 

 
6.05.  Σε συνέχεια της προηγούμενης παραγράφου, εάν καμία Δήλωση δεν είναι 
διαθέσιμη από τον Υπόχρεο Συσκευασίας, διότι ο Υπόχρεος Συσκευασίας δεν 
είχε τοποθετήσει συσκευασίες στην αγορά τα προηγούμενα χρόνια, θα 
καταβάλει προκαταβολές που θα υπολογιστούν με βάση τις ποσότητες 
συσκευασιών που ο Υπόχρεος Συσκευασίας εκτιμά ότι θα τοποθετήσει στην 
αγορά το τρέχον έτος (έτος ν). 
 
6.06.  Οι πληρωμές θα γίνονται με τραπεζικό έμβασμα, ή τραπεζική επιταγή, ή 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο πληρωμής εγκρίνει η Green Dot Cyprus. Όλα τα 
τιμολόγια είναι πληρωτέα σε τριάντα (30) μέρες από την παραλαβή τους εκτός 
εάν λόγω του ύψους του ποσού, το τιμολόγιο εμπίπτει σε κατηγορία σταδιακής 
αποπληρωμής όπως περιγράφεται στο άρθρο 6.04. Ο Υπόχρεος Συσκευασίας 
δεν θα απαλλάσσεται οριστικά από την υποχρέωση του να εξοφλήσει ένα 
τιμολόγιο, εκτός και εάν η Green Dot Cyprus έχει λάβει ολόκληρο το ποσό που 
τιμολογήθηκε. Ως εκ τούτου, για παράδειγμα, τραπεζικά δικαιώματα που 
σχετίζονται με τον τρόπο πληρωμής που επιλέγει ο Υπόχρεος Συσκευασίας θα 
βαρύνουν τον Υπόχρεο Συσκευασίας. Όποια διαφωνία σχετικά με τα τιμολόγια 
για να είναι έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται με συστημένη επιστολή εντός 
τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. 
 
6.07.  Οι εισφορές του Υπόχρεου Συσκευασίας υπολογίζονται με βάση το βάρος 
των συσκευασιών που τοποθέτησε στην Επικράτεια, επί των χρεώσεων του 
Καταλόγου Χρεώσεων του Συστήματος που περιέχεται στο Παράρτημα 2 της 
παρούσας Συμφωνίας. Για να μπορεί η Green Dot Cyprus να εκπληρώσει το 
ρόλο της, δύναται, εντός των ορίων που επιτρέπει ο Νόμος και με κατάλληλα 
αιτιολογημένο ψήφισμα του Διοικητικού της Συμβουλίου και έγκριση της 
Αρμόδιας Αρχής, να αναθεωρήσει τον κατάλογο χρεώσεων και να ορίσει την 
ημερομηνία από την οποία θα τεθεί σε εφαρμογή μια τέτοια αλλαγή. 
 

6.08.  Εάν ο Υπόχρεος Συσκευασίας δεν υποβάλει έγκαιρα στην Green Dot Cyprus 
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 ετήσιας 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 Green Dot Cyprus μετά 
από περίοδο έξι μηνών, που θα υπολογιστεί με βάση το άρθρο 4.01, δεν έχει 
ακόμη λάβει τη σχετική Δήλωση, η Green Dot Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να 
τερματίσει τη Συμφωνία σύμφωνα με το άρθρο 10. 
 

 

Μονογραφές 
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6.09.  Σε περίπτωση που η Green Dot Cyprus, χρησιμοποιώντας τα μέσα που έχει 
διαθέσιμα βάσει της Συμφωνίας και του Νόμου και πιο συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιώντας τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 4.05, διαπιστώσει 
ότι εμπεριέχεται αναληθής δήλωση στη Δήλωση του Υπόχρεου Συσκευασίας, 
τότε ο Υπόχρεος Συσκευασίας θα είναι υπεύθυνος να καταβάλει στην Green Dot 
Cyprus τις εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί συν τόκο 5% στα ποσά που 
οφείλει. Σε περίπτωση δεύτερης παρόμοιας παραβίασης της Συμφωνίας, η 
Green Dot Cyprus θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Συμφωνία κατά την 
απόλυτή της κρίση. 
 

6.10.  Η ελάχιστη εισφορά που θα πρέπει να καταβάλει ο Υπόχρεος Συσκευασίας 
καθορίζεται στα €100 και αφορά τη χρήση του Σήματος και το κόστος 
διαχείρισης του ως μέλος του συστήματος. 

 

Άρθρο 7 Χρήση του Σήματος Green Dot και Άλλα 
 

7.01.  Το Σήμα Green Dot (εφεξής «το Σήμα») τοποθετημένο σε μία συσκευασία 
σημαίνει ότι, για αυτή τη συσκευασία, έχει γίνει χρηματική συνεισφορά για μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην Green Dot Cyprus. Το Σήμα δεν περιέχει 
και δεν μεταφέρει οποιοδήποτε μήνυμα διαλογής, ούτε σχετίζεται με την 
ανακυκλωσιμότητα της συσκευασίας. Το Σήμα αποτελεί απλή ένδειξη 
συμμετοχής του Υπόχρεου Συσκευασίας στο Σύστημα της Green Dot Cyprus. 
 
7.02.  Η αδειοδότηση του Συστήματος προνοεί τη σήμανση των συσκευασιών. 
Στη σήμανση των συσκευασιών πρέπει να αναφέρονται: 

 

(α) η φύση του υλικού ή των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας κατά 
τρόπο ώστε να διευκολύνεται η κατάταξη από την ενδιαφερόμενη βιομηχανία 
με βάση το παράρτημα IV του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών 
Νόμου, 
(β) η ειδική σήμανση ότι η συσκευασία υπόκειται σε Σύστημα διαχείρισης, όπου 
αυτό είναι εφαρμόσιμο. 

 

Η Green Dot Cyprus παρέχει στον Υπόχρεο Συσκευασίας μη αποκλειστικό 
Δικαίωμα Χρήσης του Σήματος (εφεξής καλούμενο «Δικαίωμα Χρήσης»), 
επιτρέποντας του να θέσει το Σήμα στις συσκευασίες του. Ο Υπόχρεος 
Συσκευασίας είναι υπεύθυνος να προβεί σε Διευθετήσεις για την ορθή σήμανση 
των Συσκευασιών του με το Σήμα όπως καθορίζεται στο Παράρτημα 3 της 
παρούσας Συμφωνίας. Η σήμανση πρέπει να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και 
δεόντως ανθεκτική και μακρόβια, ακόμα και όταν ανοιχθεί η συσκευασία. 
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7.03.  Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης του Σήματος από την 
Green Dot Cyprus, η Green Dot Cyprus θα ενημερώνει έγκαιρα τον Υπόχρεο 
Συσκευασίας και ο τελευταίος αναλαμβάνει υποχρέωση να τηρεί τις 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις για τις οποίες ενημερώνεται. Τέτοιες 
τροποποιήσεις δεν θα αλλάζουν την ουσία της Συμφωνίας ή και την ισορροπία 
των αμοιβαίων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται εκ μέρους και των δύο 
συμβαλλομένων μερών. 
 
7.04.  Το Δικαίωμα Χρήσης ισχύει μόνο για τις πρωτογενείς συσκευασίες. 
 
 
7.05.  Το Δικαίωμα Χρήσης παρέχεται και γίνεται αποδεκτό μόνο εντός της 
επικράτειας. 
 
7.06.  Θα επιτρέπεται η εξαγωγή εκτός της επικράτειας, συσκευασιών που 
πωλούνται στην Επικράτεια και που φέρουν το Σήμα, χωρίς η Green Dot Cyprus 
να φέρει καμία ευθύνη. Η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον Υπόχρεο 
Συσκευασίας. Είναι η χώρα όπου εξάγονται οι συσκευασίες που είναι υπεύθυνη 
να καθορίσει πού και πώς θα πληρώσει τα τέλη για την συγκεκριμένη 
συσκευασία ο Υπόχρεος Συσκευασίας. 
 
7.07.  Ο Υπόχρεος Συσκευασίας θα δικαιούται να τοποθετήσει το Σήμα σε 
πρωτογενείς συσκευασίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο 
Παράρτημα 3 της Συμφωνίας. Ο Υπόχρεος Συσκευασίας αναλαμβάνει να 
χρησιμοποιήσει το Σήμα με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε συμφωνία με την 
έννοια του όπως καθορίζεται πιο πάνω και δεν είναι πιθανό να προκαλέσει 
σύγχυση. Ο Υπόχρεος Συσκευασίας αποδέχεται ότι αυτή η υποχρέωση του να 
τηρεί κατά γράμμα αυτές τις διαδικασίες, αποτελεί μια από τις ουσιώδεις 
υποχρεώσεις του που είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της 
Green Dot Cyprus στη Συμφωνία. 
 
7.08.  Ο Υπόχρεος Συσκευασίας δεν θα διεκδικήσει οποιαδήποτε δικαιώματα για 
το Σήμα εκτός από αυτά που ρητώς παρέχονται. Ο Υπόχρεος Συσκευασίας 
αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με το Δικαίωμα Χρήσης, δεν θα αποκτήσει 
οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας, ή άλλο δικαίωμα επί του Σήματος. 
 
7.09.  Ο Υπόχρεος Συσκευασίας δεν θα έχει με οποιονδήποτε τρόπο την 
εξουσιοδότηση να παρέχει οποιαδήποτε υποάδεια για τη 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. 

 

 

 

 

Μονογραφές
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7.10.  Ο Υπόχρεος Συσκευασίας θα αναλάβει να ενημερώνει την Green Dot 
Cyprus, χωρίς καθυστέρηση, για οποιεσδήποτε πράξεις πλαστογράφησης, ή μη 
εξουσιοδοτημένης χρήσης του Σήματος που μπορεί να περιπέσουν στην 
αντίληψη του. Μόνο η Green Dot Cyprus θα έχει το δικαίωμα να διώξει και να 
θέσει τέρμα σε οποιεσδήποτε πράξεις πλαστογράφησης, ή οποιασδήποτε 
παράνομης, ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Σήματος, ενέργεια η οποία θα 
γίνει αποκλειστικά με δικά της έξοδα. Παρά ταύτα, σε περίπτωση που ένας 
Υπόχρεος Συσκευασίας εύλογα πιστεύει ότι αποτυχία της Green Dot Cyprus να 
ενεργήσει, βλάπτει τα δικαιώματα του, τότε η Green Dot Cyprus είναι υπόχρεη 
να επέμβει και να σταματήσει οποιεσδήποτε επιζήμιες πράξεις. 
 
7.11.  Όποιες διαδικασίες πλαστογράφησης και γενικότερα, όποιες διαδικασίες 
το αντικείμενο των οποίων αφορά εκμετάλλευση δικαιωμάτων εμπορικών 
σημάτων, που μπορεί να κατευθύνεται από τρίτο ενάντια στον Υπόχρεο 
Συσκευασίας, όπου ο τελευταίος κάνει σωστή χρήση του Σήματος στην 
επικράτεια, θα τύχει υπεράσπισης από την Green Dot Cyprus. Σε περίπτωση 
τέτοιων νομικών διαδικασιών, ο Υπόχρεος Συσκευασίας, θα ενημερώσει την 
Green Dot Cyprus σε διάστημα είκοσι τεσσάρων ωρών από την ώρα που θα έχει 
ενημερωθεί επ’ αυτού και σε κάθε περίπτωση, για την ημερομηνία κλήτευσης. 
Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να σταλούν με συστημένη επιστολή μέσω 
ταχυδρομείου. Σε τέτοια περίπτωση οι διαδικασίες θα αναληφθούν εκ μέρους 
της Green Dot Cyprus μαζί με τους συμβούλους της που διορίζει η ίδια με δικά 
της έξοδα. Ο Υπόχρεος Συσκευασίας, σε αυτή τη περίπτωση, θα δώσει στην 
Green Dot Cyprus την όποια απαραίτητη βοήθεια χρειαστεί για τη σωστή 
διεξαγωγή των διαδικασιών, χωρίς ο ίδιος να υποστεί κανένα κόστος. 
 
7.12.  Από την ημερομηνία τερματισμού ή λήξης της Συμφωνίας, ο Υπόχρεος 
Συσκευασίας θα πάψει να έχει το Δικαίωμα Χρήσης του Σήματος και θα πάψει 
να τοποθετεί το Σήμα στις συσκευασίες του. Όσον αφορά συσκευασίες που ήδη 
φέρουν το Σήμα και δεν έχουν τοποθετηθεί στην αγορά πριν την ημερομηνία 
τερματισμού ή λήξης, ο Υπόχρεος Συσκευασίας θα έχει το δικαίωμα να συνεχίσει 
να τις πωλεί για μέγιστη περίοδο έξι μηνών, εκτός εάν του επιτραπεί γραπτώς 
και κατ’ εξαίρεση διαφορετικά από την Green Dot Cyprus. Τα ίδια θα ισχύουν 
και για ετικέτες και άλλα συναφή που φέρουν το Σήμα. 
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7.13.  Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 10), από την 1η Ιανουαρίου 2003, το 
άθροισμα των επιπέδων συγκέντρωσης μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου και 
εξασθενούς χρωμίου στις συσκευασίες, ή στα στοιχεία συσκευασιών, 
απαγορεύεται να υπερβαίνει τα 100 μέρη στο εκατομμύριο κατά βάρος. 
Σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης της Green Dot Cyprus, το Σύστημα έχει 
ευθύνη να διενεργεί σποραδικές αναλύσεις από αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
αποβλήτων συσκευασίας των παραγωγών που συμμετέχουν στο Συλλογικό 
Σύστημα (περίπου από 20 εταιρείες ετήσια) και να υποβάλλει προς την αρμόδια 
υπηρεσία λεπτομέρειες για τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων ή άλλων 
επικίνδυνων ουσιών που πιθανό να περιέχονται στις συσκευασίες. Η Green Dot 
Cyprus εξουσιοδοτείται κατόπιν προειδοποίησης του Υπόχρεου Συσκευασίας, να 
συλλέγει σποραδικά δείγματα των συσκευασιών που ο Υπόχρεος τοποθετεί στην 
αγορά, να διενεργεί σε κατάλληλα διαπιστευμένα εργαστήρια τις σχετικές 
αναλύσεις και να κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία των αναλύσεων στις Αρμόδιες 
Αρχές. 

 
Άρθρο 8  Έγκριση του συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων 
συσκευασίας 

 
8.01 Η Green Dot Cyprus αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από το Νόμο, να λάβει και να διατηρεί την απαραίτητη Άδεια 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, να απαλλάσσει τον Υπόχρεο 
Συσκευασίας από τις υποχρεώσεις του σχετικά με τα απόβλητα συσκευασίας. 
 
8.02 Η Green Dot Cyprus ετοιμάζει ένα κατάλογο των Υπόχρεων που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία Μέλους και έχουν συμβληθεί μαζί της. Η Green Dot 
Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτόν τον κατάλογο και να τον 
περιλαμβάνει σε δικό της έντυπο υλικό ή/και επικοινωνία. Αυτός ο κατάλογος 
θα είναι επίσης διαθέσιμος σε οποιονδήποτε Υπόχρεο Συσκευασίας έχει 
συμβληθεί με την Green Dot Cyprus. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Μονογραφές 
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Άρθρο 9  Διάρκεια 

 

Η Συμφωνία τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία εγγραφής που 
υπογράφεται η συμφωνία. Η Συμφωνία θα έχει ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης 
της Άδειας λειτουργίας του Συστήματος από τις Αρμόδιες Αρχές βάσει του 
Νόμου, 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 των Αρμοδίων Αρχών. 

 
Άρθρο 10 Τερματισμός 

 
10.01.  Η Συμφωνία θα τερματιστεί ipso jure, χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση, 
σε περίπτωση που η Άδεια λειτουργίας της Green Dot Cyprus ανακληθεί οριστικά 
από τις Αρμόδιες Αρχές. Σε καμία περίπτωση η Green Dot Cyprus δεν θα είναι 
υπεύθυνη για ζημιές ή αποζημιώσεις, εκτός εάν βρεθεί ένοχη για κάποια 
εσκεμμένη πράξη ή σοβαρή αμέλεια. 
 
10.02. Η Συμφωνία θα τερματίζεται ipso jure με αίτηση του Υπόχρεου 
Συσκευασίας εάν, τριάντα μέρες μετά την αποστολή αίτησης του προς την 
Green Dot Cyprus, για τερματισμό της παραβίασης οποιωνδήποτε υποχρεώσεων 
της, δεν υπάρξει τερματισμός της συγκεκριμένης παραβίασης ή ικανοποιητική 
εξήγηση που να ικανοποιεί τον Υπόχρεο Συσκευασίας. 
 
10.03.  Εκτός από την περίπτωση πρόωρου τερματισμού, η Συμφωνία μπορεί 
να τερματιστεί νόμιμα με την απαίτηση της Green Dot Cyprus, χωρίς νομικές 
διατυπώσεις ή δικαστική παρέμβαση: 

 
o σε περίπτωση που ο Υπόχρεος Συσκευασίας 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 Υπόχρεου 
Συσκευασίας 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 Green Dot 
Cyprus, ή δεν έχει δοθεί εξήγηση που να ικανοποιεί την Green Dot 
Cyprus. 

 
10.04.  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. 
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10.05  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 την περίοδο μετά τον τερματισμό, θα 
θεωρείται ως μερική αποζημίωση προς την Green Dot Cyprus. 

 

Άρθρο 11 Γενικές Πρόνοιες 

 
11.01.  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 Υπόχρεο 
Συσκευασίας θα αποστέλλονται οι διάφορες ειδοποιήσεις από την Green Dot 
Cyprus, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα αυτής της 
Συμφωνίας ή στην Ταχυδρομική Θυρίδα του Υπόχρεου Συσκευασίας, εκτός και 
εάν ειδοποιηθεί διαφορετικά η Green Dot Cyprus από τον Υπόχρεο Συσκευασίας 
για καινούρια έδρα. 
 
11.02.  Μη Δυνατότητα Μεταβίβασης 
Ο Υπόχρεος Συσκευασίας δεν μπορεί, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να 
εκχωρήσει τη Συμφωνία σε τρίτο πρόσωπο χωρίς την προγενέστερη γραπτή 
συναίνεση της Green Dot Cyprus. 
 
11.03.  Εφαρμοστέο Δίκαιο 
Αυτή η Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αρμόδιες Αρχές για την επίλυση οποιωνδήποτε διαφωνιών που μπορεί να 
προκύψουν από την παρούσα Συμφωνία, είναι τα Δικαστήρια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
 
11.04.  Ευθύνη 
Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη η Green Dot Cyprus για ζημιές ή 
τόκους, εκτός κι εάν κριθεί ένοχη για σκόπιμη πράξη ή σοβαρή αμέλεια. 
 
11.05.  Τροποποιήσεις και Αλλοιώσεις 
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και αλλοιώσεις στη Συμφωνία πρέπει να γίνονται 
γραπτώς και να υπογράφονται από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους των συμβαλλομένων μερών. 
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11.06.  Όλες οι πρόνοιες της Συμφωνίας αυτής είναι ουσιώδεις. 
 
11.07.  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. 
 
11.08.  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.     
 

Ολογρ.:    

1.  

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd 

 
 

2.  _ 2.    
 

Ολογρ:       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (α) Λεπτομερής Δήλωση 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (β) Λεπτομερής Δήλωση Φυτοφαρμάκων  
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           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(γ) Δήλωση Καταλόγου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (δ) Δήλωση Καταλόγου Ποτών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(ε) Δήλωση με Κατηγοριοποίηση 
 

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 

κ. Μάριο Βραχίμη 

Τ.Θ 25463, 

1310 Λευκωσία 

 

Κύριοι, 

Θέμα: Υποβολή Δήλωσης για το έτος 2021 

Αρ. Εγγραφής Εταιρείας:................ 

 
 
 
 

 
28 Φεβρουαρίου 2021  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας 

(Όνομα Εταιρείας) σύμφωνα με τη Δήλωση μας του προηγούμενου έτους εμπίπτει στις 

κατηγορίες στατιστικής Δήλωσης. Ως εκ τούτου σας υποβάλλουμε τα στοιχεία του 

κύκλου εργασιών μας πιο κάτω. 

 
Προηγούμενο έτος Έτος Δήλωσης Ποσοστό Διαφοράς % 

   

Το ποσό της εισφοράς με βάση την πιο κάτω κατηγοριοποίηση ανέρχεται σε 

€… ........... πλέον Φ.Π.Α. 
 

Κατηγορία Tόνοι 
Τέλος ανά 
έτος (€) Βάλτε √ 

2021 

1 0-1 100.0  

2 1-2 142.5  

3 2-5 237.5  

4 5-10 570  

5 10-25 1.045  

6 25-50 1.900  

Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η Green Dot Cyprus ή/και οι Αρμόδιες Αρχές διατηρούν το δικαίωμα 

να μας ζητήσουν διευκρινίσεις ή να προβούν σε έλεγχο (audit) της Δήλωσης μας με επίσκεψη 

στις εγκαταστάσεις μας. 

 
Με εκτίμηση, 

 Ονοματεπώνυμο 

 Θέση



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ € Ανά τόνο 
 

  

Οικιακές Συσκευασίες  

Γυαλί 27,61 

Χαρτόκουτο 44,78 

Σίδηρος 90,62 

Αλουμίνιο 20,31 

PET 100,60 

HDPE 100,60 

Χάρτινες Συσκευασίες Υγρών 116,61 

Άλλα ανακτήσιμα 124,50 

Άλλα μη ανακτήσιμα 149,41 
  

Εμπορικές/Βιομηχανικές 
Συσκευασίες 

 

Χαρτοκιβώτιο 41,14 

Πλαστικό 36,05 

Ξύλο 11,80 

Άλλα 47,76 

 
 
 

Συσκευασίες Φυτοφαρμάκων € Ανά τόνο 
 

Πρωτογενείς συσκευασίες που έρχονται σε επαφή με τα 
φυτοφάρμακα 

380,00 
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Κύλινδροι Υγραερίου € Ανά 
τεμάχιο 

 

Σιδερένιος Κύλινδρος Υγραερίου    1,00 

Πλαστικός Κύλινδρος Υγραερίου    1,00 



 

 

              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
                  Βασικοί όροι για τη χρήση του σήματος Green Dot 
 

Το Σήμα πρέπει να είναι καθαρά τοποθετημένο και αναγνωρίσιμο στις συσκευασίες 
πώλησης (πρωτογενείς). 
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 Green Dot Cyprus. Αυτό ισχύει και 
για άλλες προσθήκες ή τροποποιήσεις. 

 
Παρουσίαση 

Το Σήμα αποτελείται από ένα κύκλο με δύο βέλη τα οποία κινούνται κυκλικά προς την 
αντίθετη το ένα από το άλλο κατεύθυνση ακολουθώντας ένα κάθετο άξονα. 

 

Κάθετος άξονας του σήματος 

Άνω μέρος 

 
 
 
 

Κάτω μέρος 
 

Χρώματα 
Αν ο Υπόχρεος Συσκευασίας επιλέξει να χρησιμοποιήσει χρώματα, τα ακόλουθα 
χρώματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Σε άσπρο φόντο, Pantone 367 για το ανοικτό 
πράσινο βέλος που περιστρέφεται προς τα αριστερά, Pantone 363 για το σκούρο 
πράσινο βέλος που περιστρέφεται προς τα δεξιά. 

 

Αντίστοιχα για εκτύπωση τετραχρωμίας 
Pantone 367 Pantone 363 
Cyan: 30% Cyan: 76% 
Magenta: 0% Magenta: 0% 

Yellow: 60% Yellow: 100% 
Black: 0% Black: 23% 

 
Βέλος που περιστρέφεται προς τα δεξιά (πάντα το σκούρο χρώμα) 

 
Βέλος που περιστρέφεται προς τα αριστερά (πάντα το ανοικτό χρώμα) 
Ο κάθετος άξονας πρέπει να είναι πάντα σε ορθή γωνία (90ο) σε σχέση με τα κείμενα 
πάνω στη συσκευασία. 
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Αλλαγές χρώματος 
 

Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με ένα μόνο χρώμα σε άσπρο φόντο ή σε 
χρωματιστό φόντο ή να παραμείνει κενό σε ένα χρώμα. 

 

Το βέλος που δείχνει προς το δεξιά σε ένα χρώμα, πάνω σε άσπρο φόντο (ή σε φόντο 
με άλλο χρώμα). 

 

 

Το φόντο και το βέλος που δείχνει προς τα δεξιά σε ένα χρώμα, το τόξο που δείχνει 
προς τα αριστερά σε άσπρο ή σε άλλο χρώμα. 

 

 

Το φόντο σε άλλο χρώμα, το Σήμα στα επίσημα του χρώματα (Pantone 367 / Pantone 
263). 

 
Διαστάσεις 
Για την καλύτερη αναγνωρισιμότητα του Σήματος, η ελάχιστη διάμετρος είναι τα 10 
χιλ. Επιτρέπεται όμως η χρήση του Σήματος με ελάχιστη διάμετρο μέχρι και τα 6 χιλ. 

 
Τεχνικές για τοποθέτηση του σήματος 
Εκτύπωση πάνω στη συσκευασία ή σε ετικέτες: offset, screen printing, photogravure 
κτλ. 

Σε ανάγλυφο: σφραγίζοντας, να φαίνεται μέσα από (διάφανο), κτλ. 
 

Διαφοροποιήσεις 
Κάθε Συμφωνία για διαφοροποίηση από τα προηγούμενα, είτε για τεχνικούς είτε για 
νομικούς λόγους, θα πρέπει να γίνει μέρος μιας συγκεκριμένης Συμπληρωματικής     
Συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.  
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