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Σύνοψη.
Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) διέπεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ΗΣ&Σ και τα απόβλητα ΗΣ&Σ,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, καθώς και από
τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 και τους περί Αποβλήτων
(Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμούς του 2009 έως 2016 (ΚΔΠ
125/2009, ΚΔΠ 79/2012 και ΚΔΠ 56/2016).
Η διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) διέπεται
από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ΗΗΕ, καθώς και
τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 και τους περί Αποβλήτων
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2015 και
2017 (ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ 337/2017), που αποτελούν το βασικό εθνικό θεσμικό
πλαίσιο διαχείρισης των
αποβλήτων ΗΗΕ. Με την ψήφιση των πιο πάνω
Κανονισμών, καταργήθηκαν οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2004 και 2009
και η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ.
Σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία, πρέπει να
επιτυγχάνονται συγκεκριμένα ελάχιστα ποσοστά συλλογής αποβλήτων ΗΣ&Σ και
ΗΗΕ.
Σημαντικό παράγοντα στην αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί η
εφαρμογή της αρχή της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού, δηλαδή της
ανάληψης της ευθύνης εκ μέρους των εισαγωγέων και κατασκευαστών επιλεγμένων
προϊόντων, για χρηματοδότηση και λειτουργία υποδομών που να επιτρέπουν στον
καταναλωτή να επιστρέψει το προϊόν όταν αυτό καταστεί απόβλητο προκειμένου να
τύχει ορθής διαχείρισης. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού και της εναρμόνισης των ευρωπαϊκών Οδηγιών, μέσα από τις οποίες
εφαρμόζεται η αρχή αυτή, συστήνονται συλλογικά ή ατομικά συστήματα διαχείρισης
αποβλήτων.
Για την οργάνωση των συλλογικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ΗΣ&Σ και
ΗΗΕ απαιτείται η χορήγηση άδειας από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ), η οποία παραχωρείται μετά από
γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ), για
περίοδο έξι χρόνων, εφόσον τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στους
Κανονισμούς.
Η οικονομικότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας των
συστημάτων συλλογικής διαχείρισης ΗΣ&Σ και ΗΗΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την εποπτεία που πρέπει να ασκείται σε αυτά από το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ), ως
το αρμόδιο Τμήμα του Κράτους. Βασικός στόχος του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της
διαχείρισης των αποβλήτων ΗΣ&Σ και αποβλήτων ΗΗΕ υπό το πρίσμα της
οικονομικότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ενεργειών του
δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που εμπλέκεται στη διαχείρισή τους.
Η ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ, η οποία είναι το μόνο αδειοδοτημένο συλλογικό σύστημα
διαχείρισης αποβλήτων ΗΣ&Σ, εγκρίθηκε, δυνάμει των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές
Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 έως 2016, από τον Υπουργό ΓΑΑΠ
(Αρ. Έγκρισης 02/ΣΣΔΕ/31.03.2015) για τη συλλογή και διαχείριση φορητών ΗΣ&Σ
για την περίοδο 1.4.2009 – 31.3.2015 και καλύπτει οικιακές μπαταρίες ξηρού τύπου
βάρους μέχρι δύο κιλών. H ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ άρχισε τη λειτουργία της την 1.5.2009
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και σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της για το 2016, μέχρι την 31.12.2016,
συμμετείχαν σε αυτή 182 εταιρείες, εκ των οποίων οι 12 ήταν μέτοχοι και οι 170 μέλη
του συστήματος.
Σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον Κανονισμό 8(2)(3) των περί
Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 έως 2016, οι
παραγωγοί υποχρεούνταν να επιτύχουν, μέχρι τις 26.9.2012 και 26.9.2016, ελάχιστα
ποσοστά συλλογής αποβλήτων ΗΣ&Σ ύψους 25% και 45%, αντίστοιχα. Σύμφωνα
με στοιχεία του ΤΠ, το ποσοστό συλλογής για το 2016 ανήλθε στο 27,34%, σε
σύγκριση με 45% που προβλέπεται στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.
Το σύστημα συνεργάζεται με κυπριακή εταιρεία για τη συλλογή, μεταφορά και
προσωρινή αποθήκευση των ΗΣ&Σ και με βελγική εταιρεία για την επεξεργασία και
αξιοποίησή τους. Οι ΗΣ&Σ συλλέγονται, από τον υπεργολάβο από τα σημεία
συγκέντρωσής τους (κάδους) και μεταφέρονται σε κέντρο αποθήκευσης, όπου
φυλάσσονται σε εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιας μεταφοράς. Με τη συμπλήρωση
ενός φορτίου (περίπου 20 τόνοι) αυτό αποστέλλεται με ευθύνη της ΑΦΗΣ Κύπρος
Λτδ, στην ειδική μονάδα στο Βέλγιο, η οποία έχει την ευθύνη του διαχωρισμού των
υλικών σε κατηγορίες και αξιοποίησης κάθε κατηγορίας. Όπως διαπιστώθηκε, κατά
τα έτη 2014 και 2015 δεν διενεργήθηκε καμιά εξαγωγή, με αποτέλεσμα, κατά την εν
λόγω περίοδο, να είχε συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα αποβλήτων ΗΣ&Σ στις
αποθήκες του υπεργολάβου της ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ
Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, η οποία αποτελεί το μόνο αδειοδοτημένο
συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ, εγκρίθηκε από τον Υπουργό
ΓΑΑΠ (Έγκριση αρ. 01/ΣΣΔΕ/31.05.2014) δυνάμει των περί Στερεών Αποβλήτων
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2004 που
ίσχυαν τότε και καλύπτει τα απόβλητα ΗΗΕ οικιακής και εμπορικής προέλευσης που
διατίθενται στην αγορά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική Έγκριση, η
οποία αφορούσε στην εξαετία 1.6.2008 – 31.5.2014. Το υπό αναφορά σύστημα
άρχισε τη λειτουργία του την 1.6.2008 και, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του για το
2016, στις 31.12.2016, συμμετείχαν σε αυτό 365 εταιρείες, εκ των οποίων οι 26 είναι
μέτοχοι και οι 339 μέλη του συστήματος.
Στις 31.12.2015, η συνολική ποσότητα αποβλήτων ΗΗΕ που συλλέχθηκε κατά το
έτος αποτελούσε το 65,7% (2014: 52,5%) του στόχου των 3.000 τόνων, ο οποίος
προβλέπεται στο ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, δηλαδή δεν επιτεύχθηκε το ελάχιστο
ποσοστό συλλογής. Όσον αφορά στην επίτευξη του ελάχιστου ποσοστού συλλογής
στις 31.12.2016, αυτό δεν έχει ακόμα εξαχθεί από το ΤΠ, ενώ σημειώνεται ότι λόγω
της μη επίτευξης καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας, λόγω της μη εγγραφής όλων
των υπόχρεων παραγωγών αποβλήτων ΗΗΕ στο συλλογικό σύστημα και
παράλληλα της μη συμμετοχής τους σε οποιοδήποτε άλλο ατομικό σύστημα, δεν
είναι δυνατό να υπολογιστεί το ακριβές μέσο ετήσιο βάρος των αποβλήτων ΗΗΕ που
παράγονται στη Δημοκρατία, το οποίο απαιτείται για τον υπολογισμό του ελάχιστου
ετήσιου ποσοστού συλλογής από την 1.1.2016.
Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd δεν έχει αναπτύξει δικές της
δραστηριότητες/υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, διαλογής και
διαχείρισης των αποβλήτων ΗΗΕ. Για τις πιο πάνω δραστηριότητες, το σύστημα
συνεργάζεται με εταιρείες, με τις οποίες έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες και που
ασχολούνται με (α) τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων ΗΗΕ από τα σημεία
συλλογής με τη χρήση ειδικών οχημάτων, (β) την αποδοχή, ταξινόμηση και
αποθήκευση σε υποκατηγορίες αποβλήτων ΗΗΕ που συλλέγονται, σε χώρους
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αποθήκευσης αποβλήτων ΗΗΕ, (γ) την παραλαβή και διαχείριση μεγάλων
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστή τους διάσταση
υπερβαίνει τα 50 εκ.), (δ) την παραλαβή και διαχείριση μικρών ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστη τους διάσταση δεν υπερβαίνει τα
50 εκ.), (ε) την παραλαβή και διαχείριση οθόνων τηλεόρασης και οθόνων
ηλεκτρονικών υπολογιστών (CRT και Flat screens), (στ) την παραλαβή και
διαχείριση ψυγείων, (ζ) την παραλαβή και διαχείριση λαμπτήρων φθορισμού και
(η) την παραλαβή και διαχείριση κλιματιστικών.
Παρατηρήσαμε ότι το ΤΠ δεν τυγχάνει ενημέρωσης αναφορικά με τις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων και το περιεχόμενο των συμφωνιών που συνομολογούνται με
τους υπεργολάβους των δύο συλλογικών συστημάτων, ούτε έχει προβεί σε έλεγχο
των οικονομικών όρων των Αναδόχων, παρόλο ότι το κόστος των συλλογικων
συστημάτων μετακυλείται ουσιαστικά στους παραγωγούς αποβλήτων ΗΣ&Σ και ΗΗΕ
και στη συνέχεια στους καταναλωτές. Σε αντίθεση με τις πρόνοιες σχετικών άρθρων
των συμφωνιών μεταξύ των συστημάτων και των υπεργολάβων τους, καθώς και τις
πρόνοιες των περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 έως 2015, διαπιστώθηκε ότι οι
συμφωνίες δεν χαρτοσημάνθηκαν σε καμιά περίπτωση. Επιπλέον, δύο από τους
υπεργολάβους της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, με τους οποίους το συλλογικό
σύστημα έχει συμβληθεί, δεν κατέχουν άδειες διαχείρισης αποβλήτων που να
βρίσκονται σε ισχύ και κατ΄ επέκταση δεν έχουν υποβάλει στο ΤΠ τις προβλεπόμενες
εγγυήσεις. Δύο άλλοι υπεργολάβοι, με τους οποίους συνεργάζεται το σύστημα από
την ημερομηνία αδειοδότησής του, εξασφάλισαν άδεια διαχείρισης για πρώτη φορά
στις 18.12.2014 και 20.2.2017, αντίστοιχα και συνεπώς το σύστημα ήταν
συμβεβλημένο με μη αδειούχους υπεργολάβους για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Όπως προκύπτει, διαπιστώνεται η μη επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που
καθορίζονται στις ευρωπαϊκές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία, ανεπάρκεια στην
εποπτεία που ασκεί το ΤΠ στα δύο αυτά συλλογικά συστήματα, καθώς και
καθυστερημένη και ελλιπής ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο.
Παρέλκει να τονίσουμε τη σοβαρότητα του θέματος, ιδιαίτερα ενόψει της
μετακύλυσης του κόστους της λειτουργίας των συστημάτων συλλογικής διαχείρισης
αποβλήτων στους παραγωγούς αποβλήτων και κατ’ επέκταση στους καταναλωτές. Ο
Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι το κόστος λειτουργίας των συστημάτων
συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων δεν μετακυλείται απαραίτητα στους καταναλωτές,
καθότι οι τιμές ενός προϊόντος και το σχετικό κέρδος του παραγωγού εξαρτώνται από
την προσφορά και τη ζήτηση και όχι από τη συμμετοχή ενός παραγωγού στο
σύστημα. Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί τις θέσεις της επί του θέματος.
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Εισαγωγή.

Τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών ή αλλιώς μπαταρίες, περιέχουν
κάδμιο, το οποίο θεωρείται ως επικίνδυνο μέταλλο και, παρόλο ότι αποτελούν μόνο
το 0,2% του όγκου των απορριμμάτων, από αυτές προέρχεται το 20% των τοξικών
ουσιών των απορριμμάτων, καθιστώντας τις ως ένα από τα πιο τοξικά ρεύματα
αποβλήτων που περιλαμβάνονται στα στερεά δημοτικά απόβλητα.
Ο κύκλος ζωής της μπαταρίας ξεκινάει από το εργοστάσιο κατασκευής και καταλήγει
στον καταναλωτή, που είναι ο τελικός χρήστης. Με την ανακύκλωση, ο κύκλος ζωής
της μπαταρίας επεκτείνεται, αφού πολλά στοιχεία της ανακτώνται για να καταλήξουν
στην παραγωγή νέων μπαταριών ή άλλων προϊόντων και αποφεύγεται η διείσδυση
στοιχείων, που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του
ανθρώπου και στον υδροφόρο ορίζοντα. Σημειώνεται ότι στην Κύπρο δεν υπάρχουν
μονάδες παραγωγής ΗΣ&Σ.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μη ανακύκλωση των ΗΣ&Σ σχετίζονται με τα
επικίνδυνα βαρέα μέταλλα και ιδιαίτερα τον μόλυβδο που περιέχουν. Από την άλλη,
με την ανακύκλωση των ΗΣ&Σ ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, ο
οποίος ανακυκλώνεται σχετικά εύκολα και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Επιπλέον, υπολογίζεται ότι, για κάθε μπαταρία που ανακυκλώνεται, εξοικονομείται
ενέργεια σε ποσοστό που φτάνει μέχρι το 80%.
Όσον αφορά στον ΗΗΕ, σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία 2012/19/ΕΕ, λόγω της
συνεχούς επέκτασης της αγοράς και συντόμευσης των κύκλων καινοτομίας, ο
εξοπλισμός αυτός αντικαθιστάται συχνότερα, καθιστώντας τα ΗΗΕ ταχέως
αναπτυσσόμενη πηγή αποβλήτων. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, η
περιεκτικότητα των ειδών ΗΗΕ σε επικίνδυνα συστατικά προκαλεί μείζονα
προβληματισμό κατά το στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων και η ανακύκλωση
των αποβλήτων ΗΕΕ δεν πραγματοποιείται σε επαρκή κλίμακα, με αποτέλεσμα την
απώλεια πολύτιμων πόρων.
Λόγω των πιο πάνω κινδύνων, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας αποφάσισε
τη διεξαγωγή του σχετικού ελέγχου. Τον γενικό συντονισμό του ελέγχου είχαν ο
Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής κ. Άκης Κίκας και η Πρώτος Ελεγκτής Ελεγκτικής
Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών κα Ρένα Χαριλάου και στη διενέργεια του
ελέγχου και ετοιμασία της παρούσας έκθεσης συμμετείχε η Λειτουργός Ελέγχου κα
Μαρία-Χριστίνα Μεσιήτη.
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Σκοπός του ελέγχου και μεθοδολογία.

Β.1 Σκοπός του ελέγχου.
Βασικός στόχος του ελέγχου ήταν η αξιολόγηση της διαχείρισης των αποβλήτων
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) και αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) υπό το πρίσμα της οικονομικότητας,
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των ενεργειών του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα που εμπλέκεται στη διαχείρισή τους.
Αναγνωρίζοντας ότι θα ήταν πρακτικά αδύνατο ένας έλεγχος να καλύψει όλες τις
πτυχές ενός τέτοιου πολύπλοκου θέματος, επικεντρωθήκαμε στους τομείς που
κρίναμε ότι ο έλεγχός μας θα πρόσθετε τη μεγαλύτερη αξία. Αυτό έγινε κατόπιν
μελέτης και ανάλυσης των δυνατών και αδύνατων σημείων στη διαχείριση των
αποβλήτων των ΗΣ&Σ και ΗΗΕ, καθώς και των ευκαιριών και απειλών που
υπάρχουν, όπως συνοψίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

Δυνατά Σημεία

Ευκαιρίες



Οργανωμένα συστήματα ανακύκλωσης.



Προώθηση της ανακύκλωσης.



Ύπαρξη ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.



Βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων
ΗΣ&Σ και ΗΗΕ, μέσω
ορθολογιστικότερης και αποδοτικότερης
παρακολούθησης και επίβλεψης από το
Κράτος.



Αξιοποίηση των τεχνικών που
χρησιμοποιούνται σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.



Εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης
και σωστής διαχείρισης των αποβλήτων
σε όλη την επικράτεια της Κύπρου.

Αδύνατα Σημεία


Παρωχημένη εθνική στρατηγική για τη
διαχείριση αποβλήτων.



Αδυναμίες στο σύστημα
παρακολούθησης και ελέγχου των
συλλογικών συστημάτων από το
Κράτος.



Χαμηλή ευαισθητοποίηση του κοινού για
περιβαλλοντικά θέματα.



Ανεπαρκής ενημέρωση του κοινού από
τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα για
την ανακύκλωση και τη διαλογή στην
πηγή, ειδικά σε μη αστικές περιοχές.



Απουσία υποδομών σε κοινότητες που
δεν είναι κοντά σε αστικά κέντρα.

Απειλές
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Ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων σε
υπαίθριους χώρους με συνεπακόλουθες
επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.



Μη ορθολογιστική χρέωση των
παραγωγών από τα συλλογικά
συστήματα, με συνεπακόλουθο την
υπερβολική επιβάρυνση του
καταναλωτή.
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Κατά τον έλεγχο, λήφθηκε υπόψη το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη
διαχείριση των αποβλήτων ΗΣ&Σ και ΗΗΕ, όπου καθορίζονται, μεταξύ άλλων,
συγκεκριμένοι στόχοι ανάκτησης και ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων
διαχείρισης των αποβλήτων ΗΣ&Σ και ΗΗΕ, καθώς και η Εθνική στρατηγική για τη
διαχείριση αποβλήτων.
Όσον αφορά στην εθνική στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων, επισημάναμε ότι,
παρόλο που καταβάλλονται προσπάθειες εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δεν έχει
ακόμα θεσμοθετηθεί μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη στρατηγική, η οποία να θέτει
συγκεκριμένους στόχους, στη βάση ξεκάθαρων χρονοδιαγραμμάτων, ούτε και έγινε
αξιολόγηση των στόχων που τέθηκαν στη στρατηγική που εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο το 2004. Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
για τα απόβλητα, τα Κράτη μέλη καταρτίζουν ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων, τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο, τις κατευθύνσεις, τις δράσεις, τις
διαδικασίες και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας, εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της
διαχείρισης αποβλήτων με την εφαρμογή, ιεραρχικά της πρόληψης, προετοιμασίας
για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης, άλλου είδους ανάκτησης π.χ. ενέργειας και
διάθεσης (ταφής).
Για τη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις εν λόγω
υποχρεώσεις, το ΤΠ ετοίμασε τη Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων
(ΣΔΔΑ) για τα έτη 2015-2021 και το Σχέδιο Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων για
την ίδια περίοδο, τα οποία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5.11.2015.
Κύριος σκοπός της εν λόγω στρατηγικής είναι ο καθορισμός του πλαισίου, των
δράσεων, των μέτρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που πρέπει να
ακολουθηθούν την εξαετία 2015-2021 για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων.
Στην παρούσα ΣΔΔΑ και στο Σχέδιο για την εφαρμογή της, δίνεται μεγάλη έμφαση σε
δράσεις μείωσης παραγωγής αποβλήτων και εφαρμογής προγραμμάτων χωριστής
συλλογής, ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης με
αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που αυξάνουν σημαντικά τον βαθμό της εμπλοκής
της στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων. Επιπλέον, στις 2.12.2015, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υιοθέτησε ένα νέο πακέτο κυκλικής οικονομίας, το οποίο αναμένεται να
προωθήσει ψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. Σύμφωνα με
την αιτιολογική έκθεση της πρότασης, οι πρόσφατες τάσεις υποδηλώνουν ότι είναι
δυνατόν να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων
και ότι η πρόοδος αυτή μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά οφέλη, ενώ η μετατροπή των αποβλήτων σε πόρο αποτελεί ουσιώδες
στοιχείο για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και το κλείσιμο του κύκλου
σε μια κυκλική οικονομία. Επίσης, όπως αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση, πολλά
κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης
αποβλήτων και συνεπώς είναι σημαντικό να καθοριστούν μακροπρόθεσμοι στόχοι
για τη δρομολόγηση μέτρων και επενδύσεων, μέσω των οποίων θα αποτραπεί η
δημιουργία διαρθρωτικής πλεονάζουσας ικανότητας για την επεξεργασία
υπολειμματικών αποβλήτων και ο εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στο
κατώτερο σημείο της ιεράρχησης των αποβλήτων. Ενόψει των νέων δεδομένων, η
Υπηρεσία μας υπέδειξε ότι, η ΣΔΔΑ 2015 – 2021 και το αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης όχι
μόνο καθίστανται παρωχημένα, αλλά και εγκυμονούν τον κίνδυνο δρομολόγησης
πολυδάπανων διαρθρωτικών έργων, τα οποία ενδεχομένως να μην συνάδουν με την
πολιτική και τους στόχους της ΕΕ.
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Τα κύρια θέματα στα οποία εστιάσαμε την προσοχή μας αφορούν στη λειτουργία,
έλεγχο και επιθεώρηση των συστημάτων συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων ΗΣ&Σ
και ΗΗΕ.
Β.2 Μεθοδολογία.
Σύμφωνα με το άρθρο 81(2) του περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού
Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), ο Γενικός Ελεγκτής διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο
στη βάση διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που ο ίδιος αποφασίζει.
Όπως ρητά αναφέρεται στις Ελεγκτικές Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Γενικό
Ελεγκτή, οι έλεγχοι της Ελεγκτικής Υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) που εκδίδονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών
(IFAC) και τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ISSAIs)
που εκδίδει ο Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ο οποίος
είναι ένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, μη-πολιτικοποιημένος Οργανισμός, με ειδικό
συμβουλευτικό καθεστώς προς το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC)
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Τα ISSAIs διαχωρίζουν τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Ανώτατα Ελεγκτικά
Ιδρύματα σε τρεις κατηγορίες, τους οικονομικούς ελέγχους («financial audit»), τους
ελέγχους συμμόρφωσης («compliance audit») και τους διαχειριστικούς ελέγχους
(«performance audit»). Για τους ελέγχους αυτούς υπάρχει αριθμός ελεγκτικών
προτύπων που είναι κοινά και αριθμός ελεγκτικών προτύπων που αφορούν ειδικά
στην κάθε κατηγορία ελέγχου.
Η διενέργεια του παρόντος διαχειριστικού ελέγχου διέπεται κυρίως από τις διατάξεις
των πιο κάτω Προτύπων:


ISSAI 100 - Θεμελιώδεις Αρχές Ελέγχου για τον Δημόσιο Τομέα



ISSAI 300 – Θεμελιώδεις Αρχές Διαχειριστικού Ελέγχου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ISSAI 300, οι διαχειριστικοί έλεγχοι των
Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν την εξέταση προγραμμάτων,
πράξεων, συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά
πόσον οι πόροι που διατίθενται χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό
και αποτελεσματικό. Η αρχή της οικονομίας εξετάζει την ελαχιστοποίηση του
κόστους των πόρων, η αρχή της αποδοτικότητας εξετάζει την επίτευξη του
μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος από τους διαθέσιμους πόρους και η αρχή της
αποτελεσματικότητας εξετάζει την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.
Οι έλεγχοι αυτοί, που εξετάζουν και την τήρηση των αρχών της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στο πλαίσιό
τους αξιολογούνται διάφορες πτυχές της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των
εισροών (τα οικονομικά, ανθρώπινα, υλικά, οργανωτικά ή κανονιστικά μέσα που είναι
αναγκαία για την υλοποίηση), των υλοποιήσεων (τα παραδοτέα), των
αποτελεσμάτων (οι επιδράσεις στους άμεσους παραλήπτες ή αποδέκτες) και του
αντίκτυπου (μακροπρόθεσμες αλλαγές στην κοινωνία).
Ο παρών διαχειριστικός έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία και πληροφορίες που
συλλέχθηκαν μέσω επισκόπησης εγγράφων, μελετών και αλληλογραφίας,
προσωπικών συνεντεύξεων των αρμόδιων λειτουργών του ΤΠ και από αναρτήσεις
στις ιστοσελίδες των συλλογικών συστημάτων για τη διαχείριση φορητών ΗΣ&Σ και
ΗΗΕ στο διαδίκτυο.
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Η λήψη των απαραίτητων για την παρούσα έρευνα στοιχείων έγινε στη βάση των
προνοιών του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή
της Δημοκρατίας Νόμου, ο οποίος παρέχει σαφείς εξουσίες στον Γενικό Ελεγκτή να
ζητά στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής
μορφής, επεξηγήσεις και πληροφορίες, γραπτές ή προφορικές, που κατά την κρίση
του μπορούν να τον υποβοηθήσουν στην εκτέλεση του έργου του.
Τα αρχικά συμπεράσματα της μελέτης διαβιβάστηκαν για σχόλια και απόψεις στο ΤΠ.
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Διαχείριση αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ).

Γ.1 Ορισμοί.
Σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμούς
του 2009 έως 2016:
«Ηλεκτρική στήλη» ή «συσσωρευτής» σημαίνει 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).
«Ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων» σημαίνει κάθε ηλεκτρική στήλη
ή συσσωρευτή που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση, τον φωτισμό ή το σύστημα
ανάφλεξης αυτοκινήτου.
«Ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας» σημαίνει κάθε ηλεκτρική στήλη ή
συσσωρευτή που έχει σχεδιαστεί για αποκλειστικά βιομηχανικές ή επαγγελματικές
χρήσεις ή που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικά οχήματα κάθε είδους.
«Φορητή ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής» σημαίνει κάθε ηλεκτρική στήλη,
στοιχεία-κουμπιά,
συστοιχία
ή
συσσωρευτή
που
είναι
σφραγισμένος,
χειρομεταφερόμενος και δεν είναι ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής βιομηχανίας
ούτε ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής αυτοκινήτων.
«Απόβλητο ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή» σημαίνει κάθε ηλεκτρική στήλη ή
συσσωρευτή που ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να
απορρίψει.
«Παραγωγός» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο, ανεξαρτήτως της
χρησιμοποιούμενης τεχνικής πώλησης, διαθέτει για πρώτη φορά και κατ΄ επάγγελμα
στην αγορά, εντός της επικράτειας του Κράτους, ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι ενσωματωμένες σε συσκευές ή οχήματα.
«Φορέας διαχείρισης» σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο συστήνεται από τους
παραγωγούς ή και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον σκοπό της οργάνωσης
και λειτουργίας συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ΗΣ&Σ.
«Ποσοστό συλλογής» σημαίνει την εκατοστιαία τιμή, κατά τη διάρκεια δεδομένου
ημερολογιακού έτους, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση του βάρους των
αποβλήτων από φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που συλλέγονται κατ΄
αυτό το ημερολογιακό έτος, διά του μέσου βάρους φορητών ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, που οι παραγωγοί είτε πωλούν απ’ ευθείας στους τελικούς χρήστες,
είτε παραδίδουν σε τρίτους για να πωληθούν από αυτούς στους τελικούς χρήστες
στο κράτος κατά τη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού έτους και των δύο
προηγούμενων ημερολογιακών ετών.
«Φορείς εκμετάλλευσης» σημαίνει τους παραγωγούς, διανομείς, συλλέκτες,
ανακυκλωτές ή άλλους επεξεργαστές.
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Γ.2 Θεσμικό πλαίσιο και αρμόδιοι φορείς.
Κύριες επισημάνσεις

Εισηγήσεις

- Παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση - Η μεταφορά Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο
στη μεταφορά του ευρωπαϊκού θεσμικού εθνικό δίκαιο θα πρέπει να προωθείται το
πλαισίου στο εθνικό δίκαιο.
συντομότερο δυνατό.
- Το μόνο αδειοδοτημένο συλλογικό
σύστημα αφορά στις μπαταρίες οικιακού
τύπου βάρους μέχρι δύο κιλών, ενώ δεν
έχει εγκριθεί η λειτουργία οποιουδήποτε
ατομικού συστήματος.

- Θα πρέπει να αξιολογηθεί η ανάγκη
προώθησης της αδειοδότησης συλλογικών
ή ατομικών συστημάτων ή επέκτασης του
υφιστάμενου συστήματος.

- Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια
- Παρατηρήθηκε
καθυστέρηση
στην για την έγκαιρη συγκέντρωση των
υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην απαιτούμενων στοιχείων και αποφυγή
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
οποιωνδήποτε
καθυστερήσεων
στην
υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαχείριση των αποβλήτων ΗΣ&Σ διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις H&Σ και τα απόβλητα Η&Σ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, καθώς και από τους περί Αποβλήτων Νόμους
του 2011 έως 2016 και τους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)
Κανονισμούς του 2009 έως 2016 (ΚΔΠ 125/2009, ΚΔΠ 79/2012 και ΚΔΠ 56/2016).
Επισημαίνεται ότι, καθώς ο έλεγχος συμμόρφωσης με όλες τις πρόνοιες και διατάξεις
των πιο πάνω ήταν πρακτικά αδύνατος, επικεντρωθήκαμε στις διατάξεις που
κρίθηκαν σημαντικές για τους σκοπούς του παρόντος ελέγχου.
Βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, κύριοι φορείς στον τομέα της διαχείρισης
των αποβλήτων ΗΣ&Σ είναι οι πιο κάτω:
Πίνακας 1: Αρμόδιοι φορείς, βάσει νομοθεσίας, στον τομέα της διαχείρισης
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
Φορέας
Υπουργός ΓΑΑΠ

Νομοθεσία
Περί Αποβλήτων
Νόμοι του 2011 έως
2016 (Ν.185(Ι)/2011,
άρθρο 5)
Περί Αποβλήτων
(Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές)
Κανονισμοί του 2009
έως 2016 (ΚΔΠ
125/2009, ΚΔΠ
79/2012 και ΚΔΠ
56/2016) (Κανονισμός
18)

Αρμοδιότητα
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Νόμου.

Ο Υπουργός ΓΑΑΠ καταρτίζει Μητρώο
Παραγωγών αναφορικά με απόβλητα ΗΣ&Σ.
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Νομοθεσία
Περί Αποβλήτων
Νόμοι του 2011 έως
2016 (Ν.185(Ι)/2014
άρθρο 43, εδάφιο 7).

Αρμοδιότητα
Συμβουλεύει τον Υπουργό ΓΑΑΠ αναφορικά με
την έκδοση άδειας κα τον καθορισμό των όρων
στις άδειες που χορηγούνται, οποιοδήποτε
θέμα που αφορά στην έκδοση Κανονισμών,
διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων, την έγκριση
ατομικών ή συλλογικών συστημάτων
διαχείρισης αποβλήτων και οποιαδήποτε μέτρα
που επιβάλλεται να ληφθούν για μείωση της
παραγωγής αποβλήτων και την ορθής
διαχείρισης και διάθεσής τους.

Περί Αποβλήτων
Νόμοι του 2011 έως
2016 (Ν.185(Ι)/2011)
Άρθρο 26, εδάφιο 1.

Ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων
καταθέτει στον Διευθυντή του Τμήματος
Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση
για το κόστος των δαπανών για την
αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού
ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις
Άρθρο 33, εδάφια 3(α) δραστηριότητες του.
και 11.
Τηρεί Αρχείο Διαχειριστών αποβλήτων και
δέχεται αιτήσεις για εγγραφή στο Αρχείο
Διαχειριστών Αποβλήτων, από πρόσωπα τα
οποία ασχολούνται με τη συλλογή ή τη
μεταφορά αποβλήτων σε επαγγελματική βάση
ή/και ασχολούνται με την εμπορεία ή μεσιτεία
αποβλήτων ή/και εξασφαλίζουν τα ίδια την
επεξεργασία των μη επικίνδυνων αποβλήτων.
Τηρεί αρχείο των παραγωγών επικίνδυνων
αποβλήτων.

Γ.2.1 Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, σχετικά με τις ΗΣ&Σ και τα απόβλητα ΗΣ&Σ,
τροποποιήθηκε με τη θέσπιση της Οδηγίας 2013/56/ΕΕ ημερ. 20.11.2013, η οποία,
ουσιαστικά, τροποποιεί την πρώτη, ώστε να μειωθεί σταδιακά η ποσότητα καδμίου
και υδραργύρου που απελευθερώνεται στο περιβάλλον.
Η μεταφορά της πιο πάνω τροποποίησης στο εθνικό δίκαιο έγινε με σημαντική
καθυστέρηση, με την ψήφιση των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2016 (ΚΔΠ 56/2016), οι οποίοι
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 4.3.2016.
Σύσταση: Η μεταφορά Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να
προωθείται το συντομότερο δυνατό. Επισημαίνεται ότι, λόγω της καθυστέρησης που
παρατηρήθηκε στην περίπτωση που αναφέρουμε πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διαβίβασε, στον Υπουργό Εξωτερικών, προειδοποιητική επιστολή ημερ. 23.9.2015,
με την οποία επέστησε την προσοχή της Κυβέρνησης στη μεταφορά, στο εθνικό
δίκαιο, μεταξύ άλλων, της υπό αναφορά Οδηγίας, η οποία είχε ημερομηνία λήξης
προθεσμίας την 1.7.2015. Επισημαίνεται ότι, η Επιτροπή, με την εν λόγω επιστολή,
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επέστησε την προσοχή της Κυβέρνησης στις χρηματικές ποινές τις οποίες δύναται να
επιβάλει το Δικαστήριο, δυνάμει του άρθρου 260 παρ. 3 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι η καθυστέρηση στη μεταφορά των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο εθνικό δίκαιο οφείλεται στην ανεπαρκή στελέχωση του
Τμήματος, καθώς και στο γεγονός ότι υπήρξαν απρόβλεπτες καθυστερήσεις, τόσο
στο στάδιο της διαβούλευσης, όσο και στο στάδιο της ψήφισης των Κανονισμών από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Γ.2.2 Εφαρμογή Κανονισμών.
Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, αυτοί εφαρμόζονται για όλους τους
τύπους ΗΣ&Σ, ανεξάρτητα από το σχήμα, τον όγκο, το βάρος, τη σύνθεση του υλικού
ή τη χρήση τους, με εξαίρεση των ΗΣ&Σ που χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμό που
έχει σχέση με την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας της Δημοκρατίας
σε όπλα, πυρομαχικά και πολεμικό υλικό, εξαιρουμένων των προϊόντων που δεν
προορίζονται για συγκεκριμένους στρατιωτικούς σκοπούς και σε εξοπλισμό που
προορίζεται για διαστημική χρήση.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 7(1) των υπό αναφορά Κανονισμών, για τα απόβλητα
φορητών ΗΣ&Σ, οι παραγωγοί ή οι οικονομικοί φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται
να εφαρμόσουν και να διατηρούν εγκεκριμένα από την αρμόδια Αρχή συστήματα
συλλογής.
Σύμφωνα με τον Καν.7(2), των υπό αναφορά Κανονισμών, οι παραγωγοί ΗΣ&Σ
βιομηχανίας, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, υποχρεούνται να
παραλαμβάνουν, κατόπιν επιστροφής από τους τελικούς χρήστες, τα απόβλητα
ΗΣ&Σ βιομηχανίας, ανεξάρτητα από τη χημική σύνθεση και την προέλευσή τους.
Ανεξάρτητοι τρίτοι μπορούν επίσης να συλλέγουν ΗΣ&Σ βιομηχανίας.
Επίσης, σύμφωνα με τον Καν. 7(3), οι παραγωγοί ΗΣ&Σ αυτοκινήτων, ή τρίτοι που
ενεργούν για λογαριασμό τους, υποχρεούνται να δημιουργήσουν συστήματα για τη
συλλογή αποβλήτων ΗΣ&Σ αυτοκινήτων από τους τελικούς χρήστες ή από
προσβάσιμο σημείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, όταν η συλλογή δεν
πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 των περί
Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμων του 2003 έως 2011.
Όπως διαπιστώθηκε, το μόνο αδειοδοτημένο συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων
ΗΣ&Σ αφορά στις μπαταρίες οικιακού τύπου βάρους μέχρι δύο κιλών, ενώ δεν έχει
αδειοδοτηθεί οποιοδήποτε ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ΗΣ&Σ.
Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του ΤΠ για το 2016, από
το 2002 υπάρχει οργανωμένο δίκτυο χωριστής συλλογής και αποστολής των
μπαταριών οχημάτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης στο εξωτερικό
και υπολογίζεται ότι πέραν του 90% των μπαταριών οχημάτων που διατίθενται στην
Κυπριακή αγορά συλλέγονται χωριστά και τυγχάνουν περιβαλλοντικά ορθής
διαχείρισης. Όπως αναφέρεται, για το 2015, συλλέχθηκαν και εξάχθηκαν σε
αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού περίπου 4.050 τόνοι αποβλήτων
μπαταριών οχημάτων. Όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων ΗΣ&Σ βιομηχανίας,
δεν γίνεται σχετική αναφορά στην πιο πάνω έκθεση, καθότι, όπως μας πληροφόρησε
ο Διευθυντής του ΤΠ, κατά το εν λόγω έτος δεν πραγματοποιήθηκε καμιά εξαγωγή
ΗΣ&Σ τέτοιου τύπου.
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Σύσταση: Συστήνεται όπως αξιολογηθεί η ανάγκη προώθησης της αδειοδότησης
συλλογικών ή ατομικών συστημάτων ή επέκτασης του υφιστάμενου συστήματος, για
διαχείριση αποβλήτων ΗΣ&Σ βάρους μεγαλύτερου των δύο κιλών, ώστε η διαχείριση
όλων των τύπων αποβλήτων ΗΣ&Σ να είναι σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία και
τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι, η ανάγκη για προώθηση της
αδειοδότησης συλλογικών ή ατομικών συστημάτων ή επέκτασης του υφιστάμενου
συστήματος για διαχείριση αποβλήτων ΗΣ&Σ βάρους μεγαλύτερου των δύο κιλών θα
αξιολογηθεί κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης λοιπών Αποβλήτων. Μας
πληροφόρησε επίσης ότι, οι ΗΣ&Σ μεγαλύτερου βάρους συνήθως γίνονται αποδεκτές
από τις μονάδες αξιοποίησής τους με καταβολή αντιτίμου, το οποίο αποτελεί κίνητρο
προώθησης της διαχείρισής τους.
Γ.2.3 Προειδοποιητική επιστολή/Παράβαση 2017/2060.
Το πιο πάνω αφορά στην παράλειψη της Κυπριακής Δημοκρατίας για αποστολή
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, για την Οδηγία 2006/66/ΕΕ
(Οδηγία για απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών). Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με επιστολή της ημερ. 18.5.2017, προς τον Υπουργό Εξωτερικών,
ανέφερε ότι η Κύπρος δεν απέστειλε τις απαιτούμενες εκθέσεις και κατάλληλη
περιγραφή του τρόπου συγκέντρωσης των στοιχείων και συνεπώς παρέβη την
υποχρέωσή της, μεταξύ άλλων, να υποβάλει στην Επιτροπή τα στοιχεία σχετικά με
τους στόχους συλλογής που ορίζονται στην υπό αναφορά Οδηγία. Το ΤΠ, σε
προσχέδιο απάντησης ημερ. 11.7.2017, επισήμανε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε
δυσκολίες που προέκυψαν στη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων για τον
υπολογισμό των στόχων και αιτήθηκε παράταση ενός μηνός, η οποία και εγκρίθηκε.
Η σχετική έκθεση υποβλήθηκε τελικά στις 12.7.2017.
Σύσταση: Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη συγκέντρωση
των απαιτούμενων στοιχείων και αποφυγή οποιωνδήποτε καθυστερήσεων στην
υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Γ.3 Σύστημα Συλλογικής Διαχείρισης Αποβλήτων Φορητών ΗΣ&Σ.
Σκοπός ελέγχου: Η αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και εποπτείας από το ΤΠ,
του συστήματος συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ.
Κύριες επισημάνσεις

Εισηγήσεις

-

Έχουν παρέλθει πέραν των 2 ½ χρόνων από τη
λήξη της αδειοδότησης του συλλογικού
συστήματος, καθώς και τριών χρόνων από την
υποβολή αίτησης για ανανέωσή της, χωρίς το
Τμήμα Περιβάλλοντος να έχει ολοκληρώσει την
αξιολόγηση της τελευταίας.

-

Θα πρέπει να αξιολογηθεί το συντομότερο η
αίτηση για αδειοδότηση του συλλογικού
συστήματος.

-

Δεν έχουν επιτευχθεί τα ελάχιστα ποσοστά
συλλογής αποβλήτων ΗΣ&Σ, τα οποία
προβλέπονται στην ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία.

-

Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα
μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη
του στόχου ανάκτησης ΗΣ&Σ.

-

-

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων διοίκησης
αφορά στις διοικητικές υπηρεσίες που
τιμολογούνται από την Green Dot (Cyprus)
Public Ltd, με την οποία συνομολογήθηκε
σχετική συμφωνία όπου περιγράφονται οι
προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρίς όμως να
παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του
κόστους τους.

Όσο αφορά στη συμφωνία μεταξύ του
συλλογικού συστήματος και της Green Dot
(Cyprus) Ltd, θα πρέπει να ζητηθεί η
ανάλυση των επιμέρους ποσών της
συμφωνίας κατά είδος υπηρεσίας που
προσφέρεται.

Γ.3.1 Έγκριση του συλλογικού συστήματος για τη διαχείριση φορητών ΗΣ&Σ.
Σύμφωνα τον Κανονισμό 7(1) των πιο πάνω Κανονισμών, οι παραγωγοί ή
οικονομικοί φορείς εκμετάλλευσης υποχρεούνται να εφαρμόσουν και να διατηρούν
εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή συστήματα συλλογής, τα οποία:


Να καθιστούν στους τελικούς χρήστες δυνατή την απόρριψη των αποβλήτων
από φορητές ΗΣ&Σ σε προσβάσιμο σημείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους,
σε συνάρτηση με την πυκνότητα του πληθυσμού.



Να απαιτούν από τους διανομείς να παραλαμβάνουν δωρεάν τα απόβλητα
φορητών ΗΣ&Σ κατά την προμήθεια φορητών ΗΣ&Σ.



Να μην συνεπάγονται τέλη για τους τελικούς χρήστες όταν απορρίπτουν
απόβλητα από φορητές ΗΣ&Σ, ούτε υποχρέωση να αγοράζουν νέες ΗΣ&Σ.



Να μπορούν να εφαρμόζονται από κοινού με τα συστήματα που προβλέπονται
στους περί των Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού) Κανονισμούς.

Τον Νοέμβριο του 2007, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
(ΚΕΒΕ) ανέλαβε τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός συλλογικού συστήματος για τη
διαχείριση των οικιακών μπαταριών ξηρού τύπου, με την επωνυμία ΑΦΗΣ Κύπρος
Λτδ Το σύστημα διαπιστεύθηκε την 1.4.2009.
Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, η Έγκριση που παραχωρείται στα
συστήματα συλλογής αποβλήτων, ατομικά ή συλλογικά, αφορά σε χρονική διάρκεια
που δεν ξεπερνά τα έξι χρόνια. Η ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ εγκρίθηκε, δυνάμει των πιο
πάνω Κανονισμών, από τον Υπουργό ΓΑΑΠ (Αρ. Έγκρισης 02/ΣΣΔΕ/31.03.2015) για

14

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΠ/02/2017

τη συλλογή και διαχείριση φορητών ΗΣ&Σ για την περίοδο 1.4.2009 – 31.3.2015 και
καλύπτει οικιακές μπαταρίες ξηρού τύπου βάρους μέχρι δύο κιλών.
Το συλλογικό σύστημα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ άρχισε τη λειτουργία του την 1.5.2009 και
σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του για το 2016, μέχρι την 31.12.2016, συμμετείχαν
σε αυτό 182 εταιρείες, εκ των οποίων οι 12 ήταν μέτοχοι και οι 170 μέλη του
συστήματος.
Από την αρχή της λειτουργίας του συστήματος, η διαχείρισή του είχε αναληφθεί,
έναντι αμοιβής, από το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών Green Dot
(Cyprus) Public Co Ltd, αφού η ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ δεν εργοδοτεί δικό της
προσωπικό, ούτε διατηρεί εγκαταστάσεις. Στις 19.1.2012 συνομολογήθηκε γραπτή
συμφωνία διαχείρισης (management contract), μεταξύ των δύο συστημάτων, έναντι
ποσού ύψους €70.000 (πλέον ΦΠΑ), καταβλητέο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ύψους
€5.833,33, το οποίο, από 1.5.2013, λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης,
μειώθηκε κατά 10%.
Όπως διαπιστώνεται, η Έγκριση του υπό αναφορά συστήματος έληξε στις 31.3.2015
και το ΤΠ προχώρησε σε παράταση της άδειάς του, χωρίς όμως να καθορίσει τη
χρονική διάρκειά της. Σημειώνεται ότι, το σύστημα υπέβαλε, με μικρή καθυστέρηση,
στις 21.11.2014, αίτηση για ανανέωση της άδειάς του για την επόμενη εξαετία
(1.4.2015 – 31.3.2021), αφού, σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησής του, για
ανανέωση της Έγκρισης θα πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση τουλάχιστον έξι μήνες
πριν τη λήξη της, δηλαδή μέχρι τις 30.9.2014. Το ΤΠ, με επιστολή του ημερ.
2.4.2015, ενημέρωσε το σύστημα ότι, κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπεται να
μεσολαβήσει μεταξύ της λήξης της Έγκρισης του συλλογικού συστήματος και την
ανανέωσή της, ισχύουν οι όροι της Έγκρισης, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από το
σύστημα, εκτός αν του ζητηθεί γραπτώς από τη διεύθυνση του ΤΠ να προβεί σε
άλλες ενέργειες. Όπως προκύπτει, παρόλο ότι έχει παρέλθει πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα (πέραν των 2 ½ χρόνων) από τη λήξη της αδειοδότησης και τριών χρόνων
από την υποβολή της σχετικής αίτησης για ανανέωσή της, το ΤΠ δεν έχει ακόμα
ολοκληρώσει την εξέτασή της.
Επισημαίνεται ότι, η παραχώρηση παράτασης, αντί ανανέωσης, της Έγκρισης δεν
προβλέπεται στους υπό αναφορά Κανονισμούς, ούτε και στους περί Αποβλήτων
Νόμους. Συνεπώς, η σημερινή λειτουργία του συλλογικού συστήματος διαχείρισης
αποβλήτων ΗΣ&Σ δεν είναι σύννομη.
Σύσταση: Θα πρέπει να αξιολογηθεί το συντομότερο η αίτηση για αδειοδότηση του
συλλογικού συστήματος. Γενικότερα, θεωρούμε ότι η εξέταση αδειοδοτήσεων θα
πρέπει να διενεργείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να μην
προκύπτουν κενά ή να δίδονται παρατάσεις που, αφενός δεν είναι σύννομες και
αφετέρου δεν προκύπτουν από μια πλήρη αξιολόγηση.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι η αξιολόγηση της αίτησης για
αδειοδότηση του συλλογικού συστήματος βρίσκεται σε τελικά στάδια και ότι η
προσωρινή λύση δόθηκε προκειμένου να μην διαταραχθεί η αγορά.
Γ.3.2 Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας.
Σύμφωνα με τον Καν. 13(2) των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 έως 2016, ένα συλλογικό σύστημα διαχείρισης
οργανώνεται από φορέα διαχείρισης, ο οποίος δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Καταστατικού της ΑΦΗΣ Κύπρος
Λτδ, η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα εισοδήματα και η περιουσία
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της, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται μόνο για την
προαγωγή των σκοπών της και κανένα ποσοστό από αυτά δεν θα πληρώνεται ή θα
μεταβιβάζεται άμεσα ή έμμεσα, με τη μορφή μερίσματος, δώρου ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο με τη μορφή του κέρδους στα μέλη της. Σύμφωνα με το άρθρο 3 (26) του
Ιδρυτικού Εγγράφου της, η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στην καταβολή συνδρομών
ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους, δημοσίου χαρακτήρα
σκοπούς, η ενίσχυση των οποίων θα συνέβαλλε, κατά την κρίση της εταιρείας, στην
αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητάς της μεταξύ του προσωπικού της, των
πελατών της ή του κοινού. Στο άρθρο 3 (21), αναφέρεται, επίσης, ότι η εταιρεία
μπορεί να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου επί των μετοχών,
χρεωστικών ομολόγων ή άλλων χρεογράφων ή υποχρεώσεων οποιασδήποτε
εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή προνοεί για την καταβολή μεσιτικών,
προμήθειας και εξόδων για την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων σε σχέση προς
κάθε τέτοια έκδοση. Εκφράσαμε την άποψη ότι, οι συγκεκριμένες πρόνοιες του
Ιδρυτικού Εγγράφου ενδεχομένως να μην συνάδουν με τον μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα της εταιρείας.
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10.5.2016 στα γραφεία του ΤΠ, με
συμμετοχή και εκπροσώπων, μεταξύ άλλων, της Υπηρεσίας μας, της ΑΦΗΣ Κύπρος
Λτδ, WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και Green Dot Cyrpus Ltd, με θέμα τη
διασφάλιση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των συστημάτων διαχείρισης
αποβλήτων, αποφασίστηκε ότι, το ΤΠ (α) στα πλαίσια εξέτασης αιτήσεων από
συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, θα απαιτεί πιστοποίηση από τον
έφορο εταιρειών για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του οργανισμού, (β) για όσα
συλλογικά συστήματα δεν υπάρχει αυτή η πιστοποίηση θα ζητηθεί και (γ) τα
συστήματα θα προβούν στις κατάλληλες διαδικασίες για αλλαγή των ιδρυτικών τους
εγγράφων ή/και καταστατικών, αν απαιτείται και θα υποβάλουν πιστοποιημένα
έγγραφα από τον Έφορο Εταιρειών ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες.
Παρόλο ότι έχουν παρέλθει πέραν των 18 μηνών από την υπό αναφορά σύσκεψη, η
προσκόμιση των πιο πάνω πιστοποιημένων εγγράφων από τον Έφορο Εταιρειών
παραμένει σε εκκρεμότητα.
Σύσταση: Το ΤΠ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το Ιδρυτικό Έγγραφο της εταιρείας
συνάδει με τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της. Σε περίπτωση που διαφανεί ότι
αυτό δεν εφαρμόζεται, θα πρέπει η εταιρεία να προχωρήσει στην τροποποίηση του
Ιδρυτικού της Εγγράφου με ειδική απόφαση των μετόχων και έκδοση Διατάγματος
Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113).
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι, με επιστολή του προς την ΑΦΗΣ
Κύπρος Λτδ, διευκρίνισε ότι για να προχωρήσει η έκδοση της άδειάς τους θα πρέπει
να υποβάλουν την πιστοποίηση από τον Έφορο Εταιρειών σχετικά με τον μη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα του συστήματος.
Γ.3.3 Εγγύηση.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της άδειας της, η εταιρεία οφείλει να καταθέσει
τραπεζική εγγύηση προς όφελος του Υπουργείου ΓΑΑΠ, ύψους €10.000, η οποία
είναι απαραίτητη για διασφάλιση της τήρησης όλων των προνοιών που απαιτούν οι
όροι της αδειοδότησης, εντός 15 ημερών από την ημέρα χορήγησης της Έγκρισης.
Όπως διαπιστώσαμε, η σχετική εγγύηση έληξε στις 31.3.2015 (ημερ. λήξης της
Έγκρισης), χωρίς το ΤΠ να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ανανέωσή της.
Μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εκδόθηκε στις
3.12.2015, νέα εγγυητική για το ίδιο ποσό, η οποία ωστόσο έληξε στις 31.1.2016,
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ενώ και πάλι μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας μας, αυτή ανανεώθηκε μέχρι τις
30.4.2016. Στην συνέχεια, η εγγύηση ανανεώθηκε ξανά, με την τελευταία να έχει
εκδοθεί στις 28.9.2017, με ημερομηνία λήξης τις 31.12.2017.
Όπως προκύπτει, το ΤΠ δεν ελάμβανε όλα τα απαραίτητα μέτρα για παρακολούθηση
των τραπεζικών εγγυήσεων που κατέθετε η ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ, με αποτέλεσμα
αυτές να μην ανανεώνονται διαδοχικά και κατ΄ επέκταση να υπήρχαν περίοδοι που
δεν καλυπτόταν από τραπεζική εγγύηση, σε αντίθεση με τους όρους της
αδειοδότησης του συλλογικού συστήματος.
Σύσταση: Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για παρακολούθηση της ανανέωσης των
εγγυήσεων, πριν τη λήξη τους. Για τον σκοπό αυτό εισηγηθήκαμε την τήρηση
σχετικού μητρώου για παρακολούθηση των εγγυήσεων.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μας πληροφόρησε ότι έχει υιοθετήσει την εισήγησή μας για
τήρηση μητρώου για παρακολούθηση των εγγυήσεων και ότι λήφθηκε σχετική
πρόνοια για παρακολούθησή τους.
Γ.3.4 Υπόχρεοι παραγωγοί.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66/ΕΚ, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/ΕΕ, τα κράτη μέλη μεριμνούν
ώστε κάθε παραγωγός να εγγράφεται στα σχετικά μητρώα. Επιπλέον, σύμφωνα με
τον Κανονισμό 19(3) των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)
Κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με τους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2016 (ΚΔΠ 56/2016), κατά την
είσοδο ΗΣ&Σ στη Δημοκρατία και πριν την έξοδό τους από τον λιμενικό χώρο, ο
παραγωγός παρουσιάζει στην Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ), εφόσον του ζητηθεί,
αποδεικτικά στοιχεία εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων που προβλέπονται
στους Κανονισμούς, σύμφωνα με οδηγίες που εκδίδει για τον σκοπό αυτό η ΑΛΚ.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό 7(1) των ίδιων Κανονισμών, οι παραγωγοί ή
οι οικονομικοί φορείς εκμετάλλευσης ΗΣ&Σ υποχρεούνται να εφαρμόσουν και να
διατηρούν εγκεκριμένα από την αρμόδια Αρχή συστήματα συλλογής τους.
Παρατηρήθηκαν αδυναμίες στα συστήματα εντοπισμού όλων των υπόχρεων
παραγωγών, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί ο κίνδυνος μη καθολικής εφαρμογής της
νομοθεσίας. Σχετικά με το πιο πάνω, διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με επιστολή του ΤΠ ημερ. 20.12.2013, προς την ΑΛΚ,
συμφωνήθηκε όπως στις 23.12.2013 ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα
ηλεκτρονικού ελέγχου στις εισαγωγές ΗΣ&Σ και Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΗΗΕ) από την ΑΛΚ, σε συνεργασία με το ΤΠ, σύμφωνα με το
οποίο οι εισαγωγείς ΗΣ&Σ και ΗΗΕ θα ενημερώνονταν σχετικά με τις
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις τους. Όπως διαπιστώθηκε, κατά το 2016 το
υπό αναφορά πρόγραμμα βρισκόταν ακόμα σε πιλοτική βάση και
εξακολουθούσε να επιτρέπεται η εκτελώνιση ΗΣ&Σ και ΗΗΕ σε εισαγωγείς
που δεν πληρούσαν τις πρόνοιες τις νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα, ενώ
το ΤΠ δεν ενημερωνόταν για τους εισαγωγείς που διαπιστωνόταν ότι δεν
πληρούσαν τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις και ιδιαίτερα για αυτούς
που δεν είχαν εγγραφεί στο συλλογικό σύστημα.
Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΤΠ, το υπό αναφορά πρόγραμμα τέθηκε
τελικά σε εφαρμογή και στάληκε αριθμός προειδοποιητικών επιστολών στους
παραγωγούς που δεν είχαν εγγραφεί στο σύστημα συλλογικής διαχείρισης.
Ωστόσο, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στην ΑΛΚ και σχετικής αλλαγής
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των μηχανογραφικών της συστημάτων, το πρόγραμμα τερματίστηκε. Ο
Διευθυντής του ΤΠ, μας πληροφόρησε ότι επιτεύχθηκε η συμπερίληψη των
σχετικών στοιχείων στο νέο μηχανογραφημένο σύστημα της ΑΛΚ.


Σύμφωνα με το άρθρο 50(1) των περί Αποβλήτων Νόμων 2011 έως 2016,
όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τον περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο
του 2016, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
στις 5.2.2016, «Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι
οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα
κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 15, 24, 29 και 33 ή των
Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54 ή των διαταγμάτων που
εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 27, 28(1) και 33(10), έχει εξουσία να προβεί
σε εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος». Όπως διαπιστώσαμε, δεν έχουν, μέχρι
σήμερα, εκδοθεί οποιαδήποτε εξώδικα που να αφορούν σε παράλειψη των
παραγωγών αποβλήτων ΗΣ&Σ να εγγραφούν στο συλλογικό σύστημα.

Σύσταση: Θα πρέπει το εν λόγω πρόγραμμα ελέγχου των εισαγωγών, από την
ΑΛΚ, να τύχει και πάλι πλήρους εφαρμογής, ώστε να καταστεί δυνατή η εγγραφή
όλων των υπόχρεων παραγωγών στο συλλογικό σύστημα. Επίσης, το ΤΠ θα πρέπει
να καταβάλει προσπάθειες για εντοπισμό των μη εγγεγραμμένων στο σύστημα
παραγωγών και να λάβει μέτρα, ώστε αυτοί να τυγχάνουν της ανάλογης μεταχείρισης
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Αναμένουμε ότι οι πρόνοιες των
Κανονισμών που ψηφίστηκαν κατά το 2016 θα συντείνουν θετικά στην προσπάθεια
αυτή.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα απέστειλε προειδοποιητικές
επιστολές σχετικά με τις υποχρεώσεις των παραγωγών και ενημέρωση για τη λήψη
εξώδικης ρύθμισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Επιπλέον μας πληροφόρησε
ότι, μετά από τις υπό αναφορά επιστολές, αρκετοί παραγωγοί συμμορφώθηκαν.
Γ.3.5 Καθορισμένοι στόχοι ανάκτησης ΗΣ&Σ.
Σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον Κανονισμό 8(2)(3) των περί Αποβλήτων
(Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 έως 2016, οι παραγωγοί
υποχρεούνταν να επιτύχουν, μέχρι τις 26.9.2012 και 26.9.2016, ελάχιστα ποσοστά
συλλογής αποβλήτων ΗΣ&Σ ύψους 25% και 45%, αντίστοιχα. Σύμφωνα με στοιχεία στην
ετήσια έκθεση της ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ για το έτος που έληξε στις 31.12.2016, σταδιακά έχει
επιτευχθεί μόνο ο στόχος του 25%. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΠ, το ποσοστό
συλλογής για το 2016 ανήλθε στο 27,34%, σε σύγκριση με 45% που προβλέπεται στο
ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο.
Σύμφωνα με την αίτηση για ανανέωση της Έγκρισης του αδειοδοτημένου συλλογικού
συστήματος της εταιρείας ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ ημερ. 21.11.2014, ο στόχος του 45%, ο
οποίος θα έπρεπε να επιτευχθεί μέχρι τις 26.9.2016 αναμένεται να καλυφθεί το 2019.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ποσότητες μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά επαρχία
κατά το 2016 (Γράφημα 1), η συνολική ποσότητα μπαταριών που έχει συλλεχθεί ανά
επαρχία κατά την περίοδο 2009 – 2016 (Γράφημα 2), η ποσοστιαία κατανομή των
ποσοτήτων που έχουν συλλεχθεί ανά επαρχία κατά την περίοδο 2009 – 2016
(Γράφημα 3) και οι συλλεχθείσες ποσότητες μπαταριών ανά έτος κατά την περίοδο
2009 – 2016 (Γράφημα 4).
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Γράφημα 1: Συλλογή φορητών ΗΣ&Σ ανά επαρχία κατά το 2016.

Πηγή: Στοιχεία από ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ για το 2016 (http://www.afiscyprus.com.cy/elGR/Results/34660/)

Γράφημα 2: Συλλογή φορητών ΗΣ&Σ ανά επαρχία κατά την περίοδο 2009 μέχρι
2016.

Πηγή: Στοιχεία από ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ για το 2016 (http://www.afiscyprus.com.cy/elGR/Results/34660/)
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Γράφημα 3: Συλλογή φορητών ΗΣ&Σ κατά την περίοδο 2009 μέχρι 2016.

Πηγή: Στοιχεία από ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ για το 2016 (http://www.afiscyprus.com.cy/elGR/Results/34660/)

Γράφημα 4: Συλλεχθείσες ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ ανά έτος.

Πηγή: Στοιχεία από ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ για το 2016 (http://www.afiscyprus.com.cy/elGR/Results/34660/)
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Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να καταστεί δυνατή η
επίτευξη του πιο πάνω στόχου και να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος
επιβολής οποιασδήποτε ποινής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για λόγους μη
συμμόρφωσης με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Γ.3.6 Έλεγχος και επιθεωρήσεις.
Σύμφωνα με τον όρο 11 της Έγκρισης του συλλογικού συστήματος, το ΤΠ μπορεί να
ζητήσει την τροποποίηση του συστήματος εάν από την ετήσια έκθεσή του, η οποία
υποβάλλεται στο Τμήμα, διαπιστωθεί ότι απαιτείται αποδοτικότερη λειτουργία του.
Επιπρόσθετα, μπορεί να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις στο συλλογικό σύστημα
διαχείρισης για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητάς του. Όπως διαπιστώσαμε,
το ΤΠ δεν φαίνεται να έχει προβεί ουδέποτε σε αξιολόγηση των ετήσιων εκθέσεων
του συστήματος, ώστε να είναι σε θέση να ζητήσει τροποποιήσεις που θα είχαν ως
στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του. Επίσης, δεν τεκμηριώνεται, από τους
σχετικούς φακέλους του Τμήματος, ή άλλως πως, ότι το Τμήμα έχει διεξάγει
οποιουσδήποτε ελέγχους και επιθεωρήσεις στο συλλογικό σύστημα με σκοπό την
εξακρίβωση της αποτελεσματικότητάς του. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον όρο 19.4 της
Έγκρισης, θα έπρεπε να προταθούν, από το σύστημα και να εγκριθούν, από το ΤΠ,
οικονομικοί δείκτες που να καλύπτουν το ελάχιστο και μέγιστο ετήσιο μέγεθος των
ταμειακών υπολοίπων, κάτι που όπως πληροφορηθήκαμε, δεν έχει γίνει μέχρι
σήμερα.
Σύσταση: Το ΤΠ θα πρέπει να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις στο σύστημα με
σκοπό την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και επιπρόσθετα να
ζητήσει από το σύστημα την υποβολή των εν λόγω οικονομικών δεικτών, ώστε να
προβεί σε ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων του συστήματος, με σκοπό τη
αξιολόγηση της οικονομικής ευρωστίας του, ενδεχομένως και με τη συμβολή και άλλων
αρμόδιων φορέων, προτού προβεί σε ανανέωση της έγκρισής τους.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί με τη διαπίστωσή μας και ότι
προβαίνει σε εσωτερική αναδιοργάνωση προκειμένου οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις
των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων γενικότερα να τεθούν σε νέα συστηματική
βάση.
Γ.3.7 Έλεγχος ετήσιων τελών μελών.
Τα έσοδα του συστήματος προέρχονται από τις ετήσιες εισφορές/τέλη των μελών,
από τις εγγραφές νέων μελών και από εισπρακτέους τόκους. Σημειώνεται ότι, η
εξαγωγή των αποβλήτων ΗΣ&Σ δεν επιφέρει έσοδα στο σύστημα. Τα τέλη του
συστήματος, τα οποία εφαρμόστηκαν και ισχύουν από το 2009, καθορίστηκαν στον
όρο 19 της Έγκρισης του συστήματος. Σύμφωνα με τον πιο πάνω όρο, η χρέωση
των τελών ανά κατηγορία στηλών και συσσωρευτών θα πρέπει να μπορεί να
ελέγχεται ανά πάσα στιγμή με τη βοήθεια του αρμόδιου δημόσιου φορέα (Έφορος
Εταιρειών/Γενική Λογίστρια) για τη διευκρίνιση οικονομικών θεμάτων. Όπως
διαπιστώσαμε, το ΤΠ δεν έχει, μέχρι σήμερα, ζητήσει τη βοήθεια των πιο πάνω
αρμόδιων δημόσιων φορέων ώστε να ελέγξει τη χρέωση των τελών, τα οποία
καθορίστηκαν πριν οκτώ έτη, για διευκρίνιση οποιωνδήποτε οικονομικών θεμάτων.
Σύσταση: Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα προβεί στους κατάλληλους ελέγχους, με τη
βοήθεια των αρμόδιων δημόσιων φορέων, για έλεγχο των τελών, σύμφωνα με τους
όρους της Έγκρισης. Ο έλεγχος αυτός κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός από την
Υπηρεσία μας, αφού το κόστος των παραγωγών ουσιαστικά μετακυλείται στους
καταναλωτές.
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Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι πρόκειται να ζητήσει βοήθεια από τους
αρμόδιους δημόσιους φορείς, μόλις το Τμήμα εξασφαλίσει τους οικονομικούς δείκτες
από το σύστημα. Μας πληροφόρησε επίσης ότι δεν είναι υποχρεωτική η μετακύλυση
του κόστους στον καταναλωτή και ότι δεν πρέπει να θεωρείται ως λογική συνέπεια,
καθότι οι τιμές ενός προϊόντος και το σχετικό κέρδος εξαρτώνται από πολλούς
παράγοντες.
Η Υπηρεσίας μας εξακολουθεί να διατηρεί τις θέσεις της επί του θέματος.
Γ.3.8 Συλλογή.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του συστήματος για το 2016, από την αρχή της
λειτουργίας του μέχρι και τις 31.12.2016, είχαν τοποθετηθεί δωρεάν, από το
σύστημα, συνολικά 3.543 κάδοι μπαταριών σε διάφορα υποστατικά (π.χ. δημόσια
κτίρια, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπεραγορές, ξενοδοχεία, εμπορικά
κέντρα, κ.ά.).

Κάδος

Ιστοσελίδα
ανακύκλωσης
μπαταριών
(Πηγή:
http://www.afiscyprus.com.cy/el-GR/Management/Recycle-Bins/bins/)

ΑΦΗΣ

Κύπρος

Λτδ

-

Πιο κάτω παρουσιάζεται το σύνολο των κάδων που τοποθετήθηκαν ανά επαρχία
κατά το 2016 (Γράφημα 5) και κατά την περίοδο 2009 – 2006 (Γράφημα 6), η
ποσοστιαία κατανομή των κάδων όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι το τέλος 2016
(Γράφημα 7) και ο συνολικός αριθμός των κάδων που έχουν τοποθετηθεί κατά την
περίοδο 2009 – 2016 (Γράφημα 8).
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Γράφημα 5: Τοποθετήσεις κάδων ανά επαρχία κατά το 2016.

Πηγή: Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ (http://www.afiscyprus.com.cy/el-GR/Results/34659/)

Γράφημα 6: Τοποθετημένοι κάδοι ανά επαρχία κατά την περίοδο 2009 μέχρι 2016.

Πηγή: Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ (http://www.afiscyprus.com.cy/el-GR/Results/34659/)
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Γράφημα 7: Συνολικοί κάδοι ανά επαρχία κατά την περίοδο 2009 μέχρι 2016.

Πηγή: Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ (http://www.afiscyprus.com.cy/el-GR/Results/34659/)

Γράφημα 8: Τοποθετημένοι κάδοι κατά την περίοδο 2009 μέχρι 2016.

Πηγή: Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ (http://www.afiscyprus.com.cy/el-GR/Results/34659/)
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Σύμφωνα με τον Καν. 7(1)(α) των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 έως 2016, τα συστήματα συλλογής καθιστούν
δυνατή την απόρριψη των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ από τους χρήστες, σε
προσβάσιμο σημείο συλλογής που βρίσκεται κοντά τους, σε συνάρτηση με την
πυκνότητα του πληθυσμού. Κατά τον έλεγχο δεν κατέστη δυνατό να παρουσιαστούν
στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τον πιο πάνω Κανονισμό.
Επίσης, σύμφωνα με τον όρο 6.3 της Έγκρισης, θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτικό
αποτελεσματικό σχέδιο συλλογής, μεταφοράς και διαλογής, στην περίπτωση που
συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ ή το υφιστάμενο
σχέδιο αδυνατεί να λειτουργήσει. Όπως διαπιστώσαμε, το ΤΠ δεν φαίνεται να έχει
ενημερωθεί για την εκπόνηση ή όχι εναλλακτικού σχεδίου.
Σύσταση: Το ΤΠ θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι τα σημεία συλλογής έχουν καθοριστεί
σε συνάρτηση με την πυκνότητα του πληθυσμού και επιπρόσθετα, να ζητήσει από το
σύστημα την εκπόνηση εναλλακτικού σχεδίου, όπως αυτό περιγράφεται πιο πάνω
και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι ζήτησε από την ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ
στοιχεία σχετικά με τις συντεταγμένες των σημείων συλλογής και τον μέσο όρο του
βάρους που συλλέγεται, καθώς και το εναλλακτικό σχέδιο συλλογής, μεταφοράς και
διαλογής, στην περίπτωση που συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες αποβλήτων
φορητών ΗΣ&Σ ή το υφιστάμενο σχέδιο αδυνατεί να λειτουργήσει. Μας
πληροφόρησε επίσης ότι ο υφιστάμενος τρόπος συλλογής περιλαμβάνει τη συχνή
περισυλλογή από συγκεκριμένα σημεία και άμεση εξυπηρέτηση σε σημεία που
γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση του συστήματος ότι ο κάδος πλησιάζει να γεμίσει ή
έχει γεμίσει και ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα στον
υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας.
Γ.3.9 Υπεργολάβοι του συστήματος.
Το σύστημα συνεργάζεται με κυπριακή εταιρεία, για τη συλλογή, μεταφορά και
προσωρινή αποθήκευση των ΗΣ&Σ και με βελγική εταιρεία για την επεξεργασία και
αξιοποίησή τους. Οι ΗΣ&Σ συλλέγονται, από τον υπεργολάβο από τα σημεία
συγκέντρωσής τους (κάδους) και μεταφέρονται σε κέντρο αποθήκευσης, όπου
φυλάσσονται σε εμπορευματοκιβώτια θαλάσσιας μεταφοράς. Με τη συμπλήρωση
ενός φορτίου (περίπου 20 τόνοι) αυτό αποστέλλεται με ευθύνη της ΑΦΗΣ Κύπρος
Λτδ, στην ειδική μονάδα στο Βέλγιο, η οποία έχει την ευθύνη του διαχωρισμού των
υλικών σε κατηγορίες και αξιοποίησης κάθε κατηγορίας. Σχετικά με το πιο πάνω,
παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:
(α) Συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών συλλογής, αποδοχής και
αποθήκευσης ΗΣ&Σ οικιακού τύπου και αγοράς, αποθήκευσης, διανομής και
τοποθέτησης ειδικών κάδων για τη συλλογή των ΗΣ&Σ οικιακού τύπου. Η
πρώτη συμφωνία (Συμφωνία 1)μεταξύ της ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ και κυπριακής
εταιρείας (Ανάδοχος 1) συνομολογήθηκε την 1.6.2009 με διάρκεια μέχρι τις
31.3.2015. Η δεύτερη συμφωνία (Συμφωνία 2) συνομολογήθηκε στις 22.10.2015 με
διάρκεια από 1.6.2015 μέχρι 31.5.2018, με συνδεδεμένη με τον Ανάδοχο 1, εταιρεία.
Η διαδικασία που προβλέπεται για τη διαχείριση των αποβλήτων ΗΣ&Σ οικιακού
τύπου, παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραμμα 1 πιο κάτω.
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Σχεδιάγραμμα 1: Διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων ΗΣ&Σ οικιακού τύπου.
Δημιουργία δικτύου κάδων

Συλλογή των αποβλήτων ΗΣ&Σ

Προσωρινή αποθήκευση

Εξαγωγή αποβλήτων ΗΣ&Σ σε ειδική μονάδα του εξωτερικού

(i)

Απόθεμα αποβλήτων ΗΣ&Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 9.3 της Συμφωνίας
1, για την αποδοχή και αποθήκευση των αποβλήτων ΗΣ&Σ οικιακού
τύπου καταβάλλεται, από το σύστημα, ετήσιο ποσό ύψους €1.200.
Σύμφωνα με το άρθρο 9.4 της Συμφωνίας 2, η πιο πάνω αμοιβή
παρέμεινε η ίδια.
Διενεργήθηκαν εξαγωγές αποβλήτων ΗΣ&Σ μόνο κατά το 2011 (57.934
κιλά), 2013 (63.687 κιλά) και 2016 (99.626 κιλά), όπως φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 2: Εξαγωγές φορητών ΗΣ&Σ.
Έτος

Ημερ. Εξαγωγής

Ποσότητα
(κιλά)

2011

30.10.2011
30.10.2011

37.355
20.579

2013

18.11.2013
21.12.2013

42.449
21.238

2016

30.1.2016

99.626

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία στον πιο πάνω πίνακα, κατά τα έτη
2012, 2014 και 2015 δεν διενεργήθηκε καμιά εξαγωγή, με αποτέλεσμα,
κατά την εν λόγω περίοδο να είχε συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα
αποβλήτων ΗΣ&Σ στις αποθήκες του υπεργολάβου της ΑΦΗΣ Κύπρος
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Λτδ Επισημαίνεται ότι, στην έκθεση επιθεώρησης του ΤΠ, σχετικά με
επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 22.5.2015, στα υποστατικά του
υπεργολάβου του συστήματος που αποθηκεύει το απόθεμα των
αποβλήτων ΗΣ&Σ, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης των όρων της
άδειας διαχείρισης αποβλήτων του με αρ. 36/2011, δεν γίνεται
οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης των
αποβλήτων ΗΣ&Σ (π.χ. συνθήκες φύλαξης, κατάσταση αποβλήτου, κ.λπ.),
παρόλο που στην εν λόγω έκθεση υπάρχει συνημμένη, μεταξύ άλλων,
φωτογραφία του εν λόγω αποθέματος.
Σύσταση: Ενόψει του μεγάλου χρονικού διαστήματος που παρέρχεται
μεταξύ των εξαγωγών αποβλήτων ΗΣ&Σ, εισηγούμαστε όπως το ΤΠ
προβαίνει στον έλεγχο των συνθηκών φύλαξής του αποθέματος.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι οι συνθήκες φύλαξης έχουν
ελεγχθεί χωρίς να διαφανεί οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας και ότι δεν
υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός ως προς τον χρόνο διενέργειας των
εξαγωγών.
(ii)

Παραδιδόμενοι κάδοι. Σύμφωνα με το άρθρο 9.1 της Συμφωνίας 1, για
την υπηρεσία αγοράς αποθήκευσης, διανομής και τοποθέτησης ειδικών
κάδων για τη συλλογή των ΗΣ&Σ οικιακού τύπου, μονάδα υπολογισμού
της αμοιβής του Αναδόχου 1 θα ήταν ο αριθμός των παραδομένων κάδων
(10 λίτρων). Για κάθε κάδο που αποδεδειγμένα παραδίδονταν, ο
Ανάδοχος 1 θα χρέωνε την ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ το ποσό των €40, πλέον
ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της Συμφωνίας 2, για κάθε κάδο 10 και
20 λίτρων που αποδεδειγμένα παραδίδεται, ο Ανάδοχος 2 θα χρεώνει την
ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ το ποσό των €46 και €57, πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα.
Όσο αφορά στους κάδους 10 λίτρων, παρατηρήθηκε αύξηση στην τιμή
χρέωσης κατά 15%. Από στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν από το ΤΠ,
η τιμή των συγκεκριμένων κάδων αυξήθηκε σταδιακά, λόγω, αφενός του
κόστους αγοράς και μεταφοράς τους από το εξωτερικό, και αφετέρου της
αύξηση του κόστους καυσίμων.
Σημειώνεται ότι, οι κάδοι 20 λίτρων αποτέλεσαν νέα πρόνοια της
Συμφωνίας 2, για τα σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα, ώστε για τα εν
λόγω σημεία να μειωθούν οι συλλογές και κατ΄επέκταση να μειωθεί στο
ήμισυ το κόστος συλλογής.

(iii) Συλλογή. Όσον αφορά στους κάδους 10 λίτρων, σύμφωνα με το άρθρο
9.2 της Συμφωνίας 1, για την υπηρεσία συλλογής ΗΣ&Σ οικιακού τύπου,
μονάδα υπολογισμού της αμοιβής του Αναδόχου 1 θα ήταν ο αριθμός των
σημείων συλλογής που εξυπηρετούσε. Για κάθε ένα σημείο από το οποίο
αποδεδειγμένα γινόταν συλλογή, ο Ανάδοχος 1 θα χρέωνε την ΑΦΗΣ
Κύπρος Λτδ €14 για Λευκωσία, €8 για Λεμεσό, €13 για Λάρνακα και Πάφο
και €16 για Αμμόχωστο. Σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν, είχε
οριστεί μια τιμή βάσης για την πόλη όπου ήταν η έδρα του Αναδόχου 1
(στην προκειμένη περίπτωση η Λεμεσός) και έγινε διαφοροποίηση για τις
άλλες πόλεις, ανάλογα των αποστάσεων.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, λόγω αύξησης της τιμής των
καυσίμων, οι τιμές, κατά το 2011, αυξήθηκαν και ανήλθαν για κάθε σημείο
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στη Λευκωσία σε €15, Λεμεσό €9, Λάρνακα και Πάφο €14 και Αμμόχωστο
€17. Σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της Συμφωνίας 2 (άρθρο 9.3.1), ο
Ανάδοχος θα χρεώνει για κάθε σημείο στη Λευκωσία €19 (αύξηση €5 ή
35,7% σε σύγκριση με το 2009), Λεμεσό €14 (αύξηση €6 ή 75%, σε
σύγκριση με το 2009) Λάρνακα και Πάφο €15 (αύξηση €2 ή 15,4% σε
σύγκριση με το 2009) και Αμμόχωστο €18 (αύξηση €2 ή 12,5% σε
σύγκριση με το 2009).
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν για έλεγχο, η εισαγωγή των
κάδων 20 λίτρων μείωσε το κόστος συλλογής, αλλά παράλληλα επέφερε
μείωση και στα εισοδήματα του Αναδόχου 2. Ως αποτέλεσμα, η ΑΦΗΣ
Κύπρος Λτδ, αποδέχτηκε τις αυξήσεις της Συμφωνίας 2, οι οποίες μαζί με
την εισαγωγή των κάδων 20 λίτρων, μείωσαν συνολικά το κόστος
συλλογής ανά τόνο.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9.32 της Συμφωνίας 2, στην περίπτωση
που η ποσότητα που θα συλλέγεται από τον Ανάδοχο υπερβαίνει τα 50
κιλά μπαταριών ανά σημείο, θα γίνεται κατά περίπτωση νέα διευθέτηση
μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών, καλή τη πίστη. Η πιο πάνω
πρόνοια αφορά στις περιπτώσεις φορητών ΗΣ&Σ με συνολικό βάρος που
ξεπερνά τα 50 κιλά, που παραμένουν σε αποθήκες εισαγωγέων,
τελωνείων, κ.α., για τις οποίες παρέρχεται η ημερομηνία λήξης τους.
Όπως πληροφορηθήκαμε, υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο δεν
υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ως προς την οικονομική διευθέτηση που
συμφωνήθηκε.
Σύσταση: Θα πρέπει αυξήσεις όπως οι πιο πάνω οι οποίες συνεπάγονται
αύξηση στο κόστος διαχείρισης του συστήματος, καθώς και οι οικονομικές
διευθετήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 9.3.2 της
Συμφωνίας 2, να αξιολογούνται από το ΤΠ, λαμβάνοντας υπόψη ότι
ουσιαστικά το κόστος λειτουργίας του συστήματος μετακυλείται στους
καταναλωτές.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι η μετακύλυση του κόστους
δεν είναι υποχρεωτική και ότι η τιμή ενός προϊόντος εξαρτάται από τη
ζήτηση και προσφορά και δεν επηρεάζεται από τη συμμετοχή ενός
παραγωγού στο συλλογικό σύστημα.
Η Υπηρεσία μας διατηρεί τις θέσεις της επί του θέματος.
(β) Διαδικασίες σύναψης συμφωνιών. Οι όροι της Έγκρισης του συλλογικού
συστήματος δεν περιλαμβάνουν σχετική απαίτηση για κοινοποίηση, στο ΤΠ,
στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες συνομολόγησης των υπό αναφορά συμφωνιών
(έγγραφα διαγωνισμών, διαδικασία, συμφωνίες, κ.λπ.), σε αντίθεση με τον ειδικό όρο
3.5 της Έγκρισης του συστήματος συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών και
αποβλήτων συσκευασιών Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, σύμφωνα με τον οποίο
για οποιαδήποτε ανάγκη για παροχή υπηρεσιών/αγοράς προϊόντων συνολικής αξίας
ίσης ή μεγαλύτερης των €5.000, το σύστημα υποχρεούται να προκηρύσσει σχετικές
προσφορές και να ενημερώνει σχετικά, γραπτώς, ανά εξάμηνο, το ΤΠ. Διαπιστώσαμε
ότι το ΤΠ δεν τηρεί οποιαδήποτε στοιχεία σχετικά με τα πιο πάνω, τα οποία, κατά την
άποψη μας, θεωρούνται σημαντικά για την αξιολόγηση της λειτουργίας του
συλλογικού συστήματος.
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Επιπλέον, σε αντίθεση με τις πρόνοιες των άρθρων 12 και 11 των Συμφωνιών 1 και
2, αντίστοιχα, καθώς και τις πρόνοιες των περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 έως
2015, από έλεγχο στα αντίγραφα των εν λόγω συμφωνιών που υποβλήθηκαν για
έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι αυτά δεν έχουν χαρτοσημανθεί.
Σύσταση: Θεωρούμε ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση
της αποδοτικότητας του συστήματος και εισηγούμαστε όπως, στην επικείμενη
έγκριση που θα δοθεί στο σύστημα, συμπεριληφθεί παρόμοιος όρος με αυτόν που
υπάρχει στην άδεια του συλλογικού συστήματος διαχείρισης συσκευασιών Green Dot
(Cyprus) Public Co Ltd Ανεξάρτητα με τη συμπερίληψη ή όχι τέτοιου όρου, θεωρούμε
ότι το Τμήμα, στο πλαίσιο της ευθύνης του για αξιολόγηση του συστήματος, θα
πρέπει να ελέγξει τις υπό αναφορά συμβάσεις, καθώς και τις διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν ως προς τη συνομολόγησή τους. Επιπλέον, θα πρέπει να
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις πρόνοιες των περί Χαρτοσήμων Νόμων του
1963 έως 2015, καθώς και των σχετικών άρθρων των συμφωνιών.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι θα υιοθετήσει την εισήγησή μας για
συμπερίληψη σχετικού όρου στην έγκριση του συστήματος ώστε το τελευταίο να
υποχρεούται, για οποιαδήποτε ανάγκη για παροχή υπηρεσιών/αγοράς προϊόντων
συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €5.000, να προκηρύσσει σχετικές
προσφορές και να ενημερώνει σχετικά, γραπτώς, ανά εξάμηνο, το ΤΠ.
Γ.3.10 Δηλώσεις παραγωγών.
Οι παραγωγοί υποβάλλουν ανάλογα με το μέγεθός τους, είτε ετήσιες, είτε τριμηνιαίες
δηλώσεις, ενώ όλες οι εταιρείες που εγγράφονται στο σύστημα, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία εγγραφής τους, έχουν υποχρέωση υποβολής αναδρομικών δηλώσεων για
ΗΣ&Σ που τοποθέτησαν στην αγορά από την 1.5.2009. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
της ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ για το 2016, για το εν λόγω έτος δηλώθηκαν 9.366.558 τεμάχια ή
224,95 τόνοι μπαταριών (2015: 9.613.306 τεμάχια ή 240,33 τόνοι) από τους
συνεργαζόμενους παραγωγούς. Σύμφωνα με στοιχεία στις ετήσιες εκθέσεις του
συλλογικού συστήματος, κατά την περίοδο 2009 – 2016 διενεργήθηκαν, συνολικά 58
έλεγχοι, από τους οποίους οι δέκα αφορούσαν στο 2016, από δύο ελεγκτικούς οίκους,
με τους οποίους έχει συμβληθεί η ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
του συστήματος για το 2016, από τους ελέγχους προέκυψε ότι συνολικά υποδηλώθηκαν
στο σύστημα 4.709 τεμάχια μπαταριών (2015: 10.344, 2014: 53.457) που
αντιστοιχούσαν σε επιπλέον τέλη €150 (2015: €619, 2014: €1.573), τα οποία όπως
αναφέρεται, καταβλήθηκαν με την ολοκλήρωση των ελέγχων. Το πιο πάνω είναι
ανησυχητικό, εάν ληφθεί υπόψη ότι, αυτό υποδηλώνει πως τα πραγματικά επίπεδα
ανακύκλωσης είναι ακόμα χαμηλότερα των καταγεγραμμένων (που ήδη απέχουν
σημαντικά από τους στόχους που τέθηκαν από την ΕΕ). Επισημαίνεται ότι δεν έχει
επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή (π.χ. εξώδικο) σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων Νόμους
του 2011 έως 2016, από το Τμήμα, σχετικά με το πιο πάνω, το οποίο δεν φαίνεται να
είναι ενήμερο σχετικά με τη μεθοδολογία των πιο πάνω ελέγχων και τα αναλυτικά
αποτελέσματά τους.
Σύσταση: Κατά την άποψή μας, το ΤΠ θα πρέπει να αξιολογήσει τη μεθοδολογία
των πιο πάνω ελέγχων, να ενημερωθεί με τα αναλυτικά αποτελέσματά τους και να
επιβάλει τις ανάλογες ποινές, όπου προκύπτουν αδικήματα.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή η
παρακολούθηση και ο έλεγχος όλων των προνοιών με τη νέα αδειοδότηση.
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Γ3.11 Οικονομικές καταστάσεις.
Κατά την περίοδο του ελέγχου, οι τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της
ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ που ήταν διαθέσιμες αφορούσαν στο έτος που έληξε στις
31.12.2015. Η οικονομική κατάσταση του συλλογικού συστήματος, όπως αυτή
παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 πιο κάτω.
Πίνακας 3: Στοιχεία οικονομικής κατάστασης της ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ κατά την
περίοδο 2008 μέχρι 2015.

Έτος

Κέρδος/(Ζημιά)
πριν τη
φορολογία
€

Εισοδήματα
(εκτός εσόδων
χρηματοδότησης)
€

Λειτουργικά
έξοδα
€

Έξοδα
διοίκησης
€

2008

(27.496)

28.050

2.672

52.928

2009

(68.600)

44.322

43.858

68.070

2010

(24.651)

163.767

92.082

97.995

2011

7.837

286.026

190.974

95.520

2012

79.222

318.469

164.916

87.383

2013

47.384

486.858

229.356

85.709

2014

153.854

465.780

243.683

79.803

2015

219.964

619.530

316.588

79.668

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του, το σύστημα, κατά τα πρώτα τρία
χρόνια σύστασής του, δηλαδή για τις περιόδους 2008 – 2010, παρουσίασε ζημιά
(πριν τη φορολογία) ύψους €27.496, €68.600 και €24.651, αντίστοιχα, ενώ για τα έτη
2011 – 2015, παρουσίασε κέρδη (πριν τη φορολογία) ύψους €7.837, €79.222,
€47.384, €153.854 και €219.964, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, κατά το 2013, τα κέρδη
από εργασίες αυξήθηκαν από €66.170 το 2012 σε €171.793 το 2013, ωστόσο, λόγω
αναγνώρισης της ζημιάς ύψους €139.247 που προέκυψε από τη μετατροπή των
ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου σε μετοχές, η αξία των οποίων
απομειώθηκε, παρουσιάζεται μείωση του κέρδους πριν τη φορολογία σε σχέση με το
2012.
(α) Έσοδα. Τα συνολικά εισοδήματα (μη συμπεριλαμβανομένου των εσόδων
χρηματοδότησης), κατά τις περιόδους 2008 – 2015, ανήλθαν στα €28.050, €44.322,
€163.767, €286.026, €318.469, €486.858, €465.780 και €619.530, αντίστοιχα και
αφορούν σε έσοδα από εγγραφή μελών και καταβολή ετήσιων τελών από τα μέλη
του συστήματος. Σημειώνεται ότι, για τα έτη 2008 και 2009, τα εν λόγω εισοδήματα
αφορούν μόνο στην εγγραφή μελών, τα οποία αναγνωρίζονται στη λογιστική
περίοδο κατά την οποία τα μέλη εγγράφονται ως μέλη του συστήματος και
καταβάλλουν τα σχετικά τέλη. Τα έσοδα από ετήσια τέλη αναγνωρίζονται στην
κατάσταση συνολικών εσόδων κατά το έτος στο οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίες,
το οποίο υπολογίζεται ανάλογα με το ποσοστό κάλυψης της ελάχιστης υποχρέωσης
που αναλαμβάνει ετησίως το σύστημα, ενώ τέλη που εισπράχθηκαν και αφορούν σε
προηγούμενα έτη, αναγνωρίζονται στο έτος που έχουν δηλωθεί. Σύμφωνα με τις
λογιστικές πολιτικές του συστήματος, όπως αναφέρονται στις οικονομικές
καταστάσεις, μέχρι και το 2012 οι εισπράξεις έναντι εισοδημάτων, που αφορούν σε
μεταγενέστερες οικονομικές περιόδους καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενο εισόδημα
και αναγνωρίζονταν στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων στο έτος που
προσφέρονταν οι υπηρεσίες. Στις οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2013 και 2014,
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αναφέρεται ότι το αναβαλλόμενο εισόδημα που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη από την
περίοδο τιμολόγησής του, αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, χωρίς,
ωστόσο, να εξηγείται ο τρόπος καθορισμού της περιόδου αυτής. Αντίθετα, στις
οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2015, αναφέρεται ότι τα έσοδα από τέλη
ανακύκλωσης των ΗΣ&Σ που τοποθετήθηκαν στην αγορά αναγνωρίζονται πλήρως
στην
κατάσταση
συνολικών
εσόδων
σε
περίοδο
τεσσάρων
ετών,
συμπεριλαμβανομένου και του έτους τιμολόγησης και ότι αυτή είναι η αναμενομένη
περίοδος που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ως την περίοδο κατά τη διάρκεια της
οποίας θα επιστραφεί προς ανακύκλωση η ποσότητα ΗΣ&Σ που διατέθηκε στην
αγορά την προηγούμενη τριετία.
Παρατηρήσαμε ότι, η αναγνώριση του αναβαλλόμενου εισοδήματος το οποίο
υπερβαίνει τα τέσσερα έτη από την τιμολόγησή του, επέφερε σημαντική αλλαγή στα
οικονομικά αποτελέσματα του συστήματος, καθότι ποσά ύψους €231.442, €302.788
και €135.341 που αφορούσαν σε αναβαλλόμενο εισόδημα, που τιμολογήθηκε κατά
τα έτη 2009, 2010 και 2011, αντίστοιχα, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό συνολικών
εσόδων των ετών 2013, 2014 και 2015, αντίστοιχα. Ωστόσο, στις οικονομικές
καταστάσεις για το 2013, δεν επισημάνθηκε η πιο πάνω αλλαγή λογιστικής πολιτικής,
ούτε και επεξηγήθηκαν οι λόγοι που οδήγησαν σε απόφαση για την εν λόγω αλλαγή,
σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) αρ. 8.
Επεξήγηση δόθηκε σε σχετική σημείωση στις οικονομικές καταστάσεις για το 2015,
σύμφωνα με την οποία η περίοδος των τεσσάρων ετών αποτελεί την «..…
αναμενόμενη περίοδο που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ως την περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας θα επιστραφεί προς ανακύκλωση όποια από τις ποσότητες
ηλεκτρικών στηλών που διατέθηκαν στην αγορά την προηγούμενη τετραετία».
Τονίζεται ότι ο λογιστικός χειρισμός του αναβαλλόμενου εισοδήματος επηρεάζει
σημαντικά το φορολογητέο εισόδημα του συστήματος.
(β) Έξοδα. Κατά τα έτη 2008 – 2015, τα λειτουργικά έξοδα του συστήματος
ανήλθαν στα €2.672, €43.858, €92.082, €190.974, €164.916, €229.356, €243.683
και €316.588, αντίστοιχα. Μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων αφορά σε έξοδα
επικοινωνίας (2013: €132.935, 2014: €171.374, 2015: €184.722) και συλλογής
κάδων (2013: €26.825, 2014: €31.186, 2015: €40.618), το ύψος και η λογικότητα των
οποίων δεν φαίνεται να έχει αξιολογηθεί από το ΤΠ. Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν,
κατά τα έτη 2008 – 2015, στα €52.928, €68.070, €97.995, €95.520, €87.383,
€85.709, €79.803 και €79.668, αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων
διοίκησης αφορά στις διοικητικές υπηρεσίες που τιμολογούνται από την Green Dot
(Cyprus) Public Co Ltd (2013: €65.333, 2014: €63.000, 2015: €63.000). Σχετικά με τα
πιο πάνω, αναφέρονται τα ακόλουθα:
-

Όπως διαπιστώθηκε, στη συμφωνία, η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ της
ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ και της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, ημερ.
19.1.2012, περιγράφονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρίς όμως να
παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του κόστους τους, το οποίο είναι
καθοριστικής σημασίας σχετικά με την εικόνα της ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ,
όπως αυτή παρουσιάζεται στις οικονομικές της καταστάσεις, αφού το εν
λόγω ποσό υπερβαίνει το 75% των συνολικών εξόδων διοίκησης.

-

Σύμφωνα με το Άρθρο 126 «Κέρδη, Μερίσματα και Αποθεματικό» του
Καταστατικού της εταιρείας, επειδή η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, τα εισοδήματα και η περιουσία της, από οπουδήποτε και αν
προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται μόνο για την προαγωγή των σκοπών
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της και κανένα ποσοστό από αυτά δεν θα πληρώνεται ή θα μεταβιβάζεται
άμεσα ή έμμεσα, με τη μορφή μερίσματος, δώρου ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο με τη μορφή του κέρδους στα μέλη της. Στο πιο πάνω Άρθρο,
αναφέρεται επίσης ότι δεν εμποδίζεται η πληρωμή με καλή πίστη εύλογης
και αρμόζουσας αμοιβής, σε υπάλληλο ή υπαλλήλους της εταιρείας ή σε
μέλος της, σε ανταμοιβή για υπηρεσία η οποία δόθηκε πραγματικά προς
την εταιρεία. Κατά την άποψή μας, λόγω του ότι σημαντικό ποσοστό των
διοικητικών εξόδων του συστήματος αφορούν στη σύμβαση διαχείρισης με
την Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, η οποία περιλαμβάνει και έξοδα
μισθοδοσίας, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η πληρωμή αυτή είναι εύλογη
και αρμόζουσα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.
Σύσταση: Θα πρέπει να ζητηθεί από το συλλογικό σύστημα να προβεί σε ανάλυση
των επιμέρους ποσών της πιο πάνω συμφωνίας κατά είδος υπηρεσίας που
προσφέρεται, ιδιαίτερα όσον αφορά στα έξοδα μισθοδοσίας, ώστε να μπορεί να
τεκμηριωθεί ότι εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας
και να ζητηθούν επαρκείς εξηγήσεις για τον υπολογισμό τους.
Περαιτέρω
εισηγηθήκαμε όπως ζητηθεί από το σύστημα όπως υποβάλλει ανάλυση σημαντικών
ποσών, όπως λειτουργικών εξόδων, εξόδων διοίκησης, εμπορικών εισπρακτέων και
εμπορικών υποχρεώσεων, ώστε το Τμήμα να μπορεί να προβαίνει σε καλύτερη
αξιολόγησή του.
Γ.4 Μητρώο παραγωγών.
Σύμφωνα με τον Καν. 18(2) των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 έως 2016, ο Υπουργός καταρτίζει Μητρώο
Παραγωγών αναφορικά με απόβλητα ΗΣ&Σ και κάθε παραγωγός εγγράφεται σε
αυτό. Όπως διαπιστώσαμε, το ΤΠ δεν διατηρεί επικαιροποιημένο μητρώο
παραγωγών. Επίσης, το υφιστάμενο μητρώο περιλαμβάνει, εκτός από τους
παραγωγούς αποβλήτων ΗΣ&Σ, και τους παραγωγούς αποβλήτων ΗΗΕ. Όπως
πληροφορηθήκαμε, η δημιουργία ξεχωριστών μητρώων, στα οποία να
περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τους εν λόγω Κανονισμούς
ολοκληρώθηκε με σημαντική καθυστέρηση, στις 13.7.2016.
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Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ).

Δ.1 Ορισμοί.
Σύμφωνα με τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού) Κανονισμούς τους 2015 και 2017 (ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ 337/2017):
«Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» σημαίνει τον εξοπλισμό του οποίου η
ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τον
εξοπλισμό για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και των
πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως
1.000V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1.500V συνεχούς ρεύματος.
«Παραγωγός» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα της
τεχνικής πωλήσεων που χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως
επικοινωνίας υπό την έννοια του άρθρου 7 του περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών
Νόμου, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, το
οποίο:
(α) είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή
το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο
θέτει στην αγορά με την εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της
επικράτειας της Δημοκρατίας,
(β) είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και μεταπωλεί εντός της επικράτειας της
Δημοκρατίας με την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα εξοπλισμό παραγόμενο από
άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται παραγωγός εφόσον η
εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του παραγωγού αναγράφεται στον
εξοπλισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημεία (α),
(γ) είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και εισάγει και διαθέτει στην αγορά εντός
της Δημοκρατίας, κατ΄ επάγγελμα, ΗΗΕ από Τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος ή
(δ) πωλεί ΗΗΕ μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά
νοικοκυριά ή χρήστες, πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών εντός της Δημοκρατίας και
είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.
Πρόσωπο που παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει
χρηματοδοτικής συμφωνίας δεν θεωρείται παραγωγός, εκτός εάν ενεργεί ως
παραγωγός κατά την έννοια των σημείων (α) έως (δ) πιο πάνω.
«Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» σημαίνει τον ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 των περί
Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2016, συμπεριλαμβανομένων όλων των
κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλώσιμων, που
συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του.
«Απόβλητα ΗΗΕ οικιακής προέλευσης» σημαίνει τα απόβλητα ΗΗΕ που
προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες
πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των
αποβλήτων ΗΕΕ προερχόμενων από νοικοκυριά (τα απόβλητα ΗΗΕ, που ενδέχεται
να χρησιμοποιούνται τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από χρήστες πλην των
ιδιωτικών νοικοκυριών, θεωρούνται εν πάση περιπτώσει απόβλητα οικιακής
προέλευσης) .
«Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει συμβούλιο δήμου και κοινοτικό
συμβούλιο.
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«Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη φορά κατά την οποία προϊόν
κυκλοφορεί στην αγορά εντός της επικράτειας κράτους μέλους σε επαγγελματική
βάση.
«Διανομέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού,
το οποίο καθιστά ΗΗΕ διαθέσιμο στην αγορά. Ο διανομέας δεν εμποδίζεται από του
να είναι και παραγωγός κατά την έννοια των εν λόγω Κανονισμών.
«Κυκλοφορία στην αγορά» σημαίνει κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή,
κατανάλωση ή χρήση στην αγορά κράτους μέλους στο πλαίσιο εμπορικής
δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή, είτε δωρεάν.
«Φορέας εκμετάλλευσης συλλογικού ή ατομικού συστήματος» σημαίνει το
νομικό πρόσωπο που οργανώνει το σύστημα.
«Χρηματοδοτική συμφωνία» σημαίνει οποιαδήποτε συμφωνία ή διακανονισμό
δανειοδότησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης ή μελλοντικής πώλησης εξοπλισμού,
ανεξάρτητα από το αν οι όροι της συμφωνία ή του διακανονισμού ή οιασδήποτε
συνοδευτικής συμφωνίας ή διακανονισμού προβλέπουν ή επιτρέπουν τη μεταβίβαση
της κυριότητας του εξοπλισμού.
Δ.2 Θεσμικό πλαίσιο και αρμόδιοι φορείς.
Κύριες επισημάνσεις

Εισηγήσεις

- Παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση
στη μεταφορά του ευρωπαϊκού θεσμικού
πλαισίου στο εθνικό δίκαιο.

- Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να
διασφαλίζεται η έγκαιρη εναρμόνιση του
εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό για να
αποφεύγεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος
επιβολής ποινών για μη συμμόρφωση.
- Θα πρέπει να καταβάλλεται
προσπάθεια για την έγκαιρη
συγκέντρωση των απαιτούμενων
στοιχείων και αποφυγή οποιωνδήποτε
καθυστερήσεων στην υποβολή των
απαιτούμενων εκθέσεων προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην
υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαχείριση αποβλήτων ΗΗΕ διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ
σχετικά με τα απόβλητα ΗΗΕ, καθώς και τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011
έως 2016 και τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2015 και 2017 (ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ 337/2017) που
αποτελούν το βασικό εθνικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων ΗΗΕ. Με
την ψήφιση των πιο πάνω Κανονισμών, καταργήθηκαν οι περί Στερεών και
Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Κανονισμοί του 2004 και 2009 και η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία
2012/19/ΕΕ.
Σκοπός της ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ 337/2017 είναι ο καθορισμός μέτρων για την
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας με την πρόληψη ή μείωση
των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ,
καθώς και τον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και τη
βελτίωση της αποδοτικότητάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 του
Νόμου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο ανάπτυξη.
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Οι πιο πάνω Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:
(α) Εξοπλισμό απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφαλείας
της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού που
προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς.
(β) Εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο και εγκατεστημένο ως τμήμα άλλου τύπου
εξοπλισμού αποκλειόμενου από ή μη υπαγόμενου στο πεδίο εφαρμογής της ΚΔΠ
73/2015 και ΚΔΠ 337/2017, ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν
αποτελεί τμήμα του άλλου εξοπλισμού.
(γ)

Λαμπτήρες πυράκτωσης.

Επιπλέον, από τις 15.8.2018, η ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ 337/2017 δεν θα εφαρμόζεται και
σε άλλα είδη ΗΗΕ, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό 4(4).
Επισημαίνεται ότι, καθώς ο έλεγχος συμμόρφωσης με όλες τις πρόνοιες και διατάξεις
των πιο πάνω ήταν πρακτικά αδύνατος, επικεντρωθήκαμε στις διατάξεις που κρίθηκαν
σημαντικές για τους σκοπούς του παρόντος ελέγχου.
Βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας, κύριοι φορείς στον τομέα της διαχείρισης των
αποβλήτων ΗΕΕ είναι οι πιο κάτω:
Πίνακας 4: Αρμόδιοι φορείς, βάσει νομοθεσίας, στον τομέα της διαχείρισης
αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Φορέας
Υπουργός ΓΑΑΠ

Νομοθεσία
Περί Αποβλήτων
Νόμοι του 2011
έως 2016
(Ν.185(Ι)/2011,
άρθρο 5)

Αρμοδιότητα
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Νόμου.

Οι περί
Αποβλήτων
(Απόβλητα
Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
Κανονισμοί του
2015 και 2017
(ΚΔΠ 73/2015 και
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 6(1))

Ο Υπουργός, με διάταγμά του που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίζει
επιπρόσθετα μέτρα πέραν των
προβλεπόμενων στην ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ
337/2017, για την ελαχιστοποίηση της
διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ ως
αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και για την
επίτευξη υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής
των αποβλήτων ΗΗΕ.

(ΚΔΠ 73/2015 και
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 7(2))

Ο Υπουργός μέσω της άδειας διαχείρισης
αποβλήτων που εκδίδεται δυνάμει των
σχετικών διατάξεων θέτει όρους που
διασφαλίζουν ότι η συλλογή και η μεταφορά
και η περαιτέρω διαχείριση των χωριστά
συλλεγόμενων αποβλήτων ΗΗΕ γίνεται κατά
τρόπο που επιτρέπει βέλτιστες συνθήκες για
την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση, καθώς και τον περιορισμό
επικίνδυνων ουσιών.
Ο Υπουργός μεριμνά για την εφαρμογή της
αρχής της ευθύνης του παραγωγού και, στη

(ΚΔΠ 73/2015 και
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Νομοθεσία
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 8(1))

Αρμοδιότητα
βάση αυτή, εξασφαλίζει την επίτευξη ελάχιστου
ετήσιου ποσοστού συλλογής.

(ΚΔΠ 73/2015 και
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 9(6))

Για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος, ο
Υπουργός δύναται με διάταγμά του που
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας να ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα
ποιότητας για την επεξεργασία των
συλλεγόμενων αποβλήτων ΗΗΕ και να
ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την οργάνωση κάθε ατομικού ή συλλογικού
συστήματος, απαιτείται η χορήγηση άδειας
από τον Υπουργό ΓΑΑΠ.

(ΚΔΠ 73/2015 και
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 15(2)

Διευθυντής
Τμήματος
Περιβάλλοντος

Περί Αποβλήτων
Νόμοι του 2011
έως 2016
(Ν.185(Ι)/2011)
Άρθρο 26, εδάφιο
1.

Ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων
καταθέτει στον Διευθυντή του Τμήματος
Περιβάλλοντος εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση
για το κόστος των δαπανών για την
αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού
ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις
δραστηριότητες του.

Άρθρο 33, εδάφια
3(α) και 11.

Ο Διευθυντής τηρεί Αρχείο Διαχειριστών
αποβλήτων και δέχεται αιτήσεις για εγγραφή
στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων, από
πρόσωπα τα οποία ασχολούνται με τη
συλλογή ή τη μεταφορά αποβλήτων σε
επαγγελματική βάση ή/και ασχολούνται με την
εμπορία ή μεσιτεία αποβλήτων ή/και
εξασφαλίζουν τα ίδια την επεξεργασία των μη
επικίνδυνων αποβλήτων τους.
Ο Διευθυντής επίσης τηρεί αρχείο των
παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων.

Οι περί
Αποβλήτων
(Απόβλητα
Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
Κανονισμοί του
2015 και 2017
(ΚΔΠ 73/2015 και
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 10(2))

Ο Διευθυντής μεριμνά ώστε οι άδειες
διαχείρισης αποβλήτων να περιλαμβάνει όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την τήρηση
των απαιτήσεων των Κανονισμών για την
επίτευξη των στόχων ανάκτησης.
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Φορέας

Νομοθεσία
(ΚΔΠ 73/2015 και
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 13(3))

(ΚΔΠ 73/2015 και
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 14(1))

(ΚΔΠ 73/2015 και
ΚΔΠ 337/2017,
Κανονισμός 21(1))

Συμβουλευτική
Επιτροπή
Διαχείρισης
Αποβλήτων

Αρχή Λιμένων
Κύπρου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΠ/02/2017

Αρμοδιότητα

Όσον αφορά στα απόβλητα ΗΗΕ οικιακής
προέλευσης, ο Διευθυντής μεριμνά ώστε (α)
κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση όταν
διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, η οποία
βεβαιώνει τη χρηματοδότηση της διαχείρισης
όλων των αποβλήτων ΗΗΕ και (β) οι
παραγωγοί να σημαίνουν ευκρινώς τα
προϊόντα τους σύμφωνα με τις διατάξεις των
Κανονισμών.
Όσον αφορά στα απόβλητα ΗΗΕ μη οικιακής
προέλευσης, ο Διευθυντής μεριμνά ώστε, για
προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις
13.8.2005, το κόστος για τη συλλογή, την
επεξεργασία, την ανάκτηση και την
περιβαλλοντικά ορθή διάθεση των αποβλήτων
ΗΗΕ να χρηματοδοτείται από τους
παραγωγούς.
Ο Διευθυντής καταρτίζει και τηρεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις των Κανονισμών, μητρώο
παραγωγών ΗΗΕ.

Οι περί Αποβλήτων
(Απόβλητα
Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
Κανονισμοί του
2015 και 2017 (ΚΔΠ
73/2015 και ΚΔΠ
337/2017,
Κανονισμός 15(3))

Γνωμοδοτεί στον Υπουργό ΓΑΑΠ αναφορικά με
τα αιτήματα για έκδοση άδειας λειτουργίας
ατομικού ή συλλογικού συστήματος διαχείρισης
αποβλήτων ΗΗΕ.

(ΚΔΠ 73/2015,
Κανονισμός 17(10)

Γνωμοδοτεί σχετικά με αιτήσεις των φορέων
εκμετάλλευσης των συλλογικών συστημάτων για
τροποποίηση των αδειοδοτημένων συστημάτων.

Οι περί Αποβλήτων
(Απόβλητα
Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
Κανονισμοί του
2015 και 2017 (ΚΔΠ
73/2015 και ΚΔΠ
337/2017,
Κανονισμός 18)

Κατά την είσοδο ΗΗΕ στη Δημοκρατία και πριν
τη έξοδό του από τον λιμενικό χώρο, ο
παραγωγός παρουσιάζει στην Αρχή Λιμένων
Κύπρου, εφόσον του ζητηθεί, αποδεικτικά
στοιχεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του
που προβλέπονται στους Κανονισμούς,
σύμφωνα οδηγίες που εκδίδει για τον σκοπό
αυτό η Αρχή Λιμένων Κύπρου.

37

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΠ/02/2017

Δ.2.1 Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, τα κράτη μέλη θέτουν τις αναγκαίες
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις
της μέχρι τις 14.2.2014. Με βάση το πιο πάνω, στις 13.3.2015 δημοσιεύτηκαν οι περί
Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του
2015, προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
Η ΕΕ με επιστολή της ημερ. 3.4.2017, ανέφερε ότι μετά από αξιολόγηση της
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, προέκυψε
ότι απαιτείται διευκρίνιση ορισμένων ζητημάτων και επεσήμανε ότι εάν οι αρμόδιες
αρχές συμφωνούν ότι υπάρχουν ελλείψεις στη νομοθεσία ενσωμάτωσης της
Οδηγίας, θα ήταν ευπρόσδεκτη για τις υπηρεσίες της Επιτροπής η ανάληψη
δέσμευσης για τις αναγκαίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Με βάση την πιο πάνω
επισήμανση της ΕΕ, το ΤΠ ετοίμασε σχετικό προσχέδιο τροποποιητικών
κανονισμών, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου
54(2)(β) των περί Αποβλήτων Νόμων, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή και εγκρίθηκαν
από αυτή και δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις
20.10.2017 (ΚΔΠ 337/2017). Όπως διαπιστώνεται, η ενσωμάτωση της σχετικής
Ευρωπαϊκής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όχι μόνο έγινε με σημαντική καθυστέρηση,
αλλά παρουσίαζε ορισμένες ελλείψεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως σε σχετικούς
ορισμούς.
Σύσταση: Θα πρέπει, πάντοτε, να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
διασφαλίζεται η έγκαιρη και πλήρης εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό
για να αποφεύγεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος επιβολής ποινών για μη συμμόρφωση.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς ενημέρωσε ότι η έγκαιρη εναρμόνιση αποτελεί στόχο του
Τμήματος, το οποίο ωστόσο λειτουργεί στα πλαίσια των περιορισμών και
προτεραιοτήτων που υπάρχουν λόγω της ουσιαστικής ανεπάρκειας στελέχωσης.
Δ.2.2 Προειδοποιητική επιστολή/Παράβαση 2017/2060.
Το πιο πάνω αφορά στην παράλειψη της Κυπριακής Δημοκρατίας για αποστολή
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, για την Οδηγία 2012/19/ΕΕ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολή της ημερ. 18.5.2017, προς τον Υπουργό
Εξωτερικών, ανέφερε ότι η Κύπρος δεν απέστειλε τις απαιτούμενες εκθέσεις και
κατάλληλη περιγραφή του τρόπου συγκέντρωσης των στοιχείων και συνεπώς
παρέβη την υποχρέωσή της, μεταξύ άλλων, να αποστείλει στην Επιτροπή τα στοιχεία
σχετικά με τους στόχους που ορίζονται στην υπό αναφορά Οδηγία. Το ΤΠ, σε
προσχέδιο απάντησης ημερ. 11.7.2017, επισήμανε ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε
δυσκολίες που προέκυψαν στη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων για τον
υπολογισμό των στόχων και αιτήθηκε παράταση ενός μηνός, η οποία εγκρίθηκε. Η
έκθεση υποβλήθηκε τελικά στις 13.7.2017
Σύσταση: Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη συγκέντρωση
των απαιτούμενων στοιχείων και αποφυγή οποιωνδήποτε καθυστερήσεων στην
υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δ.3 Λειτουργία του συλλογικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ.
Σκοπός ελέγχου: Η αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας και εποπτείας από το ΤΠ,
του συστήματος συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ.
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Κύριες επισημάνσεις

Εισηγήσεις

- Έχουν παρέλθει πέραν των τριών
χρόνων από τη λήξη της αδειοδότησης
του συλλογικού συστήματος, και πέραν
των 3 1/2 χρόνων από την υποβολή
αίτησης για ανανέωσή της, χωρίς το ΤΠ
να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση της
τελευταίας.

- Θα πρέπει να αξιολογηθεί το συντομότερο
η αίτηση για αδειοδότηση του συλλογικού
συστήματος.

- Δεν
έχουν
προωθηθεί
όλα
τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να καταστεί
δυνατή η εγγραφή όλων των υπόχρεων
παραγωγών στο σύστημα συλλογικής
διαχείρισης αποβλήτων ΗΕΕ. Ενόψει,
αφενός του πιο πάνω και αφετέρου της
μη συμμετοχής των παραγωγών που
δεν εγγράφηκαν στο σύστημα σε άλλο
ατομικό σύστημα, δεν είναι δυνατός ο
υπολογισμός του μέσου ετήσιου βάρους
αποβλήτων ΗΗΕ που παράγονται στη
Δημοκρατία, ο οποίος απαιτείται για τον
υπολογισμό του ελάχιστου ετήσιου
ποσοστού συλλογής από 1.1.2016.

Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ώστε να καταστεί
δυνατό όλοι οι υπόχρεοι παραγωγοί είτε
να εγγραφούν στο σύστημα συλλογικής
διαχείρισης ΗΕΕ, είτε να συμμετάσχουν
σε ατομικά συστήματα.

- Το ΤΠ δεν έχει ασκήσει επαρκή έλεγχο και εποπτεία, τόσο σε σχέση με τις
άδειες διαχείρισης αποβλήτων των
υπεργολάβων του συστήματος, όσο και
με
την
άδεια
του
συλλογικού
συστήματος.

Το ΤΠ θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι όλοι
οι υπεργολάβοι του συστήματος έχουν
εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες
διαχείρισης αποβλήτων.

- Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων διοίκησης
αφορά
στις
διοικητικές
υπηρεσίες που τιμολογούνται από την
Green Dot (Cyprus) Public Ltd, με την
οποία συνομολογήθηκε σχετική συμφωνία
στην
οποία
περιγράφονται
οι
προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρίς όμως
να παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού
του σχετικού κόστους.

Όσο αφορά στη συμφωνία μεταξύ του
συλλογικού συστήματος και της Green
Dot (Cyprus) Ltd, θα πρέπει να ζητηθεί η
ανάλυση των επιμέρους ποσών της
συμφωνίας κατά είδος υπηρεσίας που
προσφέρεται.

Δ.3.1 Έγκριση του συλλογικού συστήματος
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015 και 2017 (ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ
337/2017), για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους
Κανονισμούς, οι παραγωγοί οφείλουν (α) να συμμετάσχουν σε συλλογικά συστήματα
διαχείρισης των αποβλήτων ΗΗΕ ή (β) να οργανώνουν ατομικά συστήματα για
διαχείριση των αποβλήτων ΗΗΕ.
Επιπλέον, για την οργάνωση κάθε ατομικού ή συλλογικού συστήματος απαιτείται η
χορήγηση άδειας από τον Υπουργό ΓΑΑΠ, η οποία παραχωρείται μετά από
γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) για
περίοδο έξι χρόνων, σε επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες ή
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ενώσεις επιχειρηματιών, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στους
Κανονισμούς.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(7), η άδεια ή η ανανέωση άδειας κάθε συλλογικού
συστήματος χορηγείται μόνον εφόσον τα νομικά πρόσωπα που αποτελούν φορείς
εκμετάλλευσης συστημάτων:
(α) δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης
ή παύσης πληρωμών,
(β) δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παρεμβάσεις, καθώς και
για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν
κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση την υφιστάμενη
νομοθεσία.
Για την ανανέωση της άδειας οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
κατατίθενται στον Διευθυντή ΤΠ τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της άδειας
του συλλογικού συστήματος (Κανονισμός 17(9)).
Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, η οποία αποτελεί το μόνο αδειοδοτημένο
συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ, εγκρίθηκε από τον Υπουργό ΓΑΑΠ
(Έγκριση αρ. 01/ΣΣΔΕ/31.05.2014) δυνάμει των περί Στερεών Αποβλήτων
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2004 (ΚΔΠ
668/2004) που ίσχυαν τότε και κάλυπτε τα απόβλητα ΗΗΕ οικιακής και εμπορικής
προέλευσης που διατίθονταν στην αγορά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη
σχετική Έγκριση, η οποία αφορούσε στην εξαετία 1.6.2008 – 31.5.2014. Το υπό
αναφορά σύστημα άρχισε τη λειτουργία του την 1.6.2008 και, σύμφωνα με την ετήσια
έκθεσή του για το 2016, στις 31.12.2016, συμμετείχαν σε αυτό 365 (2015: 341, 2014:
337) εταιρείες, εκ των οποίων οι 26 είναι μέτοχοι και οι 339 μέλη του συστήματος.
Από την αρχή της λειτουργίας του συστήματος, η διαχείρισή του είχε αναληφθεί,
έναντι αμοιβής, από το συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών Green Dot
(Cyprus) Public Co Ltd, αφού η WEEE Electrocyclosis Ltd δεν διαθέτει δικό της
προσωπικό και εγκαταστάσεις. Στις 10.10.2006, συνομολογήθηκε γραπτή συμφωνία
διαχείρισης (management contract), μεταξύ των δύο συστημάτων, για ποσό ύψους
€111.059 (πλέον ΦΠΑ), καταβλητέο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις ύψους €9.254, το
οποίο, από 1.5.2013, μειώθηκε κατά 10% λόγω των δυσμενών οικονομικών
εξελίξεων.
Σημειώνεται ότι, παράλληλα με το εν λόγω συλλογικό σύστημα, εγκρίθηκε, στις
24.8.2010, ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ ιδιωτικής της εταιρείας, η
λειτουργία του οποίου δεν αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου από την Υπηρεσία μας.
Διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που η υπό αναφορά Έγκριση έληξε στις 31.5.2014, δεν
έχει ακόμα ανανεωθεί, παρά το ότι το σύστημα υπέβαλε στο ΤΠ έγκαιρα, στις
24.1.2014, αίτηση για ανανέωσή της για την επόμενη εξαετία (1.6.2014 – 31.5.2020).
Επισημαίνεται ότι το ΤΠ, με επιστολή του ημερ. 28.5.2014, προς την WEEE
Electrocyclosis Ltd, σχετικά με την πιο πάνω αίτηση, αναφέρει ότι, κατά το χρονικό
διάστημα που προβλέπεται να μεσολαβήσει μεταξύ της λήξης της Έγκρισης και της
ανανέωσής της θεωρείται ότι οι όροι της Έγκρισης ισχύουν και πρέπει να τηρούνται
από την εταιρεία, εκτός αν της ζητηθεί γραπτώς από τη διεύθυνση του Τμήματος να
προβεί σε άλλες ενέργειες.
Όπως προκύπτει, παρόλο ότι έχουν παρέλθει πέραν των τριών χρόνων από τη λήξη
της σχετικής Έγκρισης και πέραν των 3 ½ χρόνων από την υποβολή της σχετικής
αίτησης για ανανέωσή της, το ΤΠ δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την εξέτασή της.
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Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση παράτασης, αντί ανανέωσης, της Έγκρισης δεν
προβλέπεται στους υπό αναφορά Κανονισμούς, ούτε και στους περί Αποβλήτων
Νόμους. Συνεπώς, η σημερινή λειτουργία του συλλογικού συστήματος διαχείρισης
αποβλήτων ΗΗΕ δεν είναι σύννομη.
Σύσταση: Θα πρέπει να αξιολογηθεί, το συντομότερο, η αίτηση για αδειοδότηση του
εν λόγω συλλογικού συστήματος.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς ανέφερε ότι συμφωνεί πλήρως με τη σύστασή μας.
Δ.3.2 Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας
Σύμφωνα με τον Καν. 17(2) των υπό αναφορά Κανονισμών, ο φορέας
εκμετάλλευσης δεν αποτελεί κερδοσκοπικό οργανισμό. Επίσης, σύμφωνα με το
πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας και σχετικό πιστοποιητικό αλλαγής ονόματος, τα
οποία εκδόθηκαν από τον Έφορο Εταιρειών, η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd
συστάθηκε, στις 29.9.2005, με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) ως εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης. Σύμφωνα με το άρθρο 126 «Κέρδη, Μερίσματα και
Αποθεματικό» του Καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με ειδικό
ψήφισμα σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 28.6.2007, επειδή η εταιρεία είναι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα εισοδήματα και η περιουσία της, από οπουδήποτε και
αν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται μόνο για την προαγωγή των σκοπών της και
κανένα ποσοστό από αυτά δεν θα πληρώνεται ή θα μεταβιβάζεται άμεσα ή έμμεσα,
με τη μορφή μερίσματος, δώρου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με τη μορφή του
κέρδους στα μέλη της. Παρά την υπό αναφορά τροποποίηση του Καταστατικού της
εταιρείας, το Ιδρυτικό της Έγγραφο δεν έχει τροποποιηθεί ανάλογα, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ.113).
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 10.5.2016 στα γραφεία του ΤΠ, με
συμμετοχή και εκπροσώπων, μεταξύ άλλων, της Υπηρεσίας μας, της ΑΦΗΣ Κύπρος
Λτδ, WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και Green Dot Cyrpus Ltd, με θέμα τη
διασφάλιση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των συστημάτων διαχείρισης
αποβλήτων, αποφασίστηκε ότι, το ΤΠ (α) στα πλαίσια εξέτασης αιτήσεων από
συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, θα απαιτεί πιστοποίηση από τον
έφορο εταιρειών για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του οργανισμού, (β) για όσα
συλλογικά συστήματα δεν υπάρχει αυτή η πιστοποίηση θα ζητηθεί και (γ) τα
συστήματα θα προβούν στις κατάλληλες διαδικασίες για αλλαγή των ιδρυτικών τους
εγγράφων ή/και των καταστατικών, αν απαιτείται και θα υποβάλουν πιστοποιημένα
έγγραφα από τον Έφορο Εταιρειών ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρείες.
Παρόλο ότι έχουν παρέλθει πέραν των 19 μηνών από την υπό αναφορά σύσκεψη, η
προσκόμιση των πιο πάνω πιστοποιημένων εγγράφων από τον Έφορο Εταιρειών
παραμένει σε εκκρεμότητα.
Σύσταση: Θα πρέπει η εταιρεία να προχωρήσει στην τροποποίηση του Ιδρυτικού της
Εγγράφου με ειδική απόφαση των μετόχων και έκδοση Διατάγματος Δικαστηρίου,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113).
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι ζήτησε από την WEEE Electrocyclosis
Cyprus Ltd να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για πιστοποίηση του μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Οργανισμού από τον Έφορο Εταιρειών, πριν την
ανανέωση της άδειάς του.

41

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΠ/02/2017

Δ.3.3 Εγγύηση.
Σύμφωνα με τον Καν. 17(6)(στ) των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015 και 2017 (ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ
337/2017), κάθε συλλογικό σύστημα, προκειμένου να τύχει αδειοδότησης από την
αρμόδια Αρχή, πρέπει να καταθέτει στον Διευθυντή του ΤΠ τραπεζική εγγύηση για τη
διασφάλιση της ανακύκλωσης. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει και από το άρθρο 12.3
«Χρηματοδότηση ως προς τα απόβλητα ΗΗΕ οικιακής προέλευσης», της Οδηγίας
2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ΗΗΕ, σύμφωνα με την οποία, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση όταν διαθέτει ένα προϊόν στην
αγορά, η οποία να βεβαιώνει τη χρηματοδότηση της διαχείρισης όλων των
αποβλήτων ΗΗΕ και να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της συλλογής, επεξεργασίας,
ανάκτησης και περιβαλλοντικά ορθής διάθεσης των αποβλήτων ΗΗΕ οικιακής
προέλευσης, που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις συλλογής.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 «Εγγύηση» της υπό αναφορά Έγκρισης του
συστήματος, απαιτείται η κατάθεση τραπεζικής εγγύησης προς όφελος του
Υπουργείου ΓΑΑΠ, ύψους €34.000, εντός 15 ημερών από την ημέρα παραλαβής της
έγκρισης και η εγγύηση αυτή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της τήρησης όλων
των προνοιών που απαιτούν οι όροι της έγκρισης. Διαπιστώσαμε ότι η σχετική
εγγύηση εκδόθηκε στις 14.10.2008, δηλαδή 4 ½ μήνες μετά την ημερομηνία της
Έγκρισης, και όχι εντός 15 ημερών. Επίσης, η εν λόγω εγγύηση έληξε στις
31.5.2014, χωρίς το ΤΠ να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για ανανέωσή της.
Μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας μας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εκδόθηκε στις
3.12.2015 νέα εγγυητική για το ίδιο ποσό, η οποία ωστόσο έληξε στις 31.1.2016 και
ανανεώθηκε με καθυστέρηση στις 9.6.2016. Στην συνέχεια, η εγγύηση ανανεώθηκε
ξανά με την τελευταία να έχει εκδοθεί στις 28.9.2017, με ημερομηνία λήξης τις
31.12.2017.
Σύσταση: Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για άμεση ανανέωση
των εγγυήσεων και να διασφαλίζεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, θα προωθούνται
έγκαιρα οι απαραίτητες ενέργειες για ανανέωση των εγγυητικών. Για τον σκοπό αυτό
εισηγηθήκαμε την τήρηση κατάλληλου μητρώου για παρακολούθηση των εγγυήσεων
γενικότερα.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι έλαβε μέτρα για τακτική παρακολούθηση
των εγγυήσεων.
Δ.3.4 Υπόχρεοι παραγωγοί.
Λόγω του ότι δεν υπάρχουν μονάδες παραγωγής ΗΗΕ στην Κύπρο, παρά μόνο
μονάδες συναρμολόγησης, που είναι παράλληλα και πωλητές, οι υπόχρεοι
παραγωγοί είναι, κυρίως, οι εταιρείες οι οποίες εισάγουν ΗΗΕ στη Δημοκρατία.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(2) των πιο πάνω Κανονισμών, για τα απόβλητα ΗΗΕ
οικιακής προέλευσης, οι παραγωγοί ή/και εκπρόσωποί τους οργανώνουν ατομικά ή
συλλογικά συστήματα, τα οποία επιτρέπουν στους τελικούς κατόχους αποβλήτων
ΗΗΕ και στους διανομείς να επιστρέφουν τα εν λόγω απόβλητα, τα οποία να
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό
6(5), οι παραγωγοί ή τα τρίτα πρόσωπα που λειτουργούν για λογαριασμό τους,
μεριμνούν και για τη ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ΗΗΕ μη οικιακής
προέλευσης, τα οποία οδηγούνται σε επαναχρησιμοποίηση ή σε αδειοδοτημένες
μονάδες για ενδεδειγμένη επεξεργασία και για τον σκοπό αυτό πρέπει είτε να
συμβληθούν με συλλογικά συστήματα ή να οργανώσουν ατομικά συστήματα.
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό 18 των εν λόγω Κανονισμών, κατά την είσοδο ΗΗΕ στη
Δημοκρατία και πριν την έξοδό του από τον λιμενικό χώρο, ο παραγωγός
παρουσιάζει στην ΑΛΚ, εφόσον του ζητηθεί, αποδεικτικά στοιχεία εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών του που προβλέπονται στον Κανονισμό 13 («Χρηματοδότηση ως
προς τα απόβλητα ΗΗΕ οικιακής προέλευσης»), σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει
για τον σκοπό αυτό η ΑΛΚ, ενώ σε περίπτωση που αυτά δεν παρουσιαστούν, η ΑΛΚ
ενημερώνει τον Διευθυντή του ΤΠ. Σχετικά με τα πιο πάνω, αναφέρονται τα
ακόλουθα:


Όπως αναφέρεται εκτενέστερα στο Μέρος Γ.3.4 της παρούσας έκθεσης,
διαπιστώθηκε ότι οι διατάξεις του πιο πάνω Κανονισμού, μέχρι και το 2016
δεν είχαν εφαρμοστεί, ενώ η ΑΛΚ είχε εφαρμόσει πιλοτικό πρόγραμμα
ενημέρωσης των παραγωγών, σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της WEEE Electrocyclosis Ltd,
για το 2016, «… οι έλεγχοι στο λιμάνι έχουν αδρανήσει αφού δεν έχουν ληφθεί
μέτρα για συμμόρφωση των επαγγελματιών (εκτελωνιστών και forwarders)
ώστε να δηλώνονται τα σωστά στοιχεία στις εισαγωγές …». Συνεπώς, δεν
κατέστη δυνατή η εγγραφή όλων των υπόχρεων παραγωγών στο σύστημα,
ως εκ τούτου αριθμός παραγωγών δεν έχει συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της
σχετικής νομοθεσίας.



Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50(1) των περί Αποβλήτων Νόμων 2011
έως 2016, Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε
πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα, κατά παράβαση
των διατάξεων των άρθρων 15, 24, 29 και 33 ή των Κανονισμών που
εκδίδονται, δυνάμει του άρθρου 54 ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει
των άρθρων 27, 28(1) και 33(10), έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθμιση
του αδικήματος. Όπως διαπιστώσαμε, δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οποιαδήποτε
εξώδικα που να αφορούν σε παράλειψη των παραγωγών αποβλήτων ΗΕΕ να
εγγραφούν στο συλλογικό σύστημα, παρόλο που η υπό αναφορά πρόνοια της
νομοθεσίας τέθηκε σε ισχύ από τις 13.3.2015.

Σύσταση: Το πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου των εισαγωγών, που αναφέρεται πιο
πάνω, θα πρέπει να τύχει πλήρης εφαρμογής, ώστε να καταστεί δυνατή η εγγραφή
όλων των υπόχρεων παραγωγών στο συλλογικό σύστημα. Επίσης, το ΤΠ θα πρέπει
να καταβάλει προσπάθειες για εντοπισμό των μη εγγεγραμμένων στο σύστημα
παραγωγών και να λάβει μέτρα, ώστε αυτοί να τυγχάνουν της ανάλογης μεταχείρισης
σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Θεωρούμε ότι, η εφαρμογή των προνοιών
του Κανονισμού 18 της ΚΔΠ 73/2015 και ΚΔΠ 337/2017 θα συντείνουν θετικά στην
προσπάθεια αυτή. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι πρόνοιες της νομοθεσίας
που αφορούν στην έκδοση εξωδίκων σχετικά με την παράλειψη παραγωγών
αποβλήτων ΗΗΕ να εγγραφούν στο συλλογικό σύστημα.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι αποστάληκαν επιστολές με τις οποίες
ενημερώθηκαν οι παραγωγοί σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και για τη λήψη
εξώδικης ρύθμισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους. Μας πληροφόρησε επίσης
ότι μετά τη λήψη των επιστολών, αρκετοί παραγωγοί συμμορφώθηκαν.
Δ.3.5 Καθορισμένοι στόχοι ανάκτησης αποβλήτων ΗΗΕ.
(α) Σύμφωνα με τον Κανονισμό 8 των πιο πάνω Κανονισμών, το ελάχιστο ετήσιο
ποσοστό συλλογής καθορίζεται ως ακολούθως:
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Μέχρι την 31.12.2015 ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής αποβλήτων
ΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί, είτε σε ποσότητα τουλάχιστον
τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε
ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των αποβλήτων ΗΗΕ που
συλλέχθηκαν στη Δημοκρατία την προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το
ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΠ, η
ποσότητα των 4 χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο μεταφράζεται
συνολικά σε περίπου 3.000 τόνους.



Από την 1.1.2016, ορίζεται ελάχιστο ποσοστό συλλογής ύψους 45%, το
οποίο υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των αποβλήτων ΗΗΕ
που συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος στη Δημοκρατία και εκφράζεται
ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε
κυκλοφορία, στη Δημοκρατία, κατά τα προηγούμενα τρία έτη.



Από την 1.1.2019, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται στο 65% του
μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά της
Δημοκρατίας την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% του μέσου
ετήσιου βάρους των αποβλήτων ΗΗΕ που παράγονται στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της WEEE Electrocyclosis Ltd, για το 2016, το
σύστημα συνέλεξε συνολικά 2.285 τόνους συσκευών (2015: 1.970, 2014: 1.574,
2013: 1.449), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 5: Ποσότητες συσκευών που συλλέχθηκαν τα έτη 2015 και 2016 ανά
κατηγορία.

Κατηγορία συσκευών
Μεγάλες οικιακές συσκευές
Ψυγεία

2016

2015

376

176

702

832

Εξοπλισμός πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών

213

180

Μικρές οικιακές συσκευές

150

67

28

4

Λαμπτήρες
Τηλεοράσεις (TV Sets)

34
390

30
324

CRT/IT

103

93

Από corporate pick ups για
επαναχρησιμοποίηση

172

196

Υπόλοιπα

117

68

ΣΥΝΟΛΟ

2.285

Κλιματιστικά

1.970

Πηγή: Ετήσιες εκθέσεις WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd για τα έτη 2015 και 2016.

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, τα ψυγεία, οι τηλεοράσεις και οι μεγάλες
οικιακές συσκευές αποτελούν τις κύριες κατηγορίες συσκευών που συνέλεξε το
σύστημα κατά το 2016.
Στις 31.12.2015, η συνολική ποσότητα που συλλέχθηκε κατά το έτος αποτελούσε το
65,7% (2014: 52,5%) του υπό αναφορά στόχου των 3.000 τόνων, δηλαδή δεν
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επιτεύχθηκε το ελάχιστο ποσοστό συλλογής. Όσο αφορά στην επίτευξη του
ελάχιστου ποσοστού συλλογής στις 31.12.2016, αυτό δεν έχει ακόμα εξαχθεί από το
ΤΠ, ενώ σημειώνεται ότι λόγω της μη επίτευξης καθολικής εφαρμογής της
νομοθεσίας, λόγω της μη εγγραφής όλων των υπόχρεων παραγωγών αποβλήτων
ΗΗΕ στο συλλογικό σύστημα και παράλληλα της μη συμμετοχής τους σε
οποιοδήποτε άλλο ατομικό σύστημα, δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί το ακριβές
μέσο ετήσιο βάρος των αποβλήτων ΗΗΕ που παράγονται στη Δημοκρατία, το οποίο
απαιτείται για τον υπολογισμό του ελάχιστου ετήσιου ποσοστού συλλογής από την
1.1.2016.
Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. συμμόρφωση όλων
των υπόχρεων παραγωγών, ενημέρωση, κ.ά.), ώστε να επιτευχθεί ο πιο πάνω
στόχος και να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος επιβολής ποινής από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για λόγους μη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας.
(β) Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd για το
2016, η προσπάθεια για επίτευξη των στόχων της χωριστής συλλογής αλλά και της
διαχείρισης, επηρεάζεται αρνητικά από διάφορα προβλήματα όπως η ανεξέλεγκτη
δράση μαντρών αχρήστων, ο κανιβαλισμός και οι κλοπές και καταστροφές των
συσκευών στα σημεία συλλογής. Συνεπώς, γίνεται παράνομη αποσυναρμολόγηση
των συσκευών, οι οποίες καταλήγουν τελικά στους διαχειριστές μεταλλικών
αποβλήτων ως μεταλλικά απόβλητα και όχι ως απόβλητα ΗΗΕ. Επιπλέον, όπως
αναφέρεται στην υπό αναφορά έκθεση του συστήματος, για επίλυση των πιο πάνω
προβλημάτων και κατ΄ επέκταση στην επίτευξη των στόχων του, θα πρέπει να
προωθηθεί η αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων, τα οποία
αποτελούν ελεγχόμενους χώρους συλλογής.
Σύσταση: Θα πρέπει να προωθηθεί η αποδοχή αποβλήτων ΗΗΕ στο δίκτυο
πράσινων σημείων.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι η προώθηση της αποδοχής αποβλήτων
ΗΗΕ στο δίκτυο πράσινων σημείων θα γίνει με τη λειτουργία και χορήγησης άδειας
διαχείρισης των σημείων αυτών. Μας πληροφόρησε επίσης ότι στην Πάφο τα
απόβλητα ΗΗΕ γίνονται αποδεκτά στα τέσσερα πράσινα σημεία που ήδη
λειτουργούν.
Δ.3.6 Έλεγχος και επιθεωρήσεις.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(11) των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015, ο Υπουργός ΓΑΑΠ δύναται να
ανακαλέσει την άδεια που χορήγησε με βάση τους Κανονισμούς, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α)

Όταν το σύστημα λειτουργεί κατά παράβαση των όρων της άδειας.

(β) Όταν δεν επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι που προβλέπονται με βάση τους
Κανονισμούς και σύμφωνα με τους όρους της άδειας.
(γ) Όταν διαφανεί ότι υποβλήθηκαν αναληθή στοιχεία κατά τη διαδικασία
αδειοδότησης ή στην ετήσια έκθεση που απαιτείται.
(δ) Όταν διαπιστωθούν ατασθαλίες οικονομικής φύσης στον φορέα διαχείρισης του
συστήματος.
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Επιπλέον, σύμφωνα με τον όρο 11 της Έγκρισης, το ΤΠ μπορεί να ζητήσει την
τροποποίηση του συστήματος εάν από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσής του,
διαπιστωθεί ότι απαιτείται αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος. Επίσης, έχει το
δικαίωμα να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης
για την εξακρίβωση της αποτελεσματικότητάς του.
Όπως διαπιστώθηκε, δεν τεκμηριώνεται ότι το ΤΠ προέβηκε σε αξιολόγηση των
ετήσιων εκθέσεων που υπέβαλε το σύστημα, ώστε να μπορεί να αξιολογήσει κατά
πόσο προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της λειτουργίας του με στόχο αυτή να
καταστεί πιο αποδοτική, ούτε τεκμηριώνεται ότι το Τμήμα έχει διεξαγάγει
οποιουσδήποτε ελέγχους και επιθεωρήσεις στο συλλογικό σύστημα, με σκοπό την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τον όρο 19.4 της Έγκρισης, θα έπρεπε να προταθούν (από
το σύστημα) και να εγκριθούν (από το ΤΠ) οικονομικοί δείκτες που να καλύπτουν το
ελάχιστο και μέγιστο ετήσιο μέγεθος των ταμειακών υπολοίπων κάτι που, όπως
πληροφορηθήκαμε, δεν έγινε.
Σύσταση: Το ΤΠ πρέπει να διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις στο σύστημα, με
σκοπό την εξακρίβωση της αποδοτικής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητάς του
και επιπρόσθετα να ζητήσει, από το σύστημα, την υποβολή προτάσεων σε σχέση με
τους οικονομικούς δείκτες ταμειακών υπολοίπων, ώστε ενδεχομένως και με τη
συμβολή άλλων αρμόδιων φορέων, να προβεί σε ανάλυση των οικονομικών
καταστάσεων του συστήματος, με σκοπό την αξιολόγηση της οικονομικής ευρωστίας
του προτού εκδοθεί νέα Έγκριση.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι το Τμήμα αναδιοργανώνεται
προκειμένου να εκτελεί ετήσιους ελέγχους. Επιπλέον, μας πληροφόρησε ότι ζήτησε
τους οικονομικούς δείκτες που χρησιμοποιεί το σύστημα και ότι πρόκειται να ζητήσει
και τη συμβολή άλλων αρμόδιων φορέων για αξιολόγηση της οικονομικής ευρωστίας
του, στο πλαίσιο που το επιτρέπει η νομοθεσία.
Δ.3.7 Έλεγχος ετήσιων τελών μελών.
(α) Τα έσοδα του συστήματος προέρχονται κυρίως από τις ετήσιες εισφορές/τέλη
των μελών, από τις εγγραφές νέων μελών και από εισπρακτέους τόκους. Τα τέλη, τα
οποία υπολογίζονται με βάση την κατηγορία ΗΗΕ και το βάρος τους, καθορίστηκαν
στην Έγκρισή του συστήματος, αλλά μειώθηκαν κατά 8%, το 2013, λόγω της
δυσμενούς οικονομικής κατάστασης. Στους πίνακες που ακολουθούν
παρουσιάζονται τα τέλη που εγκρίθηκαν και αυτά που ισχύουν σήμερα:

46

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΠ/02/2017

Πίνακας 6: Κατηγορίες τελών σύμφωνα με την έγκριση του συστήματος
συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ.
< 50 εκ.
€/τόνο

> 50 εκ.
€/τόνο

Οικιακές συσκευές
Εξοπλισμός πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών

142,74

84,51

142,74

84,51

Καταναλωτικά είδη

142,74

84,51

Φωτιστικά είδη

142,74

84,51

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

142,74

84,51

Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και
αθλητισμού

142,74

84,51

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

142,74

84,51

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
Συσκευές αυτόματης διανομής

142,74
142,74

84,51
84,51

Λαμπτήρες φθορισμού

517,91

517,91

Ψυγεία και κλιματιστικά

236,55

236,55

Οθόνες και τηλεοράσεις

249,28

249,28

Κατηγορία συσκευών

Πίνακας 7: Κατηγορίες αναθεωρημένων τελών ΗΗΕ που χρεώνει το σύστημα
συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ.
< 50 εκ.
€/τόνο

> 50 εκ.
€/τόνο

Οικιακές συσκευές
Κλιματιστικά

131,32

77,75

77,75

77,75

Εξοπλισμός πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών

131,32

77,75

Καταναλωτικά είδη

131,32

77,75

Φωτιστικά είδη

131,32

77,75

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και
αθλητισμού

131,32
131,32

77,75
77,75

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

131,32

77,75

Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

131,32

77,75

Συσκευές αυτόματης διανομής

131,32

77,75

Λαμπτήρες φθορισμού

476,48

476,48

Ψυγεία
Οθόνες και τηλεοράσεις

217,63
229,34

217,63
229,34

Κατηγορία συσκευών
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(10) των πιο πάνω Κανονισμών, σε περίπτωση που ο
φορέας εκμετάλλευσης του συλλογικού συστήματος επιθυμεί να τροποποιήσει με
οποιονδήποτε τρόπο το αδειοδοτημένο σύστημα, υποβάλλει για τον σκοπό αυτό,
αίτηση, στον Διευθυντή του ΤΠ, ο οποίος την εξετάζει και, αφού λάβει υπόψη τη
γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ),
υποβάλλει εισήγηση στην αρμόδια Αρχή. Επίσης, σύμφωνα με τον όρο 19.2 της
Έγκρισης, σε περίπτωση αλλαγής/αναθεώρησης των τελών, θα πρέπει να
ειδοποιείται η ΣΕΔΑ, η οποία θα δίνει σχετική γνωμάτευση. Όπως διαπιστώσαμε, οι
εν λόγω πρόνοιες της νομοθεσίας και οι όροι της Έγκρισης του συστήματος, δεν
τηρήθηκαν, για τη μείωση των τελών, που έγινε το 2013, αφού δεν υποβλήθηκε από
το σύστημα οποιαδήποτε αίτηση για την τροποποίηση αυτή.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τους όρους της Έγκρισης του συστήματος (όρος 19.3), η
χρέωση των τελών ανά κατηγορία ΗΗΕ θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται ανά πάσα
στιγμή με τη βοήθεια του αρμόδιου δημόσιου φορέα (Έφορος Εταιρειών/Γενική
Λογίστρια) για τη διευκρίνιση οικονομικών θεμάτων. Όπως διαπιστώσαμε, το ΤΠ δεν
έχει ζητήσει τη βοήθεια των πιο πάνω αρμόδιων δημόσιων φορέων, ούτε έχει προβεί
το ίδιο στον έλεγχο των τελών που καθορίστηκαν πριν από εννέα έτη και
αναθεωρήθηκαν, χωρίς έγκριση, πριν από τέσσερα έτη.
Σύσταση: Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι πρόνοιες της νομοθεσίας και οι όροι
της Έγκρισης, ενώ η υπό αναφορά αναθεώρηση των τελών θα πρέπει, έστω και εκ
των υστέρων, να τύχει της έγκρισης της ΣΕΔΑ. Το Τμήμα πρέπει επίσης να προβεί
σε έλεγχο των τελών του συστήματος σύμφωνα με τους όρους της Έγκρισης, θέμα
που κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντικό λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος τους
μετακυλείται στους καταναλωτές.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι συμφωνεί πλήρως με τη σύστασή μας
για αυστηρή τήρηση των προνοιών της νομοθεσίας.
(β) Διαπιστώθηκε ότι, τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία εισαγάγουν
μεγάλες ποσότητες ΗΗΕ για ιδία χρήση (π.χ. τράπεζες), δεν θεωρούνται, σύμφωνα
με τη νομοθεσία, υπόχρεοι παραγωγοί και ως εκ τούτου δεν έχουν την υποχρέωση
να εγγραφούν ως μέλη του συστήματος και να καταβάλουν τα σχετικά τέλη.
Σύσταση: Παρόλο ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εν λόγω πρόσωπα
εγγράφονται στο μητρώο (π.χ. συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα), θα πρέπει να
διασφαλιστεί ότι όλα τα απόβλητα ΗΗΕ τυγχάνουν κατάλληλης διαχείρισης.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι η σύστασή μας αξιολογείται από το
Τμήμα, στη βάση τροποποίησης της νομοθεσίας.
Δ.3.8 Τέλος υποβολής αίτησης και τέλος κάλυψης διοικητικού κόστους
παρακολούθησης της άδειας συλλογικού συστήματος.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 17(8) των υπό αναφορά Κανονισμών, ο φορέας
εκμετάλλευσης του συλλογικού συστήματος καταβάλλει στον Διευθυντή του ΤΠ, μαζί
με την αίτησή του, τέλος ύψους €1.500 για την κάλυψη του διοικητικού κόστους
εξέτασης της αίτησης, καθώς και ποσό ύψους €500 ετησίως για την κάλυψη του
διοικητικού κόστους παρακολούθησης της άδειας. Όπως διαπιστώσαμε, το ΤΠ δεν
έχει ακόμα εισπράξει, από την WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, το υπό αναφορά
ετήσιο τέλος ύψους €500, για τα έτη 2015, 2016 και 2017, σε αντίθεση με τις
πρόνοιες των εν λόγω Κανονισμών. Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει
αντίστοιχη πρόνοια για καταβολή των υπό αναφορά τελών, στους περί Αποβλήτων
(Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμούς του 2009 έως 2016, ούτε και στους
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περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη Οικονομικών Παραγόντων)
Κανονισμούς του 2003, με αποτέλεσμα να προκύπτει άνιση μεταχείριση, από το
Κράτος, μεταξύ των συστημάτων συλλογικής διαχείρισης αποβλήτων.
Σύσταση: Θα πρέπει το ΤΠ να τιμολογήσει το σύστημα με το ετήσιο τέλος για τα έτη
2015, 2016 και 2017. Θα πρέπει επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο προώθησης
σχετικών Κανονισμών, ώστε να συμπεριληφθεί σχετική πρόνοια για καταβολή των
πιο πάνω τελών στους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)
Κανονισμούς και τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ευθύνη
Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμούς Ευθύνης του παραγωγού και ότι θα
προωθήσει σχετικές τροποποιήσεις των αντίστοιχων Κανονισμών.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι τα τέλη δεν καταβλήθηκαν καθότι η
αρχική αίτηση του συστήματος είχε υποβληθεί πριν την αλλαγή της νομοθεσίας. Μας
πληροφόρησε επίσης ότι συμφωνεί με την εισήγησή μας για μεταφορά αντίστοιχης
πρόνοιας σε άλλους Κανονισμούς ευθύνης του Παραγωγού και ότι θα προωθήσει
σχετικές τροποποιήσεις των αντίστοιχων Κανονισμών.
Δ.3.9 Υπεργολάβοι του συστήματος.
Το σύστημα δεν έχει αναπτύξει δικές του δραστηριότητες/υπηρεσίες συλλογής,
μεταφοράς, αποθήκευσης, διαλογής και διαχείρισης των αποβλήτων ΗΗΕ. Για τις
πιο πάνω δραστηριότητες, το σύστημα συνεργάζεται με πέντε κυπριακές εταιρείες, με
τις οποίες έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες, που ασχολούνται με (α) τη συλλογή και
μεταφορά αποβλήτων ΗΗΕ από τα σημεία συλλογής με τη χρήση ειδικών οχημάτων,
(β) την αποδοχή, ταξινόμηση και αποθήκευση σε υποκατηγορίες αποβλήτων ΗΗΕ
που συλλέγονται σε χώρους αποθήκευσης αποβλήτων ΗΗΕ, (γ) την παραλαβή και
διαχείριση μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (συσκευές που η
μέγιστη τους διάσταση υπερβαίνει τα 50 εκ.), (δ) την παραλαβή και διαχείριση μικρών
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστη τους διάσταση δεν
υπερβαίνει τα 50 εκ.), (ε) την παραλαβή και διαχείριση οθόνων τηλεόρασης και
ηλεκτρονικών υπολογιστών (CRT και Flat screens), (στ) την παραλαβή και
διαχείριση ψυγείων, (ζ) την παραλαβή και διαχείριση λαμπτήρων φθορισμού και την
(η) την παραλαβή και διαχείριση κλιματιστικών. Το δίκτυο διαχειριστών που
αξιοποιείται σήμερα, παρουσιάζεται στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα:
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Σχεδιάγραμμα 2: Δίκτυο διαχειριστών αποβλήτων ΗΗΕ.

Πηγή: Ετήσια έκθεση WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd για το 2016 (με διαγραφή των ονομάτων των
Αναδόχων).

Σχετικά με τα πιο πάνω, παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:
Δ.3.9.1 Διαδικασία συνομολόγησης συμφωνιών.
Το ΤΠ δεν τηρεί στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες συνομολόγησης των υπό
αναφορά συμφωνιών (έγγραφα διαγωνισμών, διαδικασία, συμφωνίες, κ.λπ.).
Διαπιστώσαμε επίσης ότι, στην έγκριση του συλλογικού συστήματος δεν υπάρχει
οποιαδήποτε απαίτηση για κοινοποίηση, στο ΤΠ, τέτοιων στοιχείων, σε αντίθεση με
τον ειδικό όρο 3.5 της Έγκρισης της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, σύμφωνα με
τον οποίο για οποιαδήποτε ανάγκη για παροχή υπηρεσιών/αγοράς προϊόντων
συνολικής αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €5.000, το σύστημα υποχρεούται να
προκηρύσσει σχετικές προσφορές και να ενημερώνει σχετικά, γραπτώς, ανά
εξάμηνο, το ΤΠ. Σημειώνεται ότι, μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας μας κατά τη
διάρκεια του ελέγχου, το ΤΠ εξασφάλισε αντίγραφα των συμφωνιών του συλλογικού
συστήματος με τους υπεργολάβους, τα οποία παρουσιάστηκαν για έλεγχο.
Στον πιο κάτω πίνακα, παρουσιάζονται συνοπτικά οι συμφωνίες που ήταν σε ισχύ
κατά την περίοδο υποβολής των στοιχείων από το ΤΠ (Μάιος 2017):
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Πίνακας 8: Συμφωνίες WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd με υπεργολάβους.
Εγγύηση
στα πλαίσια
της άδειας
διαχείρισης
----

Συμφωνία

Περίοδος
ισχύς
συμφωνίας

Ημερ. λήξης
άδειας
διαχείρισης

Ανάδοχος 1

(α) Συλλογή και
μεταφορά αποβλήτων
ΗΗΕ.

1.7.2014
μέχρι
30.6.2017

31.1.2018

Ανάδοχος 1

(β) Παραλαβή και
διαχείριση:

Μεγάλων
Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών
Συσκευών
(συσκευές που η
μέγιστη τους
διάσταση
υπερβαίνει τα 50
εκ.).

Μικρών
Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών
Συσκευών
(συσκευές που η
μέγιστη τους
διάσταση δεν
υπερβαίνει τα 50
εκ.).

Οθονών
Τηλεόρασης και
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
(CRT και flat
screens) και

Κλιματιστικών

1.7.2014
μέχρι
30.6.2017

31.1.2018

----

Ανάδοχος 2

Αποδοχή, ταξινόμηση
και αποθήκευση
αποβλήτων ΗΗΕ

1.7.2014 –
30.6.2017

Έληξε στις
31.3.2016

Έληξε στις
31.5.2016

Ανάδοχος 3

Παραλαβή και
διαχείριση ψυγείων.

1.6.2014 –
30.7.2017

Έληξε στις
9.10.2016

Έληξε την
1.6.2016

Ανάδοχος 4

Συλλογή, μεταφορά
και διαχείριση
λαμπτήρων
φθορισμού

1.7.2014
μέχρι
30.6.2017

31.1.2019

31.7.2019

Ανάδοχος 5

Επαναχρησιμοποίηση
αποβλήτων ΗΗΕ

1.7.2014 –
30.6.2017

31.1.2022

31.7.2018

Ανάδοχος
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Σημειώνεται ότι, κατόπιν παράκλησης της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο του ελέγχου,
το ΤΠ εξασφάλισε από την WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και προώθησε στην
Υπηρεσία μας, αντίγραφα των πιο πάνω συμφωνιών.
Σχετικά με τις υπό αναφορά συμφωνίες, διαπιστώσαμε τα εξής:


Oι υπό αναφορά συμφωνίες έχουν λήξει χωρίς να έχουν ακόμα ανανεωθεί.
Όπως πληροφορηθήκαμε από το ΤΠ, οι συμφωνίες αυτές έχουν παραταθεί
μέχρι τη συνομολόγηση νέων συμφωνιών.



Σε αντίθεση με τις πρόνοιες σχετικών άρθρων των συμφωνιών μεταξύ του
συστήματος και των υπεργολάβων του, καθώς και τις πρόνοιες των περί
Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 έως 2015, διαπιστώθηκε ότι καμιά από τις
συμφωνίες δεν είχε χαρτοσημανθεί.



Το συλλογικό σύστημα είναι συμβεβλημένο με υπεργολάβους, δύο από τους
οποίους (Ανάδοχοι 2 και 3) δεν κατέχουν άδειες διαχείρισης αποβλήτων σε
ισχύ και κατ΄ επέκταση δεν έχουν υποβάλει και τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.



Σύμφωνα με το άρθρο 24 των περί Αποβλήτων Νόμων, πρόσωπο το οποίο
ασχολείται με διαχείριση αποβλήτων, οφείλει, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές
του, να εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από την αρμόδια Αρχή.
Επίσης, σύμφωνα με τον όρο 6.6 της Έγκρισης του συστήματος, πριν την
έναρξη των εργασιών των υπεργολάβων διαχειριστών, θα πρέπει να
κατατεθούν, από το σύστημα, στο ΤΠ, μεταξύ άλλων, οι άδειες διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων των υπεργολάβων. Διαπιστώθηκε ότι ο Ανάδοχοι 1
και 5 εξασφάλισαν άδεια διαχείρισης για πρώτη φορά στις 18.12.2014 και
20.2.2017, αντίστοιχα και συνεπώς το σύστημα ήταν συμβεβλημένο με μη
αδειούχους υπεργολάβους για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Το ΤΠ δεν έχει εξασκήσει οποιονδήποτε έλεγχο στους οικονομικούς όρους
των εν λόγω συμφωνιών. Επιπλέον, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά πιο
κάτω, οι τιμές που προβλέπονται στις συμφωνίες, τροποποιούνται σε κάθε
ανανέωση ή νέα συμφωνία που συνομολογεί το συλλογικό σύστημα. Παρόλο
ότι, τα πιο πάνω επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση του
συλλογικού συστήματος, διαπιστώσαμε ότι το ΤΠ δεν ασκεί τον έλεγχο που
λογικά θα αναμενόταν να ασκεί ένα αρμόδιος κρατικός φορέας, ιδιαίτερα
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος του συλλογικού συστήματος μετακυλείται
ουσιαστικά στους παραγωγούς αποβλήτων ΗΗΕ και στη συνέχεια στους
καταναλωτές.

Σύσταση: Στην επικείμενη νέα έγκριση του συστήματος, θα πρέπει να
συμπεριληφθεί παρόμοιος όρος με αυτόν που υπάρχει στην έγκριση της Green Dot
(Cyprus) Public Co Ltd, δηλαδή για οποιαδήποτε ανάγκη για παροχή υπηρεσιών
συνολικής αξίας συγκεκριμένου ποσού που θα καθοριστεί, το σύστημα να
υποχρεούται να προκηρύσσει σχετικές προσφορές και να ενημερώνει σχετικά,
γραπτώς, ανά εξάμηνο, το ΤΠ. Ανεξάρτητα όμως με τη συμπερίληψη ή όχι τέτοιου
όρου, θεωρούμε ότι το Τμήμα, στα πλαίσια της ευθύνης του για αξιολόγηση του
συστήματος, θα πρέπει να ενημερώνεται με το περιεχόμενο των εν λόγω
συμφωνιών, καθώς και με τις διαδικασίες που οδήγησαν στη συνομολόγησή τους.
Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να υπάρχει
πλήρης συμμόρφωση με τις πρόνοιες των περί Χαρτοσήμων Νόμων του 1963 έως
2015 και το ΤΠ να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους, με τη βοήθεια των αρμόδιων
δημόσιων φορέων, για έλεγχο των οικονομικών όρων των συμφωνιών.
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Σχετικά με τις συμφωνίες του συλλογικού συστήματος με τους υπεργολάβους του,
αναφέρονται τα ακόλουθα:
(α) Συμφωνία για τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων ΗΗΕ. Η πρώτη
συμφωνία μεταξύ της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd (Εργοδότης) και της
συγκεκριμένης κυπριακής εταιρείας (Ανάδοχος 1) συνομολογήθηκε στις 31.3.2010,
σύμφωνα με την οποία ο Εργοδότης ανάθεσε στον Ανάδοχο, υπό την προϋπόθεση
ότι ο Ανάδοχος 1 θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, την παραλαβή
αποβλήτων ΗΗΕ από τα σημεία συλλογής που υποδεικνύει ο Εργοδότης και τη
μεταφορά τους στη μονάδα ταξινόμησης και αποθήκευσης που βρίσκεται στη
βιομηχανική περιοχή βαριάς οχληρίας Γερίου. Η συνεργασία της WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd με τον Ανάδοχο 1 ανανεώθηκε διαδοχικά με νέες
συμφωνίες ημερ. 31.12.2012 και 28.8.2014 και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι σήμερα.
Σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας ημερ. 28.8.2014, ο Εργοδότης
καταβάλλει στον Ανάδοχο 1 ως αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών τιμές
όπως παρουσιάζονται στους Πίνακες 9 και 10, οι οποίες έχουν μειωθεί, κατά 15%
μέσο όρο από τη συμφωνία της 31.3.2010.
Πίνακας 9: Τέλη που καταβάλλονται για τη συλλογή και μεταφορά κιβωτίων με
γάντζο (τύπου hook) με σύμμεικτες ή διαχωρισμένες ποσότητες αποβλήτων
ΗΗΕ.
Κέντρο ταξινόμησης

Περιοχή
συλλογής

Τιμή ανά χουκ
€

Λευκωσία

Λευκωσία

115

Λευκωσία

Λάρνακα

Λευκωσία

Λεμεσός

145
180

Λευκωσία
Λευκωσία

Πάφος
Αμμόχωστος

270
160

Οι πιο πάνω τιμές, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ισχύουν για
απορριματοκιβώτια με γάντζο (τύπου hook) που γεμίζονται από τρίτους στα σημεία
συλλογής και τα οποία ο Ανάδοχος 1 παραλαμβάνει πλήρη με απόβλητα ΗΗΕ και τα
μεταφέρει στο Κέντρο Ταξινόμησης και Αποθήκευσης.
Πίνακας 10: Τέλη που καταβάλλονται για τη συλλογή και μεταφορά
σύμμεικτων ή διαχωρισμένων ποσοτήτων αποβλήτων ΗΗΕ με το όχημα με
υδραυλική πλατφόρμα φορτοεκφόρτωσης.

Κέντρο ταξινόμησης

Περιοχή
συλλογής

Λευκωσία

Λευκωσία

Λευκωσία

Λάρνακα

Λευκωσία

Λεμεσός

Λευκωσία
Λευκωσία

Πάφος
Αμμόχωστος

Τιμή ανά χουκ
€
185
200
230
310
220

Οι πιο πάνω τιμές, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ισχύουν για
παλετοκιβώτια ή ξύλινα παλέτα που γεμίζονται από τρίτους στα σημεία συλλογής και
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τα οποία ο Ανάδοχος 1 παραλαμβάνει πλήρη με απόβλητα ΗΗΕ, τα φορτώνει σε
όχημα και τα μεταφέρει στο Κέντρο Ταξινόμησης και Αποθήκευσης.
Διαπιστώσεις σχετικά με τη λειτουργία και άδεια διαχείρισης αποβλήτων του
Αναδόχου 1:
(i)

Από τις ετήσιες εκθέσεις του συλλογικού συστήματος προκύπτει ότι αυτό, είχε
συμβληθεί με την εν λόγω εταιρεία από την έναρξη της λειτουργίας του, την
1.6.2008. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό σύστασης της υπό αναφορά εταιρείας,
ο εν λόγω υπεργολάβος εγγράφηκε ως εταιρεία, στον Έφορο Εταιρειών, στις
12.1.2010. Ως εκ τούτου, το συλλογικό σύστημα, φαίνεται να συμβλήθηκε με τον
εν λόγω υπεργολάβο, πριν ακόμα ο τελευταίος αποκτήσει νομική υπόσταση.

(ii)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 των περί Αποβλήτων Νόμων, πρόσωπο το οποίο
ασχολείται με διαχείριση αποβλήτων, οφείλει, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές
του, να εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης αποβλήτων από την αρμόδια Αρχή.
Επίσης, σύμφωνα με τον όρο 6.6 της Έγκρισης του συστήματος, πριν την
έναρξη των εργασιών των υπεργολάβων διαχειριστών, θα πρέπει να
κατατεθούν, από το σύστημα, στο ΤΠ, μεταξύ άλλων, οι άδειες διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων των υπεργολάβων. Διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω
υπεργολάβος εξασφάλισε άδεια διαχείρισης αποβλήτων, για πρώτη φορά, στις
18.12.2014, και συνεπώς το σύστημα ήταν συμβεβλημένο με μη αδειούχο
υπεργολάβο για περίοδο πέραν των 6 1/2 ετών.

(iii) Λόγω μη κατοχής άδειας διαχείρισης, ο Ανάδοχος 1 δεν επιθεωρήθηκε από το
ΤΠ αναφορικά με την τήρηση των όρων/προνοιών της νομοθεσίας για τη
διαχείριση αποβλήτων, ούτε υπέβαλε τα προβλεπόμενα, από τη νομοθεσία,
έγγραφα/εκθέσεις.
(iv) Διαπιστώσαμε ότι ο εν λόγω υπεργολάβος δεν κατέθεσε εγγύηση στο Τμήμα,
σε αντίθεση με τις πρόνοιες του άρθρου 26 των περί Αποβλήτων Νόμων,
σύμφωνα με το οποίο, πριν τη χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων, ο
αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων καταθέτει στην αρμόδια Αρχή εγγύηση ή
επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση
οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις
δραστηριότητές του. Όπως μας πληροφόρησε το Τμήμα, η εν λόγω εταιρεία
εξαιρέθηκε από την υποχρέωση κατάθεσης της σχετικής εγγύησης λόγω του ότι
είναι θυγατρική άλλου αδειοδοτημένου διαχειριστή, με τον οποίο υπάρχει
συμφωνία για χρήση των εγκαταστάσεών του. Συγκεκριμένα, στον Γενικό Όρο 6
της άδειας διαχείρισης αποβλήτων του εν λόγω υπεργολάβου, αναφέρεται ότι ο
Φορέας Εκμετάλλευσης δραστηριοποιείται εντός των εγκαταστάσεων άλλης
εταιρείας και για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε
περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της
εγκατάστασης, ο Διευθυντής του ΤΠ θα αξιοποιεί την εγγύηση της άλλης
εταιρείας η οποία κατατέθηκε στα πλαίσια της δικής της άδειας και η οποία
εκδόθηκε για το συγκεκριμένο τεμάχιο στο οποίο δραστηριοποιείται ο
υπεργολάβος. Θεωρούμε ότι ο εν λόγω όρος αντίκειται του υπό αναφορά
άρθρου 26 των περί Αποβλήτων Νόμων.
Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, το ΤΠ δεν έχει ασκήσει επαρκή έλεγχο και
εποπτεία, τόσο σε σχέση με τις άδειες διαχείρισης αποβλήτων, όσο και με την άδεια
του συλλογικού συστήματος.
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Σύσταση: Το ΤΠ θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι όλοι οι υπεργολάβοι του συστήματος
έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες διαχείρισης αποβλήτων. Επίσης,
θεωρούμε ότι η εν λόγω εταιρεία δεν θα έπρεπε να εξαιρεθεί από την υποχρέωση
κατάθεσης σχετικής εγγυητικής, αφού κάθε εταιρεία είναι διαφορετικό νομικό
πρόσωπο και εισηγηθήκαμε όπως αυτή απαιτηθεί το συντομότερο, ώστε να
εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης των
φορέων που συμβάλλονται με το κράτος με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η αρχή
της προστασίας του ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει επίσης να εξυπηρετείται και
να διασφαλίζεται κατά το δυνατό ευρύτερα.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση
ξεχωριστής εγγυητικής καθότι θεωρεί ότι η υποχρέωση του εν λόγω υπεργολάβου
καλύπτεται από την εγγύηση που υποβλήθηκε στα πλαίσια άδειας της άλλης
εταιρείας.
Η Υπηρεσία μας εξακολουθεί να διατηρεί την άποψη ότι ο εν λόγω υπεργολάβος του
συστήματος θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Αρχή εγγύηση ή επαρκή
ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε
περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις δραστηριότητες της
εγκατάστασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
(β)

Συμφωνία για αποδοχή, ταξινόμηση και αποθήκευση αποβλήτων ΗΗΕ.

Η πρώτη συμφωνία μεταξύ της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd (Εργοδότης) και
της συγκεκριμένης κυπριακής εταιρείας (Ανάδοχος 2) συνομολογήθηκε την
18.2.2010, και ανανεώθηκε με νέες συμφωνίες ημερ. 31.12.2012 και 1.8.2014,
σύμφωνα με την οποία ο Εργοδότης ανάθεσε στον Ανάδοχο 2, υπό την προϋπόθεση
ότι ο Ανάδοχος 2 θα διατηρούσε και ανανέωνε όλες τις απαιτούμενες άδειες για την
αποδοχή, ταξινόμηση και αποθήκευση αποβλήτων ΗΗΕ στη Μονάδα που διαθέτει
στη βιομηχανική περιοχή βαριάς οχληρίας Γερίου, καθ’ όλη τη διάρκεια της
συμφωνίας.
Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου 2, που προβλέπονται στην συμφωνία, ο
Ανάδοχος 2 παραχωρεί τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του, προσωπικό και
εξοπλισμό στην WEEE Electrocyclosis Ltd για την εκτέλεση των έργων αποδοχής,
ταξινόμησης και αποθήκευσης αποβλήτων ΗΗΕ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη
συμφωνία, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα
ικανή να εκδίδει ζυγολόγια, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ηλεκτρονικό
υπολογιστή, ανυψωτικό (περονοφόρο όχημα) και μηχανήματα περιτύλιξης με ειδικό
φιλμ. Επιπλέον, ο Ανάδοχος 2 υποχρεούται να παρέχει τρία άτομα εργατικό
προσωπικό, εκπαιδευμένο, το οποίο θα απασχολείται στη Μονάδα υπό τις οδηγίες
της WEEE Electrocyclosis Ltd Τα λειτουργικά έξοδα της Μονάδας είναι ευθύνη του
Αναδόχου 2, ο οποίος υποχρεούται επίσης να εκτελεί, με δικό του κόστος,
συντηρήσεις, επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις του εξοπλισμού.
Όπως προβλέπεται στη συμφωνία, τα οχήματα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων
ΗΗΕ του Αναδόχου 1, μεταφέρουν τα υλικά στον χώρο της Μονάδας, όπου αυτά
ζυγίζονται και γίνεται αυτόματη ηλεκτρονική καταγραφή της ποσότητας.
Τα εισερχόμενα απόβλητα ΗΗΕ διαλέγονται και ταξινομούνται σε κατηγορίες
(μεγάλες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (μέγιστη διάσταση υπερβαίνει τα 50
εκ.), μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (μέγιστη διάσταση δεν υπερβαίνει
τα 50 εκ.), οθόνες τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών (CRT και flat screens),
ψυγεία, λαμπτήρες φθορισμού και κλιματιστικά. Τέλος, τα ταξινομημένα απόβλητα
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παραλαμβάνονται από τους εργολάβους διαχείρισης που εξυπηρετούν την WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd
Σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας ημερ. 1.8.2014, η WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd καταβάλλει στον Ανάδοχο 2 ως αντάλλαγμα για την
παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών συνολικό ποσό ύψους €8.750, πλέον ΦΠΑ
μηνιαίως ή €105.000, πλέον ΦΠΑ, ετησίως, το οποίο παρουσιάζεται αυξημένο κατά
32,9% σε σύγκριση με την αρχική συμφωνία ημερ. 18.2.2010.
(γ) Συμφωνία για την παραλαβή και διαχείριση ψυγείων. Η πρώτη συμφωνία,
για την παραλαβή και διαχείριση ψυγείων υπογράφηκε μεταξύ της WEEE
Electrocyclosis Ltd και κυπριακής εταιρείας (Ανάδοχος 1), συνομολογήθηκε στις
31.3.2010 και ανανεώθηκε με νέα συμφωνία ημερ. 31.12.2012. Σημειώνεται ότι οι
δύο πιο πάνω συμφωνίες αφορούσαν, εκτός από την παραλαβή και διαχείριση
ψυγείων, και την παραλαβή και διαχείριση μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών (συσκευές που οι μέγιστή τους διάσταση δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.) και
οθονών τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών (CRT και flat screens). Μετά τη
λήξη της δεύτερης συμφωνίας, συνομολογήθηκε την 1.8.2014 συμφωνία με άλλη
εταιρεία (Ανάδοχος 3), σύμφωνα με την οποία ο Ανάδοχος 3 διαθέτει αδειοδοτημένο
χώρο διαχείρισης των αποβλήτων ΗΗΕ που αφορά η συμφωνία και που βρίσκεται
στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου 3 στη βιομηχανική περιοχή βαριάς οχληρίας Γερίου
στη Λευκωσία. Όπως προβλέπεται, ο Ανάδοχος 3, παραλαμβάνει τη συγκεκριμένη
κατηγορία αποβλήτων ΗΗΕ από το Κέντρο Ταξινόμησης και Αποθήκευσης (του
Αναδόχου 1), προβαίνει σε προσωρινή αποθήκευσή του και αργότερα σε φόρτωση
σε εμπορευματοκιβώτια για εξαγωγή, αφού η διαχείριση γίνεται εξ ολοκλήρου σε
Μονάδα διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ στο εξωτερικό, με κόστος και ευθύνη του
Αναδόχου 3. Επιπλέον, προβλέπεται ότι δεν γίνεται απορρύπανση και
αποσυναρμολόγηση των συσκευών από τον Ανάδοχο 3. Η διαδικασία παραλαβής
και διαχείρισης ψυγείων περιγράφεται στο Σχεδιάγραμμα 3 πιο κάτω.
Σχεδιάγραμμα 3: Διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης ψυγείων.
Κέντρο ταξινόμησης και αποθήκευσης WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd

Παραλαβή ψυγείων

Φόρτωση σε εμπορευματοκιβώτια για εξαγωγή όπως προνοεί η σχετική
νομοθεσία για μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων και για τήρηση της
Συνθήκης της Βασιλείας

Παραλαβή για επεξεργασία / διαχείρση από εγκεκριμένη από τον
Ανάδοχο 3, αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης σε χώρα μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας ημερ. 1.8.2014, για την
παραλαβή και διαχείριση ψυγείων, η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, καταβάλλει
στον Ανάδοχο ποσό ύψους €470 τον τόνο, σε σύγκριση με €660 και €680 τον τόνο
που προβλεπόταν στις συμφωνίες της 31.12.2012 και 31.3.2010, αντίστοιχα.
(δ) Συμφωνία για την παραλαβή και διαχείριση (i) μεγάλων ηλεκτρικών
συσκευών (συσκευές που η μέγιστή τους διάσταση υπερβαίνει τα 50εκ.), (ii)
μικρών ηλεκτρικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστή τους διάσταση δεν
υπερβαίνει τα 50 εκ.), (iii) οθονών τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών
και (iv) κλιματιστικών. Στις 28.8.2014, η WEEE Electocyclosis Cyprus Ltd
συνομολόγησε συμφωνία με τον Ανάδοχο 1 για την παραλαβή και διαχείριση (i)
μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστή τους διάσταση υπερβαίνει
τα 50εκ.), (ii) μικρών ηλεκτρικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστή τους διάσταση
δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.), (iii) οθονών τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών
και (iv) κλιματιστικών. Σημειώνεται ότι, πριν την πιο πάνω ημερομηνία, υπήρχαν
συμφωνίες σε ισχύ άλλες συμφωνίες για τη διαχείριση των πιο πάνω, ως εξής:


Συμφωνίες ημερ. 31.3.2010 και 31.12.2012 με τον Ανάδοχο 1, για την
παραλαβή και διαχείριση μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και
οθονών τηλεόρασης και ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και παραλαβή και
διαχείριση ψυγείων.



Συμφωνία ημερ. 22.3.2010 και 31.12.2012 με τον Ανάδοχο 2, για την
παραλαβή και διαχείριση μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και
κλιματιστικών.

Στη συμφωνία αναφέρεται ότι ο χώρος για τη διαχείριση των αποβλήτων ΗΗΕ
βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ανάδοχου 1 στη βιομηχανική περιοχή βαριάς
οχληρίας Γερίου στη Λευκωσία. Προβλέπεται ότι θα παραλαμβάνει τις κατηγορίες
αποβλήτων ΗΗΕ που αφορά η συμφωνία με δικά του οχήματα και εξοπλισμό προδιαχωρισμένες στις τέσσερεις υπό αναφορά κατηγορίες, από το κέντρο ταξινόμησης
και αποθήκευσης, ενώ η φόρτωση των κιβωτίων και παλετοκιβωτίων θα γίνεται με
ευθύνη του Κέντρου ταξινόμησης και αποθήκευσης. Επιπλέον, προβλέπεται ότι, στην
περίπτωση που κάποια κατηγορία ή κάποιο εξειδικευμένο μηχάνημα δεν μπορεί να
απορρυπανθεί από τον ίδιο τον Ανάδοχο 1 στην Κύπρο, τότε η επεξεργασία αυτού
μπορεί να ανατεθεί σε υπεργολάβο στο εξωτερικό, υπό συγκεκριμένους όρους και
προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συμφωνία. Στα Σχεδιαγράμματα 4 και 5 πιο
κάτω παρουσιάζεται η διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης των πιο πάνω
αποβλήτων ΗΗΕ, όπως αυτή περιγράφεται στη συμφωνία ημερ. 28.8.2014.
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Σχεδιάγραμμα 4: Διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης (i) μεγάλων
ηλεκτρικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστή τους διάσταση υπερβαίνει τα
50εκ.), (ii) μικρών ηλεκτρικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστή τους
διάσταση δεν υπερβαίνει τα 50 εκ.) και (iii) οθονών τηλεόρασης και
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Πηγή: Συμφωνία ημερ. 28.8.2014 μεταξύ WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και Αναδόχου 1.
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Σχεδιάγραμμα 5: Διαδικασία παραλαβής και διαχείρισης κλιματιστικών.

Πηγή: Συμφωνία ημερ. 28.8.2014 μεταξύ WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και Αναδόχου 1.

Σύμφωνα με στοιχεία που υποβλήθηκαν από το ΤΠ, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα
απόβλητα ΗΗΕ, τα απόβλητα μεγάλων συσκευών (με εξαίρεση τα ψυγεία), λόγω
μεγάλου ποσοστού μετάλλου στην κατασκευή του εξοπλισμού και μικρού ποσοστού
επικίνδυνων μερών (που χρήζουν ειδικής διαχείρισης, με υψηλό κόστος) έχουν θετική
αξία και διατίθενται προς πώληση στον Ανάδοχο 1. Επομένως, σύμφωνα με τους
οικονομικούς όρους της συμφωνίας (ημερ. 28.8.2014) για τα απόβλητα μεγάλων
ηλεκτρικών συσκευών (συσκευές που η μέγιστή τους διάσταση υπερβαίνει τα 50 εκ.)
και κλιματιστικών, ο Ανάδοχος 1 καταβάλλει στην WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd
€105 και €190 τον τόνο, αντίστοιχα. Συγκριτικά, σύμφωνα με τις προηγούμενες
συμφωνίες ημερ. 22.3.2010 και 31.12.2012, ο Ανάδοχος 2 κατέβαλλε στην WEEE
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Electrocyclosis Cyprus Ltd ποσά ύψους €85 (συμφωνία ημερ. 31.12.2012) και €61
(συμφωνία ημερ. 22.3.2010) τον τόνο για τις μεγάλες συσκευές και €175 (συμφωνία
ημερ. 31.12.2012) και €90 (συμφωνία ημερ. 22.3.2010) τον τόνο για τα κλιματιστικά.
Για την παραλαβή και διαχείριση των υπόλοιπων αποβλήτων ΗΗΕ που
προβλέπονται στην εν λόγω συμφωνία (28.8.2014), η WEEE Electrocyclosis Cyprus
Ltd καταβάλλει στον Ανάδοχο 1 ποσό ύψους €200 τον τόνο για τηλεοράσεις και
οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμφωνία 31.12.2012 €220 και συμφωνία
31.3.2010 €280 τον τόνο) και €110 τον τόνο για οικιακές συσκευές διαστάσεων
μικρότερων των 50εκ., ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκτυπωτές οικιακού τύπου και
καταναλωτικά είδη ήχου-εικόνας οικιακού τύπου διαστάσεων μικρότερων των 50εκ.
(συμφωνία 31.12.2012 €180 και συμφωνία 31.3.2010 €250 για οικιακές συσκευές
διαστάσεων μικρότερων των 50εκ., €260 για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
εκτυπωτές οικιακού τύπου και €350 για καταναλωτικά είδη ήχου-εικόνας οικιακού
τύπου διαστάσεων μικρότερων των 50εκ.).
(ε) Συμφωνία για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση λαμπτήρων
φθορισμού. Η πρώτη συμφωνία για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση
λαμπτήρων φθορισμού συνομολογήθηκε μεταξύ της WEEE Electrocyclosis Cyprus
Ltd και κυπριακής εταιρείας στις 24.3.2010. Μετά τη λήξη της, στις 31.12.2012
συνομολογήθηκε νέα συμφωνία με άλλη εταιρεία (Ανάδοχος 4), η οποία ανανεώθηκε
με την υπογραφή της συμφωνίας ημερ. 28.8.2014. Συγκεκριμένα, η συμφωνία
περιλαμβάνει (i) την αγορά, διανομή και τοποθέτηση ειδικών κάδων για τη συλλογή
λαμπτήρων που θεωρούνται απόβλητα ΗΗΕ με βάση τη νομοθεσία, (ii) συλλογή και
μεταφορά λαμπτήρων, από τα σημεία συγκέντρωσής τους, (iii) αποδοχή,
προδιαχείριση (θραύση) και προσωρινή αποθήκευση λαμπτήρων και (iv) αποστολή
και διαχείριση λαμπτήρων σε ειδική μονάδα διαχείρισης του εξωτερικού.
Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία χώρου αποδοχής και αποθήκευσης των
λαμπτήρων στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου 4 στην περιοχή Αγίου Σιλά στη Λεμεσό
και εξυπηρέτηση όλων των έργων της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd σε όλη την
Κύπρο.
Όπως αναφέρεται στη συμφωνία, οι λαμπτήρες φθορισμού έχουν ψηλή
επικινδυνότητα, η οποία προέρχεται κυρίως από τον υδράργυρο που περιλαμβάνεται
στο εσωτερικό των λαμπτήρων φθορισμού, καθιστώντας τους την μεγαλύτερη
ρύπανσης από υδράργυρο στο περιβάλλον, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο
καταναλωτικό προϊόν. Συνεπώς, σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία συλλογής και
μεταφοράς των λαμπτήρων είναι η χρήση ειδικών κάδων ώστε να διατηρούνται
ακέραιοι για να μην ελευθερώνεται ο υδράργυρος στο περιβάλλον. Ο Ανάδοχος 4
αναλαμβάνει την αγορά, μεταφορά, αποθήκευση και τοποθέτηση των κάδων αυτών
σε σημεία που υποδεικνύονται από την WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd
Τα απόβλητα των λαμπτήρων συλλέγονται με οχήματα εφοδιασμένα με ζυγαριές
ακριβείας για το ζύγισμα κάθε φορτίου και μεταφέρονται στο κέντρο αποθήκευσης,
όπου ακολουθεί η θραύση με ειδικό εξοπλισμό ο οποίος, κατά τη διάρκεια του
τεμαχισμού, απορροφά και τη σκόνη που βρίσκεται μέσα στους λαπτήρες με ειδικά
φίλτρα. Οι τεμαχισμένοι λαμπτήρες, μαζί με τα χρησιμοποιημένα φίλτρα,
αποθηκεύονται σε ειδικά σακούλια και με τη συμπλήρωση κάποιας ποσότητας,
εξάγονται για διαχείριση σε ειδική μονάδα στο εξωτερικό. Η διαδικασία συλλογής,
μεταφοράς και διαχείρισης των λαμπτήρων φθορισμού παρουσιάζεται στο
Σχεδιάγραμμα 5 πιο κάτω.
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Σχεδιάγραμμα 5: Διαδικασία συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των
λαμπτήρων φθορισμού.
Σημεία συλλογής λαμπτήρων (ειδικοί κάδοι)

Μεταφορά λαμπτήρων για προσωρινή αποθήκευση

Προδιαχείριση (θραύση) των λαμπτήρων

Προσωρινή αποθήκευση

Εξαγωγή λαμπτήρων σε ειδική μονάδα του εξωτερικού
Σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, για την αγορά, διανομή και
τοποθέτηση των ειδικών κάδων, καταβάλλεται στον Ανάδοχο 4 ποσό ύψους €75,
πλέον ΦΠΑ για κάθε κάδο, όσα και στη συμφωνία της 31.12.2012 (Συμφωνία
24.3.2010 €40 πλέον ΦΠΑ για κάθε κάδο). Επιπλέον, για τη συλλογή, μεταφορά,
προδιαχείριση, προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση των λαμπτήρων,
καταβάλλεται στον Ανάδοχο 4 ποσό ύψους €2.625 πλέον ΦΠΑ για κάθε τόνο που
διαχειρίστηκε, όσα και στη συμφωνία της 31.12.012 (Συμφωνία 24.3.2010 €2.250
πλέον ΦΠΑ τον τόνο).
Διαπιστώσεις σχετικά με τη λειτουργία και άδεια διαχείρισης αποβλήτων του
Αναδόχου 4:
(i)

Όπως διαπιστώσαμε, το ΤΠ δεν έχει προβεί σε αξιολόγηση του αριθμού και των
σημείων των ειδικών κάδων συλλογής των λαμπτήρων.

(ii)

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Μονάδα που θα διαχειρίζεται τους
λαμπτήρες στο εξωτερικό, θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένη, για τη διαχείριση
λαμπτήρων, από την αρμόδια κυβερνητική Αρχή της χώρας στην οποία εδρεύει
και ο Ανάδοχος καλείται όπως προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό. Αναφέρεται
επίσης ότι θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό από το ΤΠ το οποίο να
βεβαιώνει ότι η Μονάδα του εξωτερικού πληροί τις σχετικές προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από στοιχεία που προσκομίστηκαν για έλεγχο,
διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω Μονάδα έχει βάση το Ηνωμένο Βασίλειο και η
σχετική άδεια από την αρμόδια κυβερνητική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου
εκδόθηκε στις 9.6.2005. Το υπό αναφορά πιστοποιητικό δεν προσκομίστηκε για
έλεγχο από το ΤΠ, από το οποίο πληροφορηθήκαμε ότι η σχετική πιστοποίηση
γίνεται κάθε φορά που εκδίδεται άδεια εξαγωγής. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι το
ΤΠ δεν πιστοποιεί στην άδεια εξαγωγής ότι πληρούνται οι σχετικές
προδιαγραφές που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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(στ) Συμφωνία για την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων ΗΗΕ. Στις 17.6.2010 η
WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd συνομολόγησε συμφωνία με κυπριακή εταιρεία για
την επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων ΗΗΕ, η οποία ανανεώθηκε με την υπογραφή
νέα συμφωνίας στις 31.12.2012. Με τη λήξη της δεύτερης συμφωνίας,
συνομολογήθηκε στις 28.7.2014 νέα συμφωνία με άλλη εταιρεία (Ανάδοχος 5).
Σύμφωνα με την τελευταία συμφωνία, μετά από γραπτή ή ηλεκτρονική εντολή της
WEEE Electrocyclosis Ltd, ο Ανάδοχος 5, είτε θα επικοινωνεί με τους
ενδιαφερόμενους οργανισμούς προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον ο ΗΗΕ δύναται
να επαναχρησιμοποιηθεί και να επιβεβαιώσει στο συλλογικό σύστημα τα
αποτελέσματα της εξέτασης, είτε θα επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της μονάδας
Αποδοχής, Ταξινόμησης και Αποθήκευσης αποβλήτων ΗΗΕ για να εξετάζει κατά
πόσον ο ΗΗΕ μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Στο Σχεδιάγραμμα 6 πιο κάτω
περιγράφεται η πιο πάνω διαδικασία.
Σχεδιάγραμμα 6: Διαδικασία επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων ΗΗΕ.

Γραπτή ή ηλεκτρονική εντολή της WEEE Electrocyclosis
Cyprus Ltd προς Ανάδοχο 5
Επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους
οργανισμούς για να εξεταστεί κατά πόσο ο
ΗΗΕ δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί και
σχετική ενημέρωση της WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της μονάδας
Αποδοχής, Ταξινόμησης και Αποθήκευσης
αποβλήτων ΗΗΕ για να εξεταστεί κατά πόσον
απόβλητα ΗΗΕ μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν και σχετική ενημέρωση
της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd

Μεταφορά εξοπλισμού στη μονάδα του Αναδόχου 5 για
επαναχρησιμοποίηση.
Εξοπλισμός που τελικά δεν μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί, επιστρέφεται στη
μονάδα Αποδοχής, Ταξινόμησης και
Αποθήκευσης ΗΗΕ.

Διαχείριση/επναχρησιμοποίηση αποβλήτων
ΗΗΕ.

Σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, για κάθε εντολή για επίσκεψη,
έλεγχο, συλλογή και μεταφορά εξοπλισμού που θα παραλαμβάνει ο Ανάδοχος 5 από
την WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd, θα χρεώνει την τελευταία τα τέλη σύμφωνα με
τον Πίνακα 9 πιο κάτω, ενώ προβλέπεται ότι δεν θα καταβάλλονται τέλη για κάθε
εντολή για επίσκεψη, έλεγχο, συλλογή και μεταφορά εξοπλισμού που παραλαμβάνει
ο Ανάδοχος 5 από την WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και δεν θα ξεπερνά τα 50
κιλά.
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Πίνακας 9: Τέλη που καταβάλλονται για τη συλλογή και μεταφορά των
αποβλήτων ΗΗΕ προς επαναχρησιμοποίηση.
Συλλογή και
μεταφορά

Παραλαβή υλικού
από 50 κιλά μέχρι
300 κιλά

Εντός Λευκωσίας

€60

Παραλαβή υλικού
πέραν των 300
κιλών
€105

Εκτός Λευκωσίας

€90

€135

Ολοήμερη
συλλογή και
μεταφορά
€250
€350

Επιπλέον, καταβάλλεται στον Ανάδοχο 5 ποσό ύψους €50 για κάθε τόνο αποβλήτων
ΗΗΕ που αποδεδειγμένα συλλέγεται από προσωπικούς του επιχειρησιακούς
συνεργάτες και τα προωθεί για επαναχρησιμοποίηση. Οι τιμές που παρουσιάζονται
στον Πίνακα 9 παρουσιάζουν αύξηση 12,5% – 25% σε σύγκριση με τις τιμές στη
συμφωνία της 31.12.2012. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές αυτές σημείωσαν
σημαντική αύξηση σε σύγκριση με αυτές της συμφωνίας της 17.6.2010, σύμφωνα με
την οποία για κάθε εντολή εκτέλεσης επίσκεψης και ελέγχου εξοπλισμού προς τον
Ανάδοχο 5, καταβαλλόταν ποσό ύψους €50 και €75 ανά επίσκεψη, εντός και εκτός
Λευκωσίας, αντίστοιχα.
Διαπιστώσεις σχετικά με τη λειτουργία και άδεια διαχείρισης αποβλήτων του
Αναδόχου 5:
(i)

Παρόλο ότι ο Ανάδοχος 5 έχει συμβληθεί από τις 28.7.2014 με το συλλογικό
σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ΗΗΕ, υπέβαλε, στο ΤΠ, αίτηση για έκδοση
άδειας διαχείρισης αποβλήτων στις 26.5.2016 και η σχετική άδεια εκδόθηκε από
το ΤΠ, μετά την παρέλευση εννέα μηνών, στις 20.2.2017. Επομένως, η εταιρεία
δραστηριοποιούνταν στη διαχείριση αποβλήτων χωρίς την κατοχή της
προβλεπόμενης άδειας, ενώ το ΤΠ καθυστέρησε σημαντικά να αξιολογήσει και
εκδώσει την εν λόγω άδεια. Συναφώς αναφέρεται ότι, η άδεια διαχείρισης
αποβλήτων, η οποία αποτελούσε μέρος της συμφωνίας μεταξύ της WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd και του Αναδόχου 5, είχε εκδοθεί προς την εταιρεία
με την οποία είχε συμβληθεί αρχικά το συλλογικό σύστημα για την
επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ, η οποία φαίνεται να είναι συνδεδεμένη με τον
Ανάδοχο 5. Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, σύμφωνα με το άρθρο 24 των περί
Αποβλήτων Νόμων, πρόσωπο το οποίο ασχολείται με διαχείριση αποβλήτων,
οφείλει, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές του, να εξασφαλίσει άδεια διαχείρισης
αποβλήτων από την αρμόδια Αρχή.

(ii)

Ο Ανάδοχος 5, δεν επιθεωρήθηκε από το ΤΠ για την περίοδο για την οποία δεν
κατείχε άδεια διαχείρισης (28.7.2014 – 19.2.2017) αναφορικά με την τήρηση
των όρων/προνοιών της νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων, ούτε
υπέβαλε τα προβλεπόμενα, από τη νομοθεσία, έγγραφα/εκθέσεις.

Δ.3.10 Δηλώσεις παραγωγών.
Οι παραγωγοί υποβάλλουν, είτε ετήσιες είτε τριμηνιαίες δηλώσεις, ανάλογα με το
βάρος του ΗΗΕ που διαθέτουν στην αγορά, ενώ όλες οι εταιρείες που εγγράφονται
στο σύστημα έχουν υποχρέωση υποβολής αναδρομικών δηλώσεων για ΗΗΕ που
διοχέτευσαν στην αγορά από την 1.12.2009. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της
WEEE Electrocyclosis Cyrpus Ltd, για το 2016, τα μέλη της, με βάση τις δηλώσεις
τους για το 2016, διέθεσαν στην αγορά 9.921 τόνους ΗΗΕ, σε σύγκριση με 9.200
τόνους που δηλώθηκαν το 2015.
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Σύμφωνα με στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος, κατά το 2016
διενεργήθηκαν, από δύο ελεγκτικούς οίκους, συνολικά 23 (2015: 27, 2014: 33)
έλεγχοι με σκοπό τη διακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων από τα μέλη,
δηλώσεων. Από τους υπό αναφορά ελέγχους, προέκυψε ότι συνολικά έξι (2015: 8,
2014: 7) τόνοι συσκευών υπερδηλώθηκαν ή δηλώθηκαν σε λανθασμένη κατηγορία,
με αποτέλεσμα να προκύψει διαφορά της τάξης περίπου των €1.410 (2015: €2.212,
2014: €850). Σχετικά με το θέμα αυτό δεν έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή (π.χ.
εξώδικο) από το Τμήμα. Περαιτέρω, όπως διαπιστώσαμε, το ΤΠ δεν έχει ενημερωθεί
σχετικά με τον τρόπο/μεθοδολογία των πιο πάνω ελέγχων, αλλά ούτε και με τα
αναλυτικά αποτελέσματά τους.
Σύσταση: Κατά την άποψή μας, το Τμήμα θα πρέπει να αξιολογήσει τη μεθοδολογία
των πιο πάνω ελέγχων και να ζητήσει ενημέρωση για τα αναλυτικά αποτελέσματά
τους.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι θα αξιολογήσει τον ρόλο του στο όλο
θέμα και θα πράξει ανάλογα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του με βάση τη
νομοθεσία.
Δ.3.11 Σημεία συλλογής και ώρες, δρομολόγια και διαδικασία συλλογής.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(2) των υπό αναφορά Κανονισμών, για τα απόβλητα
ΗΗΕ οικιακής προέλευσης, οι παραγωγοί ή/και εκπρόσωποί τους, οργανώνουν
συστήματα τα οποία επιτρέπουν στους τελικούς κατόχους των αποβλήτων ΗΗΕ και
στους διανομείς να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά, τουλάχιστον δωρεάν, αλλά
σίγουρα χωρίς χρέωση, με τέτοιο τρόπο ώστε τα σημεία συλλογής τα οποία
καθορίζονται σε συνεννόηση με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι προσιτά και
διαθέσιμα στο κοινό, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την πληθυσμιακή πυκνότητα.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τα αδειοδοτημένα
συστήματα συνεργάζονται για τον καθορισμό των σημείων συλλογής και για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας για τη συλλογή των αποβλήτων ΗΗΕ στις περιοχές
τους, μετά και από ενημέρωση των πολιτών σύμφωνα με τις διατάξεις των
Κανονισμών και στην περίπτωση που οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης συλλέγουν ή
διαχειρίζονται περαιτέρω απόβλητα ΗΗΕ, να τα παραδίδουν τουλάχιστον δωρεάν,
αλλά σίγουρα χωρίς χρέωση, στα συλλογικά συστήματα ή σε αδειοδοτημένες
μονάδες που συνεργάζονται με τα συλλογικά συστήματα. Προβλέπεται επίσης ότι σε
περίπτωση συμφωνίας μεταξύ αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης και συλλογικού
συστήματος, η αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης συλλέγει και μεταφέρει η ίδια τα
απόβλητα ΗΗΕ και το συλλογικό σύστημα οφείλει να καταβάλλει για τις σχετικές
δαπάνες της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης το ανάλογο συμφωνηθέν ποσό.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει συνομολογηθεί οποιαδήποτε συμφωνία
μεταξύ της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Διαπιστώθηκε ότι το ΤΠ δεν έχει προβεί σε έλεγχο της εφαρμογής των πιο πάνω
προνοιών των Κανονισμών, ως προς τον καθορισμό των σημείων συλλογής σε
σχέση με την πληθυσμιακή πυκνότητα.
Επίσης, σύμφωνα με τον όρο 6.4 της Έγκρισης, οι ώρες, τα δρομολόγια και η
διαδικασία συλλογής των αποβλήτων ΗΗΕ θα πρέπει να συμφωνηθούν με τους
Δήμους και να υποβάλλεται, ανά τρίμηνο, στο ΤΠ, γραπτώς, το πρόγραμμα
αποκομιδής. Όπως διαπιστώθηκε, τα προαναφερθέντα δεν συμφωνούνται με τους
Δήμους, ούτε υποβάλλεται στο Τμήμα το πρόγραμμα αποκομιδής. Επιπρόσθετα,
σύμφωνα με τον όρο 9.3 της Έγκρισης του συστήματος, το τελευταίο πρέπει να τηρεί
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ξεχωριστό αρχείο για τις ΗΣ&Σ, οι οποίες συλλέχθηκαν ενσωματωμένες σε απόβλητα
ΗΗΕ, ώστε αυτές να μην προσμετρούνται στην τελική ποσότητα για
ανακύκλωση/ανάκτηση και αναγωγή στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων. Όπως
μας πληροφορηθήκαμε από το ΤΠ, ο πιο πάνω όρος δεν τηρείται.
Σύσταση: Το ΤΠ πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των υπό αναφορά προνοιών
των Κανονισμών και όρων της σχετικής Έγκρισης.
Δ.3.12 Περιβαλλοντική ενημέρωση.
Σύμφωνα με τον όρο 15.4 της Έγκρισης, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής
ενημέρωσης θα πρέπει να καθοριστεί από το σύστημα και να συμφωνηθεί με το ΤΠ,
αναλόγως της εξέλιξης των εργασιών του συστήματος και τo ποσοστό
εκπροσώπησης της αγοράς. Όπως πληροφορηθήκαμε, τουλάχιστον για τα έτη 2013
- 2017, το ΤΠ δεν έχει ενημερωθεί με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης
του συστήματος. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που προσκομίστηκαν, η δαπάνη του
συστήματος για ενημέρωση μειώθηκε από €80.422 το 2010, στα €38.149, €22.087,
€1.890 και €6.000 τα έτη 2011 – 2014, αντίστοιχα, από το οποίο προκύπτει ότι οι
ενημερωτικές εκστρατείες για τα υπό αναφορά έτη είχαν περιοριστεί σημαντικά.
Σημειώνεται ότι, κατά το 2015, η σχετική δαπάνη παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση
με τα δύο προηγούμενα έτη και ανήλθε στα €15.548.
Σύσταση: Το ΤΠ θα πρέπει, να ενημερωθεί άμεσα, με το πρόγραμμα
περιβαλλοντικής ενημέρωσης του συστήματος και να αξιολογήσει τους λόγους
μείωσης των ενημερωτικών εκστρατειών.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς ενημέρωσε ότι ζήτησε από το σύστημα να υποβάλει πιο
ενισχυμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, το οποίο πρόκειται να
παρακολουθείται με τη νέα άδεια που θα χορηγηθεί, καθώς και τους πιο επισταμένους
ελέγχους που θα εκτελούνται.
Δ.3.13 Οικονομικές καταστάσεις.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της WEEE Electrocyclosis Ltd, το σύστημα,
κατά την περίοδο 1.6.2008 – 31.12.2008 και τα έτη 2009 και 2013, παρουσίασε ζημιά,
πριν τη φορολογία, ύψους €66.366, €34.066 και €296.420, αντίστοιχα, ενώ, για τα έτη
2010, 2011, 2012, 2014 και 2015 παρουσίασε κέρδος, πριν τη φορολογία, ύψους €492,
€3.111, €14.005, €169.033 και €268.233, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι, η ζημιά του 2013
οφείλεται, κυρίως, στην απομείωση του συνόλου των καταθέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα
ύψους €278.033 και στη μετατροπή των ανασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα
Κύπρου σε μετοχές και την απομείωση της αξίας των μετοχών αυτών κατά €98.804. Η
οικονομική κατάσταση του συλλογικού συστήματος, όπως αυτή παρουσιάζεται στις
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζεται στον Πίνακα 11 πιο κάτω.
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Πίνακας 11: Στοιχεία οικονομικής κατάστασης της ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ κατά την
περίοδο 2008 μέχρι 2015.
Έτος

Κέρδος/(Ζημιά)
πριν τη
φορολογία
€

Έσοδα
€

Λειτουργικά
έξοδα
€

Έξοδα
διοίκησης
€

1.6.200831.12.2008

(66.366)

30.687

----

92.778

2009

(34.066)

74.837

14.847

92.935

2010

492

681.372

451.632

226.913

2011

3.111

1.078.076

890.183

236.192

2012

14.055

1.318.378

1.138.668

260.862

2013

(296.420)

1.204.776

968.591

242.713

2014

169.033

1.333.674

967.165

250.500

2015

268.233

1.527.313

1.034.949

255.752

(α) Έσοδα. Τα συνολικά έσοδα που αναγνωρίστηκαν (μη συμπεριλαμβανομένων
των εσόδων χρηματοδότησης), κατά την περίοδο 1.6.2008 – 31.12.2008 και κατά τα
έτη 2009 μέχρι 2015, ανήλθαν στα €30.687, €74.837, €681.372, €1.078.076,
€1.318.378, €1.204.776, €1.333.674 και €1.527.313, αντίστοιχα και αφορούν κυρίως
σε έσοδα από εγγραφή μελών και καταβολή ετήσιων τελών από τα μέλη του
συστήματος. Συναφώς αναφέρεται ότι, τα έσοδα από την εγγραφή μελών,
αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο καταβολής τους. Τα έσοδα από ετήσια τέλη
αναγνωρίζονταν, μέχρι και το 2013, στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων στο έτος που προσφέρονται οι υπηρεσίες, το οποίο υπολογιζόταν
με βάση το ποσοστό κάλυψης του στόχου ανακύκλωσης που αναλάμβανε ετησίως το
σύστημα, ενώ τέλη που εισπράχθηκαν και αφορούν σε προηγούμενα έτη
αναγνωρίζονται στο έτος που έχουν δηλωθεί. Κατά τα έτη 2014 και 2015, τα έσοδα
από ετήσια τέλη αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών
συνολικών εσόδων στο έτος που τιμολογήθηκαν. Όσον αφορά στο αναβαλλόμενο
εισόδημα που προκύπτει από τη μη άμεση αναγνώριση των εισπράξεων που
αφορούν στα ετήσια τέλη, διαπιστώθηκε ότι, μέχρι και το 2013 δεν υπήρχε
οποιαδήποτε λογιστική πολιτική σταδιακής αναγνώρισής του στα έσοδα με
αποτέλεσμα αυτό να συσσωρεύεται και να ανέλθει, στις 31.12.2013, στα €3.505.834.
Από το 2014, το αναβαλλόμενο έσοδο περιλαμβάνει τιμολογήσεις μέχρι και το έτος
που έληξε στις 31.12.2013 που αφορούν σε μεταγενέστερες οικονομικές περιόδους,
ενώ στις οικονομικές καταστάσεις για το 2014 και 2015, ποσό ύψους €200.000
μεταφέρθηκε από το αναβαλλόμενο εισόδημα στα έσοδα του έτους. Συνεπώς, κατά
το 2014 και 2015, το αναβαλλόμενο έσοδο μειώθηκε στα €3.305.834 και €3.105.834,
αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να δίδεται οποιαδήποτε επεξήγηση στις οικονομικές
καταστάσεις σχετικά με την αλλαγή της λογιστική πολιτικής.
Σε σχέση με το θέμα αυτό αναφέρονται τα πιο κάτω:


Κατά το 2014, αναγνωρίστηκαν στα έσοδα όλα τα τέλη που εισπράχθηκαν
κατά το έτος, και όπως αναφέρεται πιο πάνω, μεταφέρθηκε επιπλέον
ποσό των €200.000 από το αναβαλλόμενο εισόδημα. Το ίδιο έγινε και στις
οικονομικές καταστάσεις για το 2015. Ο υπό αναφορά λογιστικός
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χειρισμός, που δεν συνάδει με αυτόν που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα
χρόνια, επέφερε σημαντική αλλαγή στα οικονομικά αποτελέσματα του
συστήματος, χωρίς να επεξηγείται στις οικονομικές καταστάσεις η αλλαγή
λογιστικής πολιτικής και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή, σε αντίθεση με
τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου αρ. 8.


Ο λογιστικός χειρισμός του αναβαλλόμενου εισοδήματος, επηρέασε
σημαντικά το φορολογητέο εισόδημα του συστήματος, αφού μέχρι και τις
31.12.2015 δεν αναγνωρίστηκε εισόδημα ύψους €3.105.384 και κατ΄
επέκταση δεν καταβλήθηκε ο σχετικός εταιρικός φόρος.

Σύσταση: Θα πρέπει να δικαιολογηθούν επαρκώς οι λόγοι που οδήγησαν στην
απόφαση για αλλαγή της υπό αναφορά λογιστικής πολιτικής. Επίσης, θα πρέπει να
αξιολογηθεί ο μέχρι σήμερα υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος της
εταιρείας.
(β) Έξοδα. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του συστήματος, κατά το
2008, το τελευταίο δεν είχε οποιαδήποτε λειτουργικά έξοδα ενώ, κατά τα έτη 2009 –
2015, αυτά ανήλθαν στα €14.847, €451.632, €890.183, €1.138.668, €968.591,
€967.165 και 1.034.949, αντίστοιχα. Κατά τα έτη 2013 και 2014 (έτη για τα οποία
είχαμε διαθέσιμα στοιχεία κατά τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου τον
Ιανουάριο του 2016), το μεγαλύτερο ποσοστό των λειτουργικών δαπανών αφορούσε
στη διαχείριση ψυγείων (2013: €300.472, 2014: €302.069), για την οποία, όπως και
για έξοδα διαχείρισης άλλων αποβλήτων ΗΗΕ, το ΤΠ δεν τηρεί οποιαδήποτε στοιχεία
(π.χ. συμφωνίες με υπεργολάβους). Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν, κατά τα έτη 2008 –
2015, στα €92.778, €92.935, €226.913, €236.192, €260.862, €242.713, €250.500 και
€255.752, αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων διοίκησης αφορά,
διαχρονικά, στις διοικητικές υπηρεσίες που προσφέρονται από την Green Dot
(Cyprus) Public Co Ltd το ύψος των οποίων ανήλθε το 2013 και 2014 (έτη για τα
οποία είχαμε διαθέσιμα στοιχεία κατά τη διενέργεια του συγκεκριμένου ελέγχου τον
Ιανουάριο του 2016), σε €158.679 και €155.834, αντίστοιχα. Σχετικά με το πιο πάνω,
αναφέρονται τα ακόλουθα:


Στη συμφωνία, η οποία συνομολογήθηκε μεταξύ της WEEE
Electrocyclosis Ltd και Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, περιγράφονται
οι προσφερόμενες υπηρεσίες, χωρίς όμως να αναφέρεται ο τρόπος
υπολογισμού του σχετικού κόστους, το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας
για την εικόνα της WEEE Electrocyclosis Ltd, όπως αυτή παρουσιάζεται
στις οικονομικές καταστάσεις, αφού το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το 62%
των συνολικών εξόδων διοίκησης.



Σύμφωνα με το άρθρο 126 του Καταστατικού της WEEE Electrocyclosis
Ltd, δεν εμποδίζεται η πληρωμή με καλή πίστη εύλογης και αρμόζουσας
αμοιβής, σε υπάλληλο ή υπαλλήλους της εταιρείας ή σε μέλος της, σε
ανταμοιβή για υπηρεσία η οποία δόθηκε πραγματικά προς την εταιρεία.
Κατά την άποψή μας, ενόψει του ότι σημαντικό ποσοστό των διοικητικών
εξόδων του συστήματος αφορούν στη σύμβαση διαχείρισης με το
συλλογικό σύστημα διαχείρισης συσκευασιών Green Dot (Cyprus) Public
Co Ltd, η οποία περιλαμβάνει και έξοδα μισθοδοσίας, δεν μπορεί να
τεκμηριωθεί ότι αυτή συνάδει με τις πιο πάνω πρόνοιες.
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Σύσταση: Θα πρέπει να γίνει ανάλυση των επιμέρους ποσών της πιο πάνω συμφωνίας
κατά είδος υπηρεσίας που προσφέρεται, ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί ότι εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν επαρκής
εξηγήσεις, οι οποίες να υποστηρίζουν τους εν λόγω υπολογισμούς, καθότι αυτοί
επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση του συστήματος. Περαιτέρω,
εισηγούμαστε όπως ζητηθεί από το σύστημα να υποβάλλει ανάλυση σημαντικών ποσών,
όπως λειτουργικά έξοδα, έξοδα διοίκησης, άλλα εισοδήματα από εργασίες, έσοδα/έξοδα
χρηματοδότησης, εμπορικά εισπρακτέα, προκαταβολές και άλλα εισπρακτέα ποσά και
εμπορικούς και άλλους πιστωτές.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι υιοθέτησε τις εισηγήσεις μας και ζήτησε
από το σύστημα ανάλυση των επιμέρους ποσών και λεπτομέρειες της συμφωνίας
μεταξύ της WEEE Electocyclosis Cyprus Ltd και της Green Dot (Cyprus) Public Co
Ltd
Δ.4

Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων.

Δ4.1. Μητρώο παραγωγών.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 21(1) των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015, ο Διευθυντής του ΤΠ καταρτίζει
και τηρεί μητρώο παραγωγών, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που
προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας την εξ αποστάσεως επικοινωνία, σκοπός του
οποίου είναι η παρακολούθηση της τήρησης των απαιτήσεων των Κανονισμών.
Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 21(2)(ε), τα εθνικά μητρώα επιτρέπουν την
πρόσβαση σε άλλα εθνικά μητρώα μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες τους,
προκειμένου να διευκολύνουν, σε όλα τα κράτη μέλη, την καταχώριση των
παραγωγών
ή
των
εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων
τους.
Όπως
πληροφορηθήκαμε, η δημιουργία ξεχωριστών μητρώων, στα οποία να
περιλαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τους εν λόγω Κανονισμούς
ολοκληρώθηκε με σημαντική καθυστέρηση στις 13.7.2016.
Σύσταση: Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, ώστε το υπό αναφορά μητρώο να τηρείται
σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι έλαβε μέτρα ώστε το υπό αναφορά
μητρώο να τηρείται σύμφωνα με τους Κανονισμούς και ότι πρόκειται να δοθεί η
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό και από άλλα εθνικά μητρώα.
Δ.4.2 Υποβολή πληροφοριών.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό 21(2)(στ), κάθε παραγωγός, μέχρι τον Μάρτιο του
επόμενου έτους δηλώνει στον Διευθυντή του ΤΠ, τις ποσότητες ΗΗΕ που
παρέδωσε και τον διανομέα στον οποίο τις παρέδωσε, κατά το προηγούμενο
έτος.



Σύμφωνα με τον Κανονισμό 21(3), κάθε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, μέχρι τον
Μάρτιο του επόμενου έτους αποστέλλει έκθεση στον Διευθυντή του ΤΠ σχετικά
με τον αριθμό και το είδος των αποβλήτων ΗΗΕ που η ίδια συνέλεξε και
παρέδωσε κατά το προηγούμενο έτος, στα συλλογικά συστήματα ή στις
αδειοδοτημένες μονάδες που συνεργάζονται με τα συλλογικά συστήματα.



Σύμφωνα με τον Κανονισμό 21(5), οι διανομείς ενημερώνουν τον Διευθυντή του
ΤΠ, μέχρι τον Μάρτιο του επόμενου έτους, για τον εξοπλισμό που πώλησαν και
για τα απόβλητα ΗΗΕ που παρέδωσαν στα συλλογικά/ατομικά συστήματα.
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Όπως διαπιστώσαμε, τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται.
Σύσταση: Θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα για συμμόρφωση με τη
νομοθεσία.
Δ.5 Διανομείς.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(2)(γ), οι διανομείς είναι υπεύθυνοι να εξασφαλίζουν ότι
(α) όταν προμηθεύουν νέο ΗΗΕ, τα αντίστοιχα απόβλητα ΗΗΕ μπορούν να τους
επιστραφούν τουλάχιστον δωρεάν, με αντιστοιχία ένα προς ένα, εφόσον ο
εξοπλισμός αυτός είναι ισοδύναμου τύπου και επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες με τον
προσφερόμενο εξοπλισμό, (β) τα απόβλητα που συλλέγουν παραδίδονται σε καλή
κατάσταση στα ατομικά ή συλλογικά συστήματα που εκπροσωπούν τους
παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται και (γ) η συλλογή και η αποθήκευση
των αποβλήτων ΗΕΕ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών
αυτών. Επίσης, ο Καν. 6(2)(δ) προνοεί ότι οι διανομείς που διαθέτουν καταστήματα
λιανικής πώλησης με χώρους πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον 400
τετραγωνικών μέτρων, παρέχουν στους τελικούς χρήστες, εντός των καταστημάτων
τους ή πολύ κοντά σε αυτά, τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ μικρών
αποβλήτων ΗΗΕ, των οποίων καμιά από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνει τα
25 εκ., χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ και ότι οι υπό αναφορά χώροι
πρέπει να ελέγχονται από τους διανομείς, ώστε να μην αποτελούν εστίες
βανδαλισμού ή/και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Όπως διαπιστώσαμε, το ΤΠ δεν έχει ακόμα θεσμοθετήσει και υλοποιήσει διαδικασίες
ελέγχου των υπό αναφορά υποχρεώσεων των διανομέων, ενώ, σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση του συλλογικού συστήματος για το 2016, οι κλοπές ή/και ο
κανιβαλισμός των αποβλήτων ΗΗΕ από τα σημεία συλλογής τους αποτελούν
πρόβλημα το οποία επηρεάζει αρνητικά τη συλλογή τους.
Σύσταση: Το Τμήμα Περιβάλλοντος οφείλει να εφαρμόσει διαδικασίες ελέγχου, ώστε
να διασφαλίζονται τα πιο πάνω.
Ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι επρόκειτο να διενεργήσει ελέγχους σε
χώρους διανομέων και άλλων παραγωγών.
Ε.

Άλλα θέματα.

Ε.1 Άδειες διαχείρισης αποβλήτων.
Από δειγματοληπτικό έλεγχο στις άδειες διαχείρισης των υπεργολάβων των
συλλογικών συστημάτων, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα, τα οποία αφορούν γενικά στη
διαδικασία έκδοσης αδειών διαχείρισης αποβλήτων και στην παρακολούθησή τους:
Ε.2 Πιστοποιητικά τελικής έγκρισης.
Διαπιστώθηκε ότι, για την έκδοση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν προβλέπεται η
προσκόμιση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης της εγκατάστασης. Ως εκ τούτου, δεν
διασφαλίζεται ότι για την ανέγερση/κατασκευή των υποστατικών των διαχειριστών
έχουν εφαρμοστεί οι όροι που προβλέπονται στην πολεοδομική άδεια και άδεια
οικοδομής. Επισημαίνεται ότι, η αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού τελικής έγκρισης,
η οποία προβλέπεται από τους περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμους,
αφορά σε όλες τις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια που σχετίζεται
με την ανάπτυξη γης (άδεια διαχωρισμού οικοπέδων ή οικοδομής ή μετατροπής ή
προσθηκών ή κατεδάφισης) και η έκδοσή του είναι υποχρεωτική και πρέπει να
εξασφαλίζεται πριν από τη χρήση οποιασδήποτε ανάπτυξης.
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Σύσταση: Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, για την έκδοση ή ανανέωση άδειας
διαχείρισης αποβλήτων, θα πρέπει να απαιτείται η προσκόμιση από τον αιτητή,
πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών
Νόμο, αφού η χρήση υποστατικών που δεν καλύπτονται από αυτό συνιστά ποινικό
αδίκημα.
Ζητήσαμε από το ΤΠ την υποβολή, στην Υπηρεσία μας, των πιστοποιητικών τελικής
έγκρισης των υποστατικών των υπεργολάβων των εταιρειών ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ και
WEEE Electrocyclosis Ltd, ωστόσο ο Διευθυντής του ΤΠ μάς πληροφόρησε ότι για τη
χορήγηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων δεν προβλέπεται, από τη νομοθεσία, η
προσκόμιση αυτών των πιστοποιητικών.
Η Υπηρεσία μας διαφωνεί με τις πιο πάνω απόψεις και εμμένει στη θέση της.
Ε.3 Ετήσιες Εκθέσεις.
Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει σύστημα παρακολούθησης της υποβολής των
ετήσιων εκθέσεων των διαχειριστών αποβλήτων, η οποία προβλέπεται από τo άρθρο
32(1)(α)(ii) των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2015, ενώ οι εν λόγω εκθέσεις
δεν καταχωρίζονται έγκαιρα στους φακέλους των διαχειριστών που τηρούνται στο
Τμήμα.
Σύσταση: Το ΤΠ θα πρέπει να καθορίσει διαδικασίες ελέγχου της υποβολής των εν
λόγω εκθέσεων από τους αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων, ώστε, στις
περιπτώσεις που αυτές δεν υποβάλλονται, να ζητούνται έγκαιρα.
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