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Μήνυμα Προέδρου
Αγαπητοί μέτοχοι, μέλη και συνεργάτες,

στον τρόπο εργασίας προς αντιμετώπιση του
προβλήματος.

Αγαπητοί συμπολίτες,
Ας δούμε το 2018 με μια ματιά:
•

664,000 άτομα (81% του πληθυσμού) από 28
Δήμους και 40 κοινότητες εξυπηρετήθηκαν
από το Σύστημα της Green Dot.

•

Πέραν των 1100 εταιρειών που είναι μέλη
της Green Dot δήλωσαν 69,000 τόνους
συσκευασιών.

•

Ανακτήθηκαν και ανακυκλώθηκαν 57,500
τόνοι συσκευασίας (το 83%του συνόλου των
δηλώσεων).

•

Τα έσοδα ανήλθαν στα €6,38 εκατομμύρια
ευρώ.

•

Τα έξοδα ανήλθαν στα €6,44 εκατομμύρια
ευρώ.

•

Ο θεσμός της συμμετοχής της Green Dot σε
κοινοπραξίες που έχουν την κύρια ευθύνη
εκτέλεσης των έργων της, διευρύνθηκε με
επιτυχία.

Εργαστήκαμε δυστυχώς μέσα σε ένα θεσμικό/
νομικό πλαίσιο το οποίο δεν προάγει την
ανακύκλωση! Δεν υπάρχει υποχρεωτική
διαλογή στην πηγή, ούτε συστήματα pay as you
throw.

•

Δεν έχει καν δημιουργηθεί σύστημα για τη
διαχείριση του χαρτιού μη συσκευασίας, ως
ο νόμος προβλέπει. Αυτό έχει δημιουργήσει
σημαντικές ζημιές για την Green Dot. Έχουν
ληφθεί αποφάσεις και τροχοδρομείται αλλαγή
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Η μη εγγραφή όλων των υπόχρεων στο
Σύστημα (Free Riders).

•

Δραστική και παρατεταμένη μείωση στις τιμές
των ανακυκλώσιμων υλικών.

Έχουμε προβεί σε αναδιοργάνωση της Εταιρείας
τόσο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα
της σήμερον, αλλά και για να ετοιμάσουμε την
Εταιρεία για τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Καθ’ όσον αφορά τη γενικότερη κατάσταση της
χώρας, θα έλεγα ότι βαίνει προς το θετικότερο
παρά το συνεχιζόμενο έλλειμμα που ορισμένοι
θεσμοί παρουσιάζουν και το αβέβαιο που οι
δραστηριότητες της Τουρκίας δημιουργούν.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη
συνεργασία και να βεβαιώσω ότι το καράβι της
Green Dot είναι γερό και συνεχίζει το ταξίδι του
ατενίζοντας το μέλλον με υπεύθυνη αισιοδοξία.

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Εταιρεία
κατά το 2018 ήταν τα εξής:
•

•

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Οργανισμός έχει εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έξι από τα μέλη του Συμβουλίου
εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα
υπόλοιπα τρία Μέλη εκπροσωπούν και ορίζονται από το ΚΕΒΕ. Πρόεδρος εκλέγεται από το ίδιο το
Συμβούλιο ένας εκ των έξι Μελών που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις.
Τα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται πιο κάτω:
Τάξης “Α”
1. Μιχάλης Σπανός – Αδελφοί Λανίτη Λτδ (Πρόεδρος)
2. Μάριος Χατζηγαβριήλ – Κεραμοποιεία Παλαίκυθρου (Κ.Α.Π.Α.) Λτδ (Αντιπρόεδρος)
3. Χρύσος Χρυσοστόμου – Vassos Eliades Ltd
4. Λίνος Βουρής- Cyprus Trading Corporation Public Ltd
5. Βασίλης Πετρίδης- LAIKO-COSMOS Trading Ltd
6. Μιχάλης Μιχαήλ – Α. Ζορπάς & Yιοί Δημόσια Λτδ

Τάξης “B”
7. Μάριος Τσιακκής - ΚΕΒΕ (Αντιπρόεδρος)
8. Παναγιώτης Παπαφιλίππου – KEBE
9. Κικούλα Κοτσάπα – KEBE

Γραμματέας Εταιρείας
Μάριος Βραχίμης
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Οικονομικά Αποτελέσματα
€6,377,398

Έσοδα του Συστήματος
Το έτος 2018 καταγράψαμε αύξηση στις ποσότητες
που τοποθετούν τα μέλη μας στην Κυπριακή
Αγορά κατά 7,72%. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει
και αντίστοιχη αύξηση στα Εισοδήματα του
Συστήματος. Τα εισοδήματα του 2018 ανήλθαν σε
€6.377.398 σε σχέση με τα εισοδήματα του 2017
που ήταν € 7,367,854.Η μείωση οφείλεται στην
μείωση των πωλήσεων των ανακυκλώσιμων υλικών
και στον τερματισμό της Συνεισφοράς των Δήμων
προς το Σύστημα από τις 15/09/2018.

4%

16%
68%

€6,442,905

Έξοδα Συστήματος
Τα Λειτουργικά Έξοδα για το έτος 2018 ανήλθαν σε
€ 6.442.905 σε σχέση με € 7.052.907. Η μείωση
οφείλετε κυρίως στην μείωση του Κόστους Συλλογής.
Τα υπόλοιπα Λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν
μείωση αν λάβουμε υπόψιν το γεγονός ότι οι
ποσότητες συλλογής παρέμειναν στα ίδια επίπεδα
με το 2017.Όσον αφορά τα Διοικητικά έξοδα του
Οργανισμού αυτά παρουσιάζουν μείωση από
€1.142.835 το 2017 σε €838,781 το 2018. Αυτή η
μείωση οφείλεται κυρίως στα έξοδα του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος LIFE για το οποίο δεν δαπανήθηκαν
χρήματα σε σχέση με €299.889 το 2017
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Μέλη του Συστήματος
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η Green Dot είχε 1109 εγγεγραμμένα Μέλη εκ των οποίων οι 86 ήταν Μέτοχοι. Κατά
την διάρκεια του έτους υπήρξαν 160 νέες εγγραφές Μελών και 12 Διαγραφές.
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Δηλώσεις Συσκευασίας
Οι Δηλώσεις συσκευασίας,
ήταν αυξημένες σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα,
το 2018 τα Μέλη του Οργανισμού,
τοποθέτησαν στην αγορά 69,012
τόνους συσκευασίας, δηλαδή 7.72%
περισσότερους από το προηγούμενο
έτος (64,063).
Πιο κάτω παρουσιάζεται γραφική
παράσταση με την τάση των
δηλωθέντων ποσοτήτων από τα μέλη
μας.
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Ισολογισμός
Η καθαρή αξία της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανήλθε σε €3.471.048 σε σχέση με €3.625.220
που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2017.
Τα ταμειακά και τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €2.605.223 την 31η Δεκεμβρίου 2018 αποτελούν το
αποθεματικό ασφαλείας του Συστήματος. Σημαντική μείωση έχει καταγραφεί και στα εμπορικά και
άλλα εισπρακτέα από €836.813 που ήταν το 2017 σε €677.454 την 31η Δεκεμβρίου 2018. Υπάρχει
μια αύξηση στις υποχρεώσεις της Εταιρείας από €1.313.728 το 2017 σε €1.485.693 το 2018. Κατά
την διάρκεια του έτους η Εταιρεία πλήρωσε φορολογία ύψους €15.000 που αφορούσε το έτος 2018 σε
σχέση με την φορολογία που πλήρωσε για το έτος 2017 €206.479.
2018
€

2017
€

1.139.274
5.331
340.942
-

1.080.189
146.740

12.666
1.498.213

55.878

'

677.454

86.169
15.600
836.813

23.149
-

22.811

15.980
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39.282
1.266.211

-

1.524.814
64.456
1.080.409
3.458.528

1.514.250
50.479
1.146.615
3.672.737

4.956.741

4.938.948

302.157
3.168.891
3.471.048

302.157
3.323.063
3.625.220

37.919
50.580
88.499

34.615
27.765
62.380

1.358.126
39.068
1.397.194

1.182.954
68.394
1.251.348

1.485.693

1.313.728

4.956.741

4.938.948

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζουμε τις οικονομικές συνεισφορές των μελών μας ανάλογα με τα
μεγέθη τους. Είναι γεγονός ότι το 85% των συνεισφορών προέρχεται από το 13% των μελών μας.
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Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018
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2018
€

2017
€

6.100.645
(5.523.253)
(838.781)

7.064.535
(5.840.655)
(1.142.835)

(23.302)
150.743

216.818

4.564

(8.429)

(129.384)

289.434

(5.312)
104.439

(8.467)
86.500

(30.257)

367.467

(35.250)

(52.520)

(65.507)

314.947
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Στρατηγική
1. Κοινοπραξίες
Οι κοινοπραξίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διεκπεραίωση των έργων ανακύκλωσης.
Στο πλαίσιο της υφιστάμενης κοινοπραξίας που διατηρεί η Green Dot Kύπρου με την εταιρεία
A. Tsouloftas & Sons Ltd για τα έργα ανακύκλωσης της Λεμεσού, αποφασίστηκε η επέκταση της
κοινοπραξίας και στα έργα ανακύκλωσης της Λευκωσίας.
Έτσι από την 1η Φεβρουαρίου 2018, η Green Dot Cyprus ανέθεσε στην κοινοπραξία και το έργο
συλλογής των υλικών PMD, χαρτιού και γυαλιού από τους δήμους και κοινότητες της Λευκωσίας.
Εξυπηρετώντας πλέον τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Κύπρου, η κοινοπραξία συνεχίζει να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κοινού, αναβαθμίζοντας συνεχώς τόσο τον εξοπλισμό όσο και
τις υπηρεσίες της.

2. Συνεργασίες με τοπικές Aρχές
Η Green Dot Κύπρου συνεργάζεται στενά με τις τοπικές Aρχές, αποσκοπώντας στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών στον τομέα της ανακύκλωσης.
Το 2018 το Σύστημα πρόσθεσε δύο νέες περιοχές στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, καθώς υπέγραψε
συμφωνία με τις τοπικές αρχές της Πόλεως Χρυσοχούς καθώς και της κοινότητας Παραμαλίου.
Παράλληλα ο υφιστάμενος τρόπος συλλογής των ανακυκλώσιμων στον Δήμο Γεροσκήπου μέσω των
νησίδων ανακύκλωσης, μετατράπηκε από πόρτα σε πόρτα, για να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών.
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3. Επικοινωνία
Κεντρικό μήνυμα επικοινωνίας για το 2018 ήταν η ανάδειξη της ανακύκλωσης ως αναπόσπαστο
κομμάτι του ΕΥ ΖΗΝ.
Το ΕΥ ΖΗΝ αποτελεί τον τρόπο ζωής που προάγει την σωστή διατροφή, την άθληση, την ψυχαγωγία
και την μάθηση. Στην Green Dot Κύπρου τοποθετούμε την ανακύκλωση στο κέντρο των τεσσάρων
αυτών πυλώνων, φιλοδοξώντας να αναγάγουμε την ανακύκλωση ως αναπόσπαστο κομμάτι του
σωστού τρόπου ζωής. Συνεπώς, οι δράσεις επικοινωνίας του Οργανισμού προσαρμόστηκαν σε αυτή
την λογική.
Η επικοινωνιακή στρατηγική του Οργανισμού στηρίχθηκε κατά βάση στα ψηφιακά μέσα. Προς τούτο,
η Green Dot Κύπρου συνεργάστηκε με το επικοινωνιακό γραφείο Digital Tree, στοχεύοντας στην
καλύτερη διάχυση των ενεργειών του Οργανισμού.
Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, η Green Dot Κύπρου επιδιώκει να είναι σε συνεχή
επαφή με τον πολίτη. Μέσα από την συνεχή επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Οργανισμού, αλλά
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί σε Facebook, Instagram και Linkedin, το κοινό
μπορεί να λάβει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για την ανακύκλωση συσκευασιών στην Κύπρο.
Συγχρόνως, το κεντρικό μήνυμα επικοινωνίας προωθήθηκε μέσα από τα Φεστιβάλ που διοργάνωσε
ο Οργανισμός καθώς και μέσα από σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα που πραγματοποίησε σε
σχολεία και επιχειρήσεις.
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4. Πρωτοβουλίες -Μπουκαλότοποι
H Green Dot Κύπρου δημιούργησε περιφραγμένους χώρους ανακύκλωσης γυαλιού, τους
«Μπουκαλότοπους», σε μία προσπάθεια αύξησης των ποσοτήτων συλλογής γυαλιού. Οι χώροι
αυτοί βρίσκονται σε χώρους στάθμευσης υπεραγορών και μεγάλων εμπορικών καταστημάτων. Η
τοποθέτηση “Μπουκαλότοπων” αποτελεί μια στρατηγική απόφαση καθώς, αφενός, διευκολύνει το
κοινό στην ανακύκλωση γυαλιού και αφετέρου ενισχύει την προβολή του Οργανισμού. Χορηγός των
περιφράξεων είναι η εταιρεία Muskita.
Μέσα στο 2018 δημιουργήθηκαν 30 τέτοιοι χώροι παγκυπρίως. Ειδικότερα τοποθετήθηκαν 9
χώροι στην Λευκωσία, 7 στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, 6 στην Πάφο και 1 στην ελεύθερη επαρχία
Αμμοχώστου.
Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί:
•

Σε όλες τις Υπεραγορές Παπαντωνίου

•

Σε όλες τις Υπεραγορές Άλφα Μέγα

•

Στις Υπεραγορές Μετρό στη Λακατάμια, στη Λάρνακα και στο Παραλίμνι

•

Στα καταστήματα Jumbo (εκτός από το κατάστημα Αγίου Αθανασίου)

•

Στα καταστήματα Super Home Centre (εκτός από το κατάστημα της Πάφου)

•

Στο Mall of Engomi

•

Στην Υπεραγορά Σκλαβενίτη στη Δυτική Λεμεσό

ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ 2018
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Το προσωπικό μας
Το προσωπικό κάθε Οργανισμού αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού του.
Αναγνωρίζοντας την αρχή αυτή, πεποίθηση του Οργανισμού μας είναι πως η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ
εργασίας και προσωπικής ζωής αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία του προσωπικού, την οποία
προσπαθεί να διασφαλίσει με κάθε τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ολοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη βιολογική φάρμα Riverland
στα Καμπιά, όπου το προσωπικό είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε διάφορες ατομικές και ομαδικές
δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούσαν στην ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και των
συναδελφικών δεσμών αλλά και στην ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας.
To προσωπικό βίωσε το «ΕΥ ΖΗΝ», τον τρόπο ζωής που βασίζεται στην καλλιέργεια υγιούς σώματος και
πνεύματος, τη σωστή διατροφή, τη σωματική άσκηση και ψυχαγωγία, τις καλές κοινωνικές σχέσεις, τη
θετική ψυχολογία και το σεβασμό προς το περιβάλλον και τους γύρω μας.
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Συλλογή και Ανακύκλωση

Συλλογή

Συλλεχθείσες ποσότητες συσκευασιών (t)
40

38.583

Η Green Dot Κύπρου συνέλεξε το 2018 65,189
35
τόνους συσκευασιών (2017: 63,931 τόνοι), εκ των
30
οποίων οι 26,685 τόνοι (2017: 25,348 τόνοι), ήταν
από το οικιακό ρεύμα και οι 38,504 τόνοι (2017:
25
38,583 τόνοι), από το εμπορικό/βιομηχανικό
20
ρεύμα (ΕΒΑΣ). Υπήρξε δηλαδή αύξηση 2% στις
15
συνολικές και επιμέρους ποσότητες σε σύγκριση
με το 2016. Οι συνολικές ποσότητες συσκευασιών
10
που συλλέχθηκαν αντιστοιχούν στο 81.7% των
5
συνολικών ποσοτήτων που τοποθετήθηκαν στην
0
αγορά από τα Μέλη μας.

25.348
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
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Συλλεχθείσες ποσότητες οικιακού ρεύματος
ανά κατηγορία (κιλά ανά κάτοικο)
18
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8

Η συλλογή ανά κάτοικο το 2018 ανήθλε σε 87 κιλά
ανά άτομο και 69 κιλά ανά άτομο επι του συνολικού
πληθυσμού.

6
4
0

Η αύξηση στις συλλεχθείσες ποσότητες από το
οικιακό ρεύμα δείχνει ότι η συμμετοχή του κοινού
στα προγράμματα ανακύκλωσης αυξάνεται, γεγονός
πολύ ενθαρρυντικό για το μέλλον.
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Χαρτί

2016

17

Γυαλί

2017
PMD

Ταυτόχρονα, η μικρή μείωση των ΕΒΑΣ είναι
αποτέλεσμα κυρίως του τερματισμού εργασιών
ενός εκ των διαπιστευμένων με το Σύστημα
διαχειριστών πλαστικής συσκευασίας. Παράλληλα
όμως, η αύξηση της ποσότητας των υπόλοιπων
υλικών ΕΒΑΣ, επέφερε την πολύ μικρή μείωση των
συνολικών ποσοτήτων.
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PMD

2

Χαρτί

2018
Γυαλί

Κάλυψη Πληθυσμού
Από πλευράς κάλυψης του πληθυσμού καλύπτουμε 664.000 σε 28 Δήμους και 40 Κοινότητες σε όλη την Κύπρο.
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Ανακύκλωση
Σε ότι αφορά την ανακύκλωση των υλικών το 2018, ανακυκλώθηκαν 62,128 τόνοι υλικών, εκ των οποίων
μόνο οι 56,347 τόνοι (αύξηση 1% από το 2017) προσμετρούνται ως ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς οι
5,781 τόνοι είναι χαρτί μη συσκευασίας (5,343 τόνοι το 2017), το οποίο δεν προσμετράται στην ανακύκλωση
των συσκευασιών.
Με αυτά τα αποτελέσματα το Σύστημα έφτασε το 2018 σε συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης 81% (88% το
2017), υπερκαλύπτοντας το γενικό στόχο ανακύκλωσης που ανέρχεται στο 65%.
Παράλληλα, το Σύστημα υπερκάλυψε τους κατ’ ιδίαν στόχους ανακύκλωσης στο πλαστικό, το χαρτί και τα
μέταλλα, ενώ δεν κάλυψε τους στόχους στο γυαλί και το ξύλο.
Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης σε σύγκριση με τους επιμέρους στόχους παρουσιάζονται στον πίνακα και
στη γραφική παράσταση που ακολουθούν στη συνέχεια.

(

)

8,050
6,636
33,772
7,654
236
56,347

(

)

16,048
15,613
22,201
6,219
5,609
69,012

50.16%
42.50%
152.12%
123.07%
4.20%
81.65%

* Σε κύκλο βρίσκονται τα υλικά για τα οποία το Σύστημα δεν επιτυγχάνει τους στόχους του.
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πολλές χώρες και οι ποσότητες ξύλινων παλετών
που περνούν από επιδιόρθωση/ανακατασκευή
ώστε να επανατοποθετηθούν στην αγορά. Αυτή
η πρακτική επιβεβαιώνεται και από την Ε.Ε.
επίσημα, αφού σχετική επιβεβαιωτική αναφορά
περιλαμβάνεται στο κείμενο του νέου πακέτου
της Κυκλικής Οικονομίας. Δίκτυο επισκευής/
ανακατασκευής παλέτων υπάρχει και στην Κύπρο
και μπορεί να αξιοποιηθεί.

Το ποσοστό ανακύκλωσης του ξύλου για το
2018 ήταν 4.2% (3% το 2017), έναντι του στόχου
που ανέρχεται στο 15%. Συγκεκριμένα, έτυχαν
διαχείρισης 236 τόνοι ξύλου το 2018, έναντι 132
το 2017. Στην περίπτωση του ξύλου, το γεγονός
ότι υπάρχει μόνο μια μονάδα διαχείρισής του σε
προάστιο της Λευκωσίας, δυσκολεύει την όλη
διαδικασία αφού λόγω των αποστάσεων έχει και
υψηλό κόστος μεταφοράς. Παράλληλα, με μια μόνο
μονάδα διαχείρισης δεν μπορούν να επιτευχθούν
αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε σχετική μελέτη για
το θέμα και αποτάθηκε τον Μάιο του 2016 στο
Τμήμα Περιβάλλοντος για συζήτηση – διευθέτηση
αυτού του θέματος που μπορεί να οδηγήσει στην
υπερκάλυψη του στόχου του 15% στην ανακύκλωση
του ξύλου. Το αίτημα μας έγινε αποδεκτό και
από τον Ιανουάριο του 2019 θα προσμετρούμε και
επαναχρησιμοποίηση των ξύλινων μπαλέτων προς
επίτευξη του στόχου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο ποσοστό ανακύκλωσης
του ξύλου συνυπολογίζονται και άλλες μορφές
διαχείρισής του. Συγκεκριμένα, από έρευνα
που έχει διενεργήσει ο Οργανισμός μας για το
συγκεκριμένο θέμα, στην ανακύκλωση του ξύλου
προσμετρούνται σε πάρα
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να επανατοποθετηθούν στην αγορά. Αυτή η πρακτική
επιβεβαιώνεται και από την Ε.Ε. επίσημα, αφού
σχετική επιβεβαιωτική αναφορά περιλαμβάνεται στο
κείμενο του νέου πακέτου της Κυκλικής Οικονομίας.
Δίκτυο επισκευής/ανακατασκευής παλέτων υπάρχει
και στην Κύπρο και μπορεί να αξιοποιηθεί.

Το ποσοστό ανακύκλωσης του ξύλου για το 2018 ήταν
4.2% (3% το 2017), έναντι του στόχου που ανέρχεται
στο 15%. Συγκεκριμένα, έτυχαν διαχείρισης 236 τόνοι
ξύλου το 2018, έναντι 132 το 2017. Στην περίπτωση
του ξύλου, το γεγονός ότι υπάρχει μόνο μια μονάδα
διαχείρισής του σε προάστιο της Λευκωσίας,
δυσκολεύει την όλη διαδικασία αφού λόγω των
αποστάσεων έχει και υψηλό κόστος μεταφοράς.
Παράλληλα, με μια μόνο μονάδα διαχείρισης δεν
μπορούν να επιτευχθούν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Ο Οργανισμός ολοκλήρωσε σχετική μελέτη για το
θέμα και αποτάθηκε τον Μάιο του 2016 στο Τμήμα
Περιβάλλοντος.
για συζήτηση – διευθέτηση αυτού του θέματος που
μπορεί να οδηγήσει στην υπερκάλυψη του στόχου
του 15% στην ανακύκλωση του ξύλου. Το αίτημα μας
έγινε αποδεκτό και από τον Ιανουάριο του 2019 θα
προσμετρούμε και επαναχρησιμοποίηση των ξύλινων
μπαλέτων προς επίτευξη του στόχου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο ποσοστό ανακύκλωσης
του ξύλου συνυπολογίζονται και άλλες μορφές
διαχείρισής του. Συγκεκριμένα, από έρευνα που έχει
διενεργήσει ο Οργανισμός μας για το συγκεκριμένο
θέμα, στην ανακύκλωση του ξύλου προσμετρούνται σε
πάρα πολλές χώρες και οι ποσότητες ξύλινων παλετών
που περνούν από επιδιόρθωση/ανακατασκευή ώστε
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Υπολείμματα Διαλογής & Ανάκτηση Ενέργειας
Σχετικά με τα υπολείμματα διαλογής, συνεχίστηκε και το 2018 η πρακτική της αξιοποίησής τους για ανάκτηση
ενέργειας στην τοπική Τσιμεντοβιομηχανία. Για το 2018, 1121 τόνοι υπολείμματος από τις μονάδες διαλογής της
Green Dot Κύπρου, κατέληξαν σε ανάκτηση ενέργειας για την περίοδο που λειτουργούσε η μονάδα της Εnerco.
Δυστυχώς, η Enerco αντιμετώπισε λειτουργικά προβλήματα και για μεγάλο μέρος του 2018 δεν δέχονταν υλικά.
Η ανάκτηση για το έτος έφτασε στο 1.62%, έναντι του στόχου του 5% που ισχύει για το Σύστημα. Εκτός όμως από
τη μονάδα της Enerco δεν υπάρχει εναλλακτική λύση ανάκτησης ενέργειας, οπότε το Σύστημα είναι εξαρτημένο
από τη διαθεσιμότητα αυτής της μονάδας.
Ως υπόλειμμα διαλογής θεωρείται οποιοδήποτε υλικό τοποθετείται στις σακούλες ή στους κάδους ανακύκλωσης
του Οργανισμού και δεν αποτελεί υλικό στόχο για τον Οργανισμό. Το υπόλειμμα διαλογής ανήλθε το 2018
στο 13,4% σε σύγκριση με 15,58% το 2017, ποσοστό σχετικά υψηλό σε σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων
ευρωπαϊκών χωρών. Η μείωση του συγκεκριμένου υπολείμματος έχει μεγάλη σημασία για τον Οργανισμό
μας και για το λόγο αυτό μεγάλο μέρος της επικοινωνίας στηρίζεται στην ενημέρωση του κοινού για το σωστό
διαχωρισμό των συσκευασιών.
Πολυστερίνη
Σημαντική θεωρείται η εξεύρεση λύσης για την ανακύκλωση της πολυστερίνης. Η πολυστερίνη αποτελεί ένα
δύσκολο για ανακύκλωση υλικό, με υψηλό κόστος συλλογής και διαχείρισης λόγω της εξαιρετικά χαμηλής
πυκνότητάς της. Το 2018 ανακυκλώθηκαν 47 τόνοι πολυστερίνης , σε σύγκριση με 39 τόνους το 2017 και 29
τόνους το 2016.
Η πολυστερίνη, μετά την επεξεργασία της χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή μονωτικού υλικού
για τη δομική βιομηχανία. Παράλληλα, όσες ποσότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικό υλικό,
εξάγονται για ανακύκλωση στο εξωτερικό μετά από σχετική προεπεξεργασία.
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Κύριες Επικοινωνιακές Εκστρατείες
Κύριο Μήνυμα Επικοινωνίας
Το 2018 η Green Dot Κύπρου συνέχισε να αναδεικνύει τη σημασία της ανακύκλωσης, ως αναπόσπαστο
κομμάτι του ΕΥ ΖΗΝ. Κεντρικό μήνυμα ήταν ότι η σωστή ανακύκλωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον, ενώ παράλληλα προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και βελτιώνει την
ποιότητα ζωής των πολιτών.
Το μήνυμα προωθήθηκε στα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος Λευκωσίας και Λεμεσού μέσω της ειδικής
ενότητας “ΕΥ ΖΗΝ” που περιελάμβανε δραστηριότητες για την υγιεινή διατροφή, την άθληση και την
πνευματική και ψυχική υγεία. Επίσης, προωθήθηκε μέσω της συμμετοχής και στήριξης αθλητικών
εκδηλώσεων καθώς και μέσω ειδικής ενότητας με ειδικά άρθρα στην ιστοσελίδα και στη σελίδα του
Οργανισμού στο Facebook.
Ποιότητα
Ανακύκλωσης

Ποιότητα
Περιβάλλοντος

Υγεία

Ποιότητα Ζωής

Νέα εφαρμογή Recycling CY και νέος Διαδικτυακός Χάρτης
Η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό
ΑΦΗΣ Κύπρου δημιούργησαν τη νέα εφαρμογή Recycling CY η οποία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για
την ανακύκλωση των συσκευασιών και των μπαταριών.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης
διεύθυνσης καθώς και τη δυνατότητα πλοήγησης σε
σημεία ενδιαφέροντος όπως οι κάδοι ανακύκλωσης
γυαλιού και μπαταριών. Τέλος η εφαρμογή προσφέρει
πρόσβαση στο Recycling Academy μέσω της οποίας
το κοινό μπορεί να βρει ακόμη περισσότερες
πληροφορίες για την ανακύκλωση συσκευασιών.

Μέσω της εφαρμογής το κοινό μπορεί να ενημερωθεί
για την ημέρα και ώρα συλλογής του PMD και του
Χαρτιού, καθώς και για το πού μπορεί να βρει νησίδες
ανακύκλωσης και κάδους συλλογής γυαλιού. Επίσης
το κοινό μπορεί να βρει τους χώρους στους οποίους
υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών και πολλές
χρήσιμες πληροφορίες για τους δύο Οργανισμούς.

ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ 2018

Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα πλοήγησης σε
ελληνικά και αγγλικά, ενώ διατίθεται δωρεάν από το
App Store και το PlayStore.
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Μέσω της νέας εφαρμογής ReCYcling CY το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για την ημέρα συλλογής
των υλικών από το σπίτι του και που βρίσκονται οι πλησιέστεροι κάδοι γυαλιού.
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Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της
Green Dot Κύπρου σε Λευκωσία και Λεμεσό
Τα δύο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκαν
σε Λευκωσία και Λεμεσό, αποτελούν τις κύριες εκδηλώσεις του Οργανισμού.
Το Φεστιβάλ της Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στο Πάρκο της
Ακρόπολης, ενώ το Φεστιβάλ της Λεμεσού πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
στον Μώλο της Λεμεσού.
Τα Φεστιβάλ περιλάμβαναν καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παιχνίδια με θέμα την
ανακύκλωση και το περιβάλλον, ενημερωτικά περίπτερα καθώς και περίπτερα
φαγητού. Όπως κάθε χρόνο, η είσοδος για το κοινό ήταν δωρεάν. Χιλιάδες
επισκεπτών στήριξαν και αυτή τη χρονιά τις εκδηλώσεις του Οργανισμού,
συμμετέχοντας στα Φεστιβάλ.
Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν ευκαιρία για κάθε επισκέπτη να ψυχαγωγηθεί
και παράλληλα να ενημερωθεί για το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός.
Τα Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένα επίσης στην Εκστρατεία Ενημέρωσης Rethink
(Reduce-Reuse-Recycle), η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στιγμιότυπα από τα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου σε Λευκωσία και Λεμεσό
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Νέο παραμύθι «Ο Πρασινομπαλίτσας επιστρέφει»
Η Green Dot Κύπρου δημιούργησε το νέο της παραμύθι με τίτλο “O Πρασινομπαλίτσας επιστρέφει” με στόχο την
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση παιδιών προδημοτικής εκπαίδευσης για την ανακύκλωση συσκευασιών,
μπαταριών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το παραμύθι διατίθεται τόσο σε έντυπη όσο και σε
ηλεκτρονική μορφή. Χορηγός του παραμυθιού είναι οι Φούρνοι Ζορπάς.

Διαδικτυακή Εκστρατεία “Διάλογοι
Διαλογής”
Ο Οργανισμός πραγματοποίησε διαδικτυακή
εκστρατεία για τη σωστή διαλογή με τίτλο ‘’Διάλογοι
Διαλογής’’, η οποία προβλήθηκε από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού κατά τη
διάρκεια Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2018. Η εκστρατεία
περιλάμβανε την παραγωγή εννιά χιουμοριστικών
βίντεο, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα το σωστό
διαχωρισμό των συσκευασιών των κατηγοριών
PMD και χαρτιού. Συνολικά τα βίντεο είχαν 396.600
προβολές από την ημέρα δημοσίευσής τους, ενώ
κοινοποιήθηκαν 376 φορές.
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Green Academy
Η Green Academy είναι η ψηφιακή ακαδημίας ανακύκλωσης που δημιούργησε η Green Dot Κύπρου με σκοπό
την εκπαίδευση του κοινού για τη σωστή διαλογή συσκευασιών. Το microsite βρίσκεται στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού και δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε εταιρικό και ατομικό προφίλ.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε ενότητες που σχετίζονται με την ανακύκλωση συσκευασιών, καθεμία εκ
των οποίων περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό επεξηγηματικό βίντεο και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Μέχρι
σήμερα έχουν ολοκληρώσει την ακαδημία συνολικά 398 άτομα, στους οποίους απονεμήθηκε ο τίτλος “Green
Ambassador” ενώ 12 εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί ως “Green Companies”.

Επικοινωνιακή εκστρατεία στα Ρωσικά
Ο Οργανισμός μας σε μια προσπάθεια ενημέρωσης του ρωσόφωνου πληθυσμού της Κύπρου
πραγματοποίησε επικοινωνιακή εκστρατεία στα ρωσικά. Η εκστρατεία περιλάμβανε τηλεοπτική και
ραδιοφωνική διαφήμιση καθώς και ενημέρωση μέσω διαδικτύου.
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Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από την εκστρατεία καθαρισμού “Let’s
Do it Cyprus! ”
H Green Dot Κύπρου στήριξε για μια ακόμα χρονιά
την παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού “Let’s Do
It Cyprus - ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΜΙΑ
ΜΕΡΑ”, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
29 Απριλίου 2018. Στην εκστρατεία συμμετείχαν
πάνω από 46,000 εθελοντές κάθε ηλικίας, οι οποίοι
συνέλεξαν 31 τόνους σύμμεικτων υλικών και 18
τόνους ανακυκλώσιμων υλικών από όλες τις επαρχίες
της Κύπρου.
Ο Οργανισμός μας στήριξε για μια ακόμα χρονιά την
περιβαλλοντική αυτή με παροχή 3,000 σακουλιών
PMD και με συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από
όλες τις περιοχές της Κύπρου.

Παρουσιάσεις σε Σχολεία και Οργανωμένα Σύνολα
O Οργανισμός στο πλαίσιο της ενημερωτικής του δράσεις πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018
παρουσιάσεις για την ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων σε σχολεία και οργανωμένα σύνολα.
Οι συμμετέχοντες παρέλαβαν ενημερωτικό υλικό για την ανακύκλωση συσκευασιών, μπαταριών και ηλεκτρικών
συσκευών.
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Συμμετοχή της Green Dot Κύπρου
σε διάφορες εκδηλώσεις
Η Green Dot Κύπρου συμμετείχε για ακόμα μια χρονιά σε εκδηλώσεις άλλων Οργανισμών με περιβαλλοντικό
και κοινωνικό χαρακτήρα. Στην πλειοψηφία τους οι εκδηλώσεις απευθύνονταν σε οικογένειες με παιδιά,
και ο Οργανισμός συμμετέχει σε αυτές με παιχνίδια για την ανακύκλωση. Τα παιχνίδια αφορούσαν κυρίως
την ανακύκλωση συσκευασιών, μπαταριών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που προσφέρουν οι
Οργανισμοί που διαχειριζόμαστε. Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις στις οποίες παρευρέθηκε ο Οργανισμός ήταν οι
εξής:
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•

η εκδήλωση που διοργάνωσε το Σώμα Προσκόπων
Κύπρου τον Απρίλιο στο πλαίσιο της συνεργασίας
με την Green Dot Κύπρου

•

η εκδήλωση «Γιορτή του Παιδιού» που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο από τον Δήμο
Λατσιών

•

το φεστιβάλ «Ημέρα του Παιδιού» που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο από τον Δήμο
Λειβαδιών

ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ 2018
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•

η εκδήλωση της ΚΕΑΝΙΤΑ που πραγματοποιήθηκε
τον Ιούνιο στη Λεμεσό

•

η εκδήλωση «4o Φεστιβάλ Προσφοράς της
Πετρολίνα» που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο
στις Φοινικούδες, στη Λάρνακα

•

η εκδήλωση «Μαζί στη Ζωή» που
πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο, στο Πάρκο
της Ακρόπολης, στη Λευκωσία και διοργανώθηκε
από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και
Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

•

η εκδήλωση «2ος Radisson Blu Διεθνής
Μαραθώνιος Λάρνακας» που διοργανώθηκε τον
Νοέμβριο

•

η εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων στο
Δημοτικό Σχολείο Κόρνου

ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ 2018
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•

η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον
Δεκέμβριο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με
τίτλο «Volunteer Day and Bag Swap Event», η
οποία διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το
American Center του Πανεπιστημίου Λευκωσίας,
την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής στην Κύπρο και το Κέντρο Ευρωπαϊκής
Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

•

η εκδήλωση για το πρόγραμμα «Οικολογικά
Σχολεία» του Οργανισμού CYMEPA που
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο στο The Mall of
Cyprus στη Λευκωσία
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