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Μήνυμα Προέδρου
Το 2017 θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως χρονιά σταθεροποίησης των ρυθμών
ανάπτυξης της οικονομίας και της μείωσης του ποσοστού ανεργίας κάτω από το 10%.
Αγαπητοί μέτοχοι, μέλη, συνεργάτες
και αγαπητοί συμπολίτες
Το 2017 θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως χρονιά
σταθεροποίησης των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας
και της μείωσης του ποσοστού ανεργίας κάτω από το
10%.
Η βασική, όμως εκκρεμότητα έγκειται στην ανάγκη
αύξησης των πραγματικών εισοδημάτων μέσα από τη
βελτίωση της παραγωγικότητας, ένας συνδυασμός ο
οποίος θα βελτιώσει τις συνθήκες στην πραγματική
οικονομία και θα βοηθήσει σημαντικά στην
αντιμετώπιση του δομικού προβλήματος του ιδιωτικού
χρέους και συνεπακόλουθα στην απάμβλυνση του
προβλήματος των μη εξυπηρετουμένων χορηγήσεων.
Το 2018 αναμένεται να είναι μία δύσκολη χρονιά
κυρίως λόγω της στασιμότητας στο Κυπριακό και των
Τουρκικών γεωστρατηγικών ακροβατισμών.
Το 2018 θα είναι επίσης έτος προκλήσεων λόγω του
ότι η ανταγωνιστικότητα της χώρας είναι, όπως και
πολλά άλλα πράγματα, κατώτερη των περιστάσεων.
Ελπίζω να αναληφθούν οι δέουσες πρωτοβουλίες
που να αποσκοπούν στην αποδόμηση του ανεπαρκούς
παρελθόντος και στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος
σύγχρονου και ωφέλιμου για τον απλό άνθρωπο.
Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να υπογράψουν ένα
New Deal, μια νέα κοινωνική συμφωνία η οποία να
λειτουργεί επ΄ωφελεία του Πολίτη.

Οι δύο κυριότερες ήταν:
1. Η θέσπιση νομοθεσιών και κανονισμών οι οποίες
αφορούν:
α) Την επέκταση της ευθύνης του παραγωγού από το
πρώτο κιλό υλικού συσκευασίας που τοποθετείται
στην αγορά
β) Τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας,
και
γ) Τη θέσπιση ευθύνης του παραγωγού στο χαρτί μη
συσκευασίας, η οποία συνεπακόλουθα θα θέσει
τη συνεργασία μας με τις Τοπικές Αρχές σε άλλη
βάση
Ελπίζομε, σύντομα να θεσπισθεί νομοθεσία και για
την ανάπτυξη του pay as you throw.
2. Η Κοινοπραξία Green Dot Κύπρου – Α. Τσουλόφτα
και Υιοί Λτδ η οποία είχε την ευθύνη συλλογής
ανακυκλώσιμων στην περιοχή Λεμεσού, ανέλαβε
κατόπιν διαγωνισμού και την περιοχή Λευκωσίας,
δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας οι οποίες
επενεργούν θετικά στην ορθολογιστική διαχείριση
των πόρων.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και εύχομαι σε
όλους κάθε επιτυχία.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Εις ότι αφορά τον Οργανισμό μας, κατά το 2017
υπήρξαν εξελίξεις οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά τη
λειτουργία του Οργανισμού.

Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
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Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Οργανισμός διοικείται από 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 διορίζονται 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- 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
Κυριάκος Παρπούνας
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Οικονομικά Αποτελέσματα
Εισοδήματα του Συστήματος
Το έτος 2017 καταγράφηκε αύξηση στις ποσότητες
συσκευασιών που τοποθετούν τα μέλη του Συστήματος
στην Κυπριακή Αγορά κατά 6,2%. Αυτό εξυπακούει και
αντίστοιχη αύξηση στα Εισοδήματα του Συστήματος που
προέρχονται από τα Τέλη Συσκευασίας.
Τα εισοδήματα του 2017 ανήλθαν στα €6.816.166 σε
σχέση με τα εισοδήματα του 2016 που ήταν €7.713.953.
Η μείωση οφείλεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενου
εισοδήματος ποσού €1.401.301 το έτος 2016, σε σχέση με
€289.127 το 2017.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ €6.816.166
8%
12%
54%
26%

Τέλη Συσκευασίας

Πώληση Υλικών

Τοπικές Αρχές

Άλλα Έσοδα

Έξοδα Συστήματος
Τα συνολικά έξοδα του Συστήματος το 2017 ήτανε
€7.052.907. Πιο αναλυτικά, τα λειτουργικά έξοδα για
το έτος 2017 ανήλθαν σε €5.840.655 σε σχέση με
€5.708.987 το 2016. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις
αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή εισπρακτέα ύψους
€204.336 (2016: €26.851). Τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα
παρουσιάζουν σημαντική μείωση αν λάβουμε υπόψιν το
γεγονός ότι οι ποσότητες συλλογής αυξήθηκαν κατά 5% σε
σχέση με το 2016, γεγονός που αυξάνει το κόστος μας.
Όσον αφορά τα διοικητικά έξοδα του Οργανισμού αυτά
παρουσιάζουν αύξηση από €1.109.863 το 2016 σε
€1.142.835 το 2017. Αυτή η αύξηση οφείλεται στα έξοδα
που αφορούν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, “Rethink”,
για το οποίο δαπανήθηκαν €299.889, σε σχέση με
€203.176 το 2016.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ €7.052.907
1%
12%
7%
44%
11%
10%
15%

Συλλογή

Μισθολόγιο

Διαλογή

Άλλα Διοικητικά

Έξοδα Εμπορίας

Φορολογία

Άλλα Επιχειρισιακά

8

Μέλη του Συστήματος
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Green Dot Κύπρου είχε 959 εγγεγραμμένα Μέλη εκ των οποίων οι 88 ήταν και Μέτοχοι. Κατά
την διάρκεια του έτους υπήρξαν 56 νέες εγγραφές Μελών. Παράλληλα, 20 εταιρείες έκαναν αίτηση για διαγραφή από το
Σύστημα κυρίως λόγω τερματισμού των εργασιών τους.
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Δηλώσεις Συσκευασίας

Συνολικά, από το 2010 μέχρι το 2017, υπήρξε μείωση στις
ποσότητες που τοποθετούνται στην αγορά της τάξης του 18%,
αλλά είναι θετικό το ότι η πτωτική αυτή πορεία έχει αρχίσει
να ανατρέπεται. Είναι φυσικά γεγονός ότι οι ποσότητες που
δηλώνονται στο Σύστημα για το 2017, αφορούν πωλήσεις
του 2016, που ήταν μια χρονιά κατά την οποία ήταν ακόμη
έντονα τα σημάδια της κρίσης. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι
οι Δηλώσεις του 2018 (που θα αποτυπώνουν τις πωλήσεις
του 2017), θα δείξουν ακόμη καλύτερη εικόνα αφού υπάρχει
συνέχεια στην αύξηση της κατανάλωσης.

  
  
 
$
      

Οι Δηλώσεις Συσκευασίας, ήταν αυξημένες σε σχέση με
το προηγούμενο έτος, γεγονός που ανατρέπει την τάση
μειώσεων που είχαμε την τελευταία επταετία. Συγκεκριμένα,
το 2017 τα Μέλη του Οργανισμού, τοποθέτησαν στην
αγορά 64.063 τόνους συσκευασίας, δηλαδή περίπου 6,2%
περισσότερους από το προηγούμενο έτος (60.320).
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Ισολογισμός
Η καθαρή αξία της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2017, ανήλθε σε €3.625.220 σε σχέση με €3.310.273 που ήταν
την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Τα ταμειακά και τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €2.660.865 την 31η Δεκεμβρίου 2017, αποτελούν το αποθεματικό
ασφαλείας του Συστήματος. Σημαντική μείωση έχει καταγραφεί και στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα από
€1.247.203 που ήταν το 2016 σε €875.224 την 31η Δεκεμβρίου 2017. Μείωση επιτεύχθηκε επίσης στις
υποχρεώσεις της Εταιρείας από €2.165.675 το 2016 σε €1.313.728 το 2017. Κατα την διάρκεια του έτους η
Εταιρεία πλήρωσε φορολογία ύψους €206.479 που αφορούσε τα έτη 2016 και 2017.
2017 (€)

2016 (€)

1.080.189
146.740
39.282

1.154.161
1.500
208.630
47.711

1.266.211

1.412.002

86.169
875.224
50.479
2.660.865
3.672.737
4.938.948

45.492
1.247.203
20.503
2.750.748
4.063.946
5.475.948

302.157
3.323.063
3.625.220

302.157
3.008.116
3.310.273

34.615
27.765
62.380

104.871
11.589
116.460

1.182.954
68.394
1.251.348

1.430.083
123.245
206.760
289.127
2.049.215

1.313.728

2.165.675

4.938.948

5.475.948

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Λογισμικά προγράμματα
Επενδύσεις σε κοινοπράξίες
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Φορολογία επιστρεπτέα
Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη που κρατήθηκαν
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δανεισμός
Αναβαλλόμενα έσοδα
Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο ιδιών κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017
2017 (€)

2016 (€)

6.816.166
(5.840.655)
(1.142.835)
465.187
(8.429)

7.713.953
(5.708.987)
(1.109.863)
694.603
-

289.434

1.589.706

(8.467)
86.500

(24.641)
120.475

Κέρδος πριν τη φορολογία

367.467

1.685.540

Κέρδος πριν τη φορολογία

(52.520)

(216.115)

314.947

1.469.425

Εισόδημα
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έσοδα
Ζημιές από χρηματοοικονομικά στοιχεία - καθαρές
Κέρδος εργασιών
Χρηματοδοτικά έξοδα
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών

Κέρδος και σθνολικό εισόδημα για το έτος
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Συλλογή και Ανακύκλωση

Συλλογή
Η Green Dot Κύπρου συνέλεξε το 2017 63.931 τόνους
συσκευασιών (2016: 60.871 τόνοι), εκ των οποίων οι
25.348 τόνοι (2016: 24.092 τόνοι), ήταν από το οικιακό
ρεύμα και οι 38.583 τόνοι (2016: 36.779 τόνοι), από το
εμπορικό/βιομηχανικό ρεύμα (ΕΒΑΣ). Υπήρξε δηλαδή
αύξηση 5% στις συνολικές και επιμέρους ποσότητες
σε σύγκριση με το 2016. Οι συνολικές ποσότητες
συσκευασιών που συλλέχθηκαν αντιστοιχούν στο 87,7%
των συνολικών ποσοτήτων που τοποθετήθηκαν στην αγορά
από τα Μέλη μας.

Συλλεχθείσες Ποσότητες Συσκετασιών (tn)
36.779
40
24.092 25.348

30
20
10
0

Οικιακό ρεύμα

Η συλλογή ανά κάτοικο το 2017 από το οικιακό ρεύμα
έφτασε στα 39,42 κιλά, ποσότητα αυξημένη κατά 3,17% σε
σχέση με το 2016, που ήταν 38,21 κιλά ανά κάτοικο.

2016

Συλλεχθείσες Ποσότητες οικιακού
ρεύματος ανά κατηγορία (2015-2017)
2016

2017

PMD

11,76

12,96

14,02

Χαρτί

16,34

16,42

15,76

Γυαλί

8,3

8,83

9,64

Σύνολο

36,4

38,21

39,42

4,97%

3,17%

Συλλεχθείσες Ποσότητες
(κιλά ανά κάτοικο)

2015

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2015

2017

2016

PMD

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.
Ταυτόχρονα, η αύξηση των ΕΒΑΣ που συλλέγονται είναι
αποτέλεσμα τόσο της δράσης νέων διαχειριστών ΕΒΑΣ,
όσο και της εξυπηρέτησης μικρών Κοινοτήτων από
μικρούς ανεξάρτητους συλλέκτες σε συνεργασία με τις
Κοινότητες, αφού και αυτά τα υλικά καταλήγουν τελικά στα
ΕΒΑΣ που δηλώνονται στον Οργανισμό.
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Εμπορικό ρεύμα

Συλλεχθείσες Ποσότητες οικιακού
ρεύματος ανά κατηγορία (2015-2017)

Κατηγορία
(κιλά/κάτοικο)

Αύξηση

38.583

Χαρτί

2017

Γυαλί

Κάλυψη Πληθυσμού
Από πλευράς κάλυψης του πληθυσμού βρισκόμαστε στο 82% του πληθυσμού και συνεργαζόμαστε με 26 εκ των 30
Δήμων και με 50 Κοινότητες σε όλη την Κύπρο.

ȀǹȁȊȌǾ ǻǾȂȍȃ/ȀȅǿȃȅȉǾȉȍȃ ȀȊȆȇȅȊ
ǹȆȅ GREEN-DOT ȀȊȆȇȅȊ
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ǹȖȚȠȢ
ĬİȠįȦȡȠȢ
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0
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0
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107
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0
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0
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202
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22
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3953
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3
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0

ȈĮȡĮȝĮ
2

ȈȚȝȠȣ
185
ȂȘȜȚȠȣ
89
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ȆȠȜİȝȚ
848

ȀĮȜȜİʌİȚĮ
326

ǼȜİįȚȠ
44

ȆĮĳȠȢ
32892

ȀȠȞȚĮ
2209

ǼʌȚıțȠʌȘ
ȆĮĳȠȣ
220

ȆİȞĲĮȜȚĮ
63

ȂİıĮȞĮ
31

ȉȡĮȤȣʌİįȠȣȜĮ
64

ȈĲĮȣȡȠțȠȞȞȠȣ
56

ȋȠȜİĲȡȚĮ
264

ǹȞĮȡȚĲĮ
876

ǹȖȚȠȢ
īİȦȡȖȚȠȢ ȆĮĳȠȣ
101

ȂĮȝȠȞȚĮ ȂĮȡȦȞĮȢ
0
51
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0

ȈȠȣıțȚȠȣ
10
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Ανακύκλωση και Ανάκτηση Ενέργειας
Σε ότι αφορά την ανακύκλωση των υλικών το 2017, ανακυκλώθηκαν 61.532 τόνοι υλικών, εκ των οποίων μόνο οι 56.190
τόνοι (αύξηση 6,4% από το 2016) προσμετρούνται ως ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς οι 5.342 τόνοι είναι χαρτί μη
συσκευασίας (5.110 τόνοι το 2016), το οποίο δεν προσμετράται στην ανακύκλωση των συσκευασιών.
Με αυτά τα αποτελέσματα το Σύστημα έφτασε το 2017 σε συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης 88% (87% το 2016),
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.

Υλικό

Ποσότητες
Ανακύκλωσης
(τόνοι)

Ποσότητες που
τοποθετήθηκαν στην
Αγορά από τα Μέλη
μας (τόνοι)

Ποσοστό
Ανακύκλωσης
Συστήματος

Ποσοστό
Ανακύκλωσης
βάσει Νομοθεσίας

Γυαλί

7.170

15.126

47%

60%

Πλαστικό

8.692

14.578

60%

22,5%

Χαρτί

31.432

20.339

155%

60%

Μέταλλο

8.763

5.923

148%

50%

Ξύλο

132.2

5.173

3%

15%

Σύνολο

56.190

64.063

88%

65%

Επίτευξη vs Στόχοι 2017
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155%
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60%
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50%

22.5%
3%
Γυαλί

Πλαστικό

Χαρτί

Επίτευξη

Μέταλλο

15%

Ξύλο

Στόχος

* Σε κύκλο βρίσκονται τα υλικά για τα οποία το Σύστημα δεν επιτυγχάνει τους στόχους του.

Τέλος, όσον αφορά τις ποσότητες που προωθήθηκαν για ανάκτηση ενέργειας το 2017, αυτές ανέρχονται στους 1500
τόνους, ποσότητα που ισοδυναμεί με ανάκτηση ενέργειας 2%, σε σύγκριση με το 5% που αποτελεί το στόχο βάσει
νομοθεσίας. Η υστέρηση οφείλεται σε μεγάλη περίοδο αδράνειας της Enerco, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα υλικά,
λόγω δικών της τεχνικών προβλημάτων.
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Γυαλί

Προκειμένου όμως να υπάρξει σημαντική βελτίωση στην
απόδοση του γυαλιού θα πρέπει να υποχρεωθούν τα
επαγγελματικά υποστατικά να συμμετέχουν στη διαλογή στην
πηγή. Δυστυχώς σημαντικές ποσότητες γυαλιού χάνονται
τόσο από τα υποστατικά που ανακυκλώνουν περιστασιακά,
όσο και από αυτά που δεν συμμετέχουν σχεδόν καθόλου
στην ανακύκλωση του γυαλιού παρόλο που τα πλείστα
έχουν κάδους ανακύκλωσης γυαλιού. Στη διπλανή γραφική
παράσταση παρουσιάζεται η πορεία συλλογής του γυαλιού.

Ποσότητα Γυαλιού (τόνοι)
8000
Ποσότητα Γυαλιού (τόνοι)

Όσον αφορά τις επιδόσεις στο γυαλί, η ανάκτησή
του βρίσκεται σε ανοδική πορεία, προσεγγίζοντας
σταδιακά το στόχο του 60%. Για βελτίωση της απόδοσης,
πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες όπως είναι
η προσθήκη νέων κάδων, η ανάπτυξη του δικτύου σε νέες
περιοχές, η κάλυψη απομακρυσμένων επαγγελματικών
υποστατικών, οι συνεχείς ενημερώσεις στο κοινό και τα
επαγγελματικά υποστατικά.
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Ξύλο
Το ποσοστό ανακύκλωσης του ξύλου για το 2017 ήταν 3%
(4% το 2016), έναντι του στόχου που ανέρχεται στο 15%.
Συγκεκριμένα, έτυχαν διαχείρισης 132 τόνοι ξύλου το 2017,
έναντι 169 το 2016. 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.
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 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.
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. Δυστυχώς δεν υπάρχει τελική
κατάληξη μέχρι στιγμής για αυτό το θέμα με το Τμήμα,
παρά τη θετική πρώτη αντιμετώπιση από τους αρμόδιους
λειτουργούς. Σε πρόσφατη συνάντηση, ο Διευθυντής του
Τμήματος Περιβάλλοντος τοποθετήθηκε θετικά για την

προώθηση αυτής της πρακτικής και αναμένουμε με ελπίδα
τα επόμενα ουσιαστικά βήματα, τα οποία θα δημιουργήσουν
σημαντικά νέα δεδομένα εις ότι αφορά τους στόχους
ανακύκλωσης του ξύλου.

Υπολείμματα Διαλογής
Σχετικά με τα υπολείμματα διαλογής, συνεχίστηκε και το 2017
η πρακτική της αξιοποίησής τους για ανάκτηση ενέργειας
στην τοπική Τσιμεντοβιομηχανία. Για το 2017, 1500 τόνοι
υπολείμματος από τις μονάδες διαλογής της Green Dot
Κύπρου, κατέληξαν σε ανάκτηση ενέργειας για την περίοδο
Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 που λειτουργούσε η μονάδα της
Εnerco. Δυστυχώς, η Enerco αντιμετώπισε λειτουργικά
προβλήματα και από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι τον Απρίλιο
του 2018 δεν δέχονταν υλικά. Η ανάκτηση για το έτος
έφτασε στο 2%, 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 2017 στο
15,58% σε σύγκριση με 14,29% το 2016, 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.
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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 2017
ανακυκλώθηκαν 39 τόνοι πολυστερίνης , σε σύγκριση με 29 τόνους το 2016 και 10 τόνους το 2015.
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.

Άλλα Τεχνικά Θέματα
Το 2017 έγιναν οι πιο κάτω προσθήκες νέων περιοχών στο πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά και αλλαγές στον τρόπο
συλλογής σε περιοχές που εξυπηρετεί το Σύστημα.
Επέκταση σε νέες περιοχές:
> Πισσούρι
> Λέμπα
> Περβόλια
> Γεροσκήπου

Αλλαγή τρόπου συλλογής
(Απο νησίδες συλλογής σε συλλογή από πόρτα σε πόρτα):
> Χλώρακα
> Τάλα
> Έμπα

Άλλες Εξελίξεις
Δήμος Αγίας Νάπας
Ο Δήμος Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα
Περιβάλλοντος έχει εγκαταστήσει ημιβυθιζόμενους κάδους
για τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών από τα ρεύματα που
συλλέγει και η Green Dot Κύπρου. Μετά από διαβούλευση
με το Δήμο Αγίας Νάπας, από την 1η Ιουλίου 2017 η συλλογή
των υλικών του PMD και Χαρτιού από τους κάδους αυτούς
πραγματοποιείται από το Δήμο με ειδικό όχημα του Δήμου και
τα υλικά που συλλέγονται παραδίδονται στη μονάδα διαλογής
της Green Dot Κύπρου στη Λευκωσία. Η συλλογή του γυαλιού
από τους ημιβυθιζόμενους κάδους πραγματοποιείται από
τον εργολάβο συλλογής του Συστήματος, όπως γίνεται και
με το υφιστάμενο πρόγραμμα. Για το 2018 προγραμματίζεται
συλλογή από οικιστικές περιοχές του Δήμου με τη μέθοδο
από πόρτα σε πόρτα αντί από νησίδες.

Ημιβυθιζόμενοι κάδοι στο Δήμο Αγίας Νάπας

Δήμος Γεροσκήπου
Από τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 επανήρχισε το πρόγραμμα
συλλογής υλικών συσκευασίας από το Δήμο Γεροσκήπου με
τη μέθοδο των νησίδων συλλογής, το οποίο είχε διακοπεί το
2015.

Οι κ.κ Μιχάλης Παυλίδης και Μάριος Βραχίμης, κατά την υπογραφή της
συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Γεροσκήπου και της Green Dot Κύπρου.
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Ειδικά Προγράμματα
Προγράμματα για εξειδικευμένες συσκευασίες - Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων
Το Σύστημα, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας
(ECPA) και το Τμήμα Γεωργίας, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
Μέχρι το τέλος του 2017 υπήρχαν τοποθετημένοι 102 κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων σε 68 σημεία πώλησης
φυτοφαρμάκων. Tα αποτελέσματα συλλογής και η ενθαρρυντική εξέλιξή τους παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.

Συλλεχθείσες Ποσότητες (Kg)

Συλλεχθείσες Ποσότητες Συσκετασιών
Φυτοπροστατευτικών Προιόντων (Kg)
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Κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Σακούλι συλλογής συσκευασιών φυτοφαρμάκων
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Κύριες Επικοινωνιακές Εκστρατείες
Κύριο Μήνυμα Επικοινωνίας
Το 2017 η Green Dot Κύπρου είχε ως στόχο να αναδείξει τη σημασία και αναγκαιότητα της ανακύκλωσης μέσα
από την ευρύτερη έννοια του ΕΥ ΖΗΝ. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναδεικνύει ότι η σωστή ανακύκλωση συμβάλλει
στη δημιουργία ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας την υγεία
μας και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και των παιδιών μας.
Το μήνυμα προβλήθηκε μέσω της τηλεοπτικής καμπάνιας “EY ZHN” και 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 άρθρα στην ιστοσελίδα
και στη σελίδα του Οργανισμού στο Facebook.

Ποιότητα Ανακύκλωσης

Ποιότητα Περιβάλλοντος

Υγεία

Ποιότητα Ζωής

Ειδικά Προγράμματα
Η καμπάνια “EY ZHN” προέβαλε την ανακύκλωση ως αναπόσπαστο κομμάτι της καλής ποιότητας ζωής, δηλαδή του ΕΥ ΖΗΝ,
την περίοδο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου και απέσπασε πολύ θετικές κριτικές.

Η διαφήμιση “ΕΥ ΖΗΝ”
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Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
της Green Dot Κύπρου σε Λευκωσία και Λεμεσό
Τα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Οργανισμού πραγματοποιήθηκαν
στη Λευκωσία το Μάιο και στη Λεμεσό τον Οκτώβριο, του 2017. Η είσοδος στα
Φεστιβάλ και σε όλα τα παιχνίδια ήταν ελεύθερη. Τα Φεστιβάλ έχουν γίνει πλέον
θεσμός και τα επισκέπτεται κάθε χρόνο πλήθος κόσμου.
Τα Φεστιβάλ αποτελούν μια εκδήλωση για όλη την οικογένεια, όπου το κοινό μπορεί
να ενημερωθεί από διάφορους Οργανισμούς για ποικίλα θέματα που σχετίζονται με
το περιβάλλον και την ανακύκλωση, με διασκεδαστικό τρόπο.
Το κύριο μήνυμα των Φεστιβάλ το 2017 ήταν “ Ελάτε να πλάσουμε μαζί ένα κόσμο
που μας αξίζει!” καθώς στόχος τους ήταν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση
συμπεριφορών θετικών προς το περιβάλλον οι οποίες θα συνεισφέρουν σε μια
καλύτερη ζωή, το “ΕΥ ΖΗΝ”. Για το λόγο αυτό, στα Φεστιβάλ συμπεριλαμβάνονταν
δραστηριότητες για την υγιεινή διατροφή και τον αθλητισμό για μικρούς και
μεγάλους. Ταυτόχρονα, φιλοξενούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και παιδικές παραστάσεις τις οποίες το κοινό
παρακολουθούσε ελεύθερα.
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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Συμμετοχή της Green Dot Κύπρου στη Διαδραστική Περιβαλλοντική Έκθεση
“Ο Πλανήτης σε χρειάζεται”
Ο Οργανισμός στήριξε τη multimedia διαδραστική Περιβαλλοντική Έκθεση “Ο Πλανήτης σε Χρειάζεται”. Στόχος της έκθεσης
ήταν να ενημερώσει μικρούς και μεγάλους για την περιορισμένη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και τις επιπτώσεις που
έχουν οι ενέργειες του ανθρώπου στην καθημερινότητά του.
Η Green Dot Κύπρου συμμετείχε στην έκθεση με το διαδραστικό παιχνίδι “Recycling Mania” όπου οι επισκέπτες
ενημερώνονταν για το σωστό διαχωρισμό και την ανακύκλωση των συσκευασιών και των μπαταριών με ψυχαγωγικό τρόπο. Η
έκθεση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και συνεχίστηκε μέχρι το Μάρτιο του 2018.

Το Διαδραστικό Παιχνίδι “Recycling Mania” στην Έκθεση ¨Ο Πλανήτης σε χρειάζεται”

Εκστρατεία Προώθησης
της Ανακύκλωσης με τους Δήμους
της Μείζονος Λεμεσού
Συνεχίστηκε και το 2017 η εκστρατεία Προώθησης της
Ανακύκλωσης που ξεκίνησε το 2015 με τη συνεργασία της
Green Dot Κύπρου και των Δήμων της Μείζονος Λεμεσού.

Συμφωνία Συνεργασίας με την ACS Courier
Η Green Dot Κύπρου συνήψε συμφωνία συνεργασίας με την
ACS Courier η οποία ανέλαβε στο πλαίσιο της κοινωνικής
της προσφοράς τη δωρεάν αποστολή των πακέτων
“Recycling Kit” της Green Dot Κύπρου. Η συνεργασία
αυτή αξιοποιεί συνέργειες μεταξύ της ACS Courier και του
Οργανισμού μας με σκοπό την προώθηση της ενημέρωσης
για την ανακύκλωση των συσκευασιών σε όλη την Κύπρο.
Μέσα στο 2017 παραδόθηκαν τα “Recycling Kits” σε
περίπου 2000 συμπολίτες μας.

Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι του Οργανισμού μας
κατα την ενημέρωση σε Δήμους της Λεμεσού

Οι Γενικός Διευθυντής και Εμπορικός Διευθυντής της Green Dot Κύπρου,
κκ Μάριος Βραχίμης και Σάκης Θεοδοσίου και ο Γενικός Διευθυντής της
ACS Courier κ.Άλκης Μάτσης, κατά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ
των δύο εταιρειών
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Βράβευση
Η Green Dot Κύπρου βραβεύτηκε στα “Let’s Do it Cyprus
Awards”, για τη στήριξη και την ουσιαστική συμβολή της
στην παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού ‘Let’s Do it Cyprus’
που πραγματοποιήθηκε το 2017, για πέμπτη συνεχή χρονιά.
Στην εκστρατεία καθαρισμού του 2017 συμμετείχαν πάνω
από 35 χιλιάδες εθελοντές, οι οποίοι απάλλαξαν τη φύση
της Κύπρου από 19 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων, 9 τόνους
ανακυκλώσιμων υλικών και 10 τόνους ελαστικών, που
βρέθηκαν διασκορπισμένα σε 563 σημεία σε όλη την Κύπρο.

H Green Dot Κύπρου στήριξε τη συγκεκριμένη εκστρατεία
με την παροχή 3,000 σακουλιών PMD για τις ανάγκες της
εκστρατείας και με τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών
από όλες τις περιοχές της Κύπρου.

Η λειτουργός επικοινωνίας του Οργανισμού, κα. Άρτεμις Παλαιογιάννη
κατά την παραλαβή του βραβείου

Διαδικτυακή Επικοινωνία
H Green Dot Κύπρου χρησιμοποίησε το διαδίκτυο και το 2017 με ποικίλους τρόπους προκειμένου να προβάλλει τα
μηνύματά της.
Δημιουργία Νέας Ιστοσελίδας
Η Green Dot Κύπρου δημιούργησε το 2017 τη νέα της Ιστοσελίδα με ανανεωμένο και σύγχρονο προφίλ.
Με την ανανέωση της Ιστοσελίδας αυξήθηκε η επισκεψιμότητά της κατά 11,300 άτομα, μέσα στο 2017, όπως φαίνεται
και από τη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Άτομα που επισκέφθηκαν
την ιστοσελίδα

Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδας
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Η Green Dot Κύπρου είχε ιδιαίτερα έντονη παρουσία
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook, Twitter και
Instagram κατά το 2017.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Facebook, οι δημοσιεύσεις του
Οργανισμού μας στη σελίδα του στο Facebook εμφανίζονται
συνολικά σε 10,283 άτομα καθημερινά, το οποίο ισοδυναμεί
με αύξηση 161% από το 2016, όπως φαίνεται στην πιο κάτω
γραφική παράσταση.

Διαδικτυακή Εκστρατεία “Green Ambassadors”
Ο Οργανισμός διενήργησε το 2017 τη διαδικτυακή εκστρατεία
“Green Ambassadors”, όπου επώνυμα και ιδιαίτερα αγαπητά
στο ευρύ κοινό πρόσωπα απάντησαν προσωπικές ερωτήσεις
σχετικές με το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Στην
εκστρατεία συμμετείχαν οι κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,
κ. Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, κα. Κατερίνα Χριστοφίδου,
κ. Χρίστος Χριστοδούλου και κ. Αλέξανδρος Παρίσης.
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Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, η Green Dot Κύπρου
πραγματοποιούσε διαδικτυακές καμπάνιες για την προώθηση
της ανακύκλωσης του γυαλιού και του σωστού διαχωρισμού
των συσκευασιών, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο
και στο διαδίκτυο γενικότερα.
Στιγμιότυπα από την εκστρατεία “Green Ambassadors”

Συμμετοχή της Green Dot Κύπρου σε διάφορες εκδηλώσεις
Η Green Dot Κύπρου συμμετείχε και το 2017 τόσο σε αθλητικές εκδηλώσεις άλλων Οργανισμών όσο και σε
εκδηλώσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
Αθλητικές Εκδηλώσεις
Η στήριξη και συμμετοχή της Green Dot Κύπρου σε αθλητικές διοργανώσεις εντάσσεται στο πλαίσιο της καμπάνιας
Ευ Ζην. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός στήριξε:
1. Το Μαραθώνιο ΟΠΑΠ Λεμεσού με την τοποθέτηση μπλε κάδων ανακύκλωσης PMD, από τους οποίους συλλέχθηκαν
συνολικά 700 κιλά πλαστικών μπουκαλιών νερού, με τη συνεργασία των εθελοντών και των διοργανωτών της εκδήλωσης.

Η Ανακύκλωση στον Μαραθώνιο ΟΠΑΠ Λεμεσού
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2. Τον 1ο Radisson Blue Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο «πράσινο» Mαραθώνιο της Κύπρου.
Στο Μαραθώνιο η Green Dot Κύπρου τοποθέτησε μπλε κάδους ανακύκλωσης PMD για τα 8000 πλαστικά μπουκάλια νερού
και τα 3000 μπουκάλια ισοτονικών ποτών που κατανάλωσαν οι συμμετέχοντες αθλητές. Παράλληλα, με το μήνυμα “Τρέχω για
το Περιβάλλον, Τρέχω για τη Ζωή”, ο Οργανισμός συμμετείχε με τη δική του ομάδα στον εταιρικό Μαραθώνιο, ενώ παράλληλα
το κοινό είχε την ευκαιρία να ψυχαγωγηθεί και να ενημερωθεί για την ανακύκλωση με τα παιχνίδια του Οργανισμού που ήταν
τοποθετημένα στην εκκίνηση της διαδρομής.

Η ομάδα της Green Dot Κύπρου στον 1ο Radisson Blue Διεθνή Μαραθωνίο Λάρνακας

3. Τον Ημιμαραθώνιο “Run as One” που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στην Έγκωμη, στη Λευκωσία και διοργανώθηκε
από τις υπεραγορές Άλφα Μέγα. Στον Ημιμαραθώνιο, ο Οργανισμός συμμετείχε με δικά του περίπτερα ψυχαγωγίας για την
ανακύκλωση των συσκευασιών.

Η Green Dot Κύπρου στον Ημιμαραθώνιο “Run as One”
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Εκδηλώσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό περιεχόμενο
Στην πλειοψηφία τους αυτές οι εκδηλώσεις απευθύνονταν σε οικογένειες με παιδιά, και ο Οργανισμός συμμετέχει
σε αυτές με παιχνίδια για την ανακύκλωση και ενημέρωση για τα τρία Συστήματα (Green Dot Κύπρου, ΑΦΗΣ και
Ηλεκτροκύκλωση). Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός παρευρέθηκε στις εξής εκδηλώσεις:

“Παγκύπριο Τζάμπορι Λυκοπούλων” που διοργανώθηκε
από τον Κλάδο των Λυκοπούλων, στην Ιδιωτική Σχολή Forum

Εκδήλωση “Φεστιβάλ Νέων 2017” που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Νεολαίας
Κύπρου, στο Πάρκο της Ακρόπολης, στη Λευκωσία

Εκδήλωση “Μαζί στη Ζωή” που διοργανώθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), στο Πάρκο της Ακρόπολης, στη Λευκωσία

Παγκόσμια ημέρα του παιδιού που διοργανώθηκε από το
Δήμο Αγίου Αθανασίου
Εκδήλωση “3ο Φεστιβάλ Προσφοράς της Πετρολίνα” που διοργανώθηκε από την
Πετρολίνα, στις Φοινικούδες, στη Λάρνακα
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Αποτελέσματα Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Rethink ‘Reduce-Reuse-Recycle’
Μέσα στο 2017, ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Rethink ‘Reduce-Reuse-Recycle’ Εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο. Το
πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και συγχρηματοδoτήθηκε κατά 42% από το πρόγραμμα LIFE+ Environment
Policy and Governance, της Ε.Ε..
Ανάδοχος φορέας του προγράμματος ήταν το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και εταίροι η Green Dot Κύπρου, το
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η Fost Plus
Βελγίου.
Σκοπός του έργου ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο, μέσω μίας εκτεταμένης εκστρατείας
ευαισθητοποίησης που εστίαζε στην προώθηση των τριών R’s “Reduce, Reuse, Recycle (RRR)”. Το έργο ήταν
μεγαλεπήβολο και ιδιαίτερης σημασίας, καθώς βασικός στόχος του ήταν η αλλαγή των αντιλήψεων και των
συνηθειών του κοινού και των ομάδων-στόχων στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Συνολικά, η εκστρατεία είχε υψηλή αναγνωρισιμότητα και συνείσφερε σημαντικά στην προώθηση της σωστής
διαχείρισης των αποβλήτων στην Κύπρο.
Η εκστρατεία “Rethink” έγινε ευρέως γνωστή στο κοινό της Κύπρου καθώς προωθήθηκε με πολλούς τρόπους και μέσα,
για περίοδο τριών ετών περίπου. Η εκστρατεία κατάφερε να φέρει σε πρώτη ουσιαστική επαφή την κυπριακή κοινωνία
με τις έννοιες της Μείωσης και της Επαναχρησιμοποίησης των Αποβλήτων. Ταυτόχρονα, η εκστρατεία φαίνεται πως
επηρέασε ακόμα περισσότερο τους πολίτες στο να εντάξουν την ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους, παρόλο που ήταν
ήδη γνωστή στην Κύπρο ως έννοια και ως ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Τα κυριότερα θετικά αποτελέσματα της εκστρατείας μετρήθηκαν μέσω:
1. Των αποτελεσμάτων των ερευνών κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκαν
Στις έρευνες αυτές, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων χαρακτήρισε ως εξαιρετική ή καλή την εκστρατεία και όλοι
ανέφεραν πως η εκστρατεία “Rethink” θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Συνολικά, πως θα αξιολογούσατε
την εκστρατεία Rethink;
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Θεωρείτε ότι η εκστρατεία Rethink θα πρέπει
στο μέλλον να συνεχιστεί;
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2. Των αποτελεσμάτων ανακύκλωσης συσκευασιών
Ενδεικτικό της επιτυχίας της εκστρατείας ήταν η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης συσκευασιών, καθώς αποτελεί
ένα ρεύμα αποβλήτων το οποίο εντάσσεται στην καθημερινότητα του πολίτη και επιπλέον είναι το ρεύμα το οποίο
διαχειρίζεται η Green Dot Κύπρου και για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ιδαίτερα αυξημένη επικοινωνία κατά
το διάστημα διεξαγωγής της εκστρατείας “Rethink”. Στον πίνακα και στη γραφική παράσταση που ακολουθούν,
παρατηρείται η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης συσκευασιών από το 2013 μέχρι το 2017. Αρχικός στόχος της
εκστρατείας ήταν η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης συσκευασιών από το 40% στο 55%.
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Περισσότερο ενδεικτική της επιτυχίας της εκστρατείας ήταν η αύξηση της συμμετοχής του κοινού στην κατηγορία
συσκευασιών PMD (Plastic – Metal – Drink Cartons) καθώς είναι η κατηγορία συσκευασιών για την οποία δεν
πραγματοποιήθηκε καθόλου επικοινωνία τα έτη 2014-2017. Ταυτόχρονα, αποτελεί την κατηγορία συσκευασιών η οποία
επηρεάζεται κατ’εξοχήν από τη συμμετοχή ή μη του κοινού και όχι τόσο από άλλους παράγοντες όπως παραδείγματος
χάριν τη δραστηριοποίηση συλλεκτών εμπορικών συσκευασιών που μπορεί να επηρεάζουν και τη συλλογή των οικιακών
συσκευασιών. Στον πιο κάτω πίνακα ακολουθούν οι ποσότητες ανακύκλωσης του ρεύματος PMD για τα έτη 2013 – 2017.
Έτος

2013

2014

2015

2016

2017

Συλλεχθείσες Ποσότητες PMD (t)

7270

7388

7691

8102

8962

2%

2%

5%

11%

Αύξηση

Το 2015 σε σχέση με το 2014 καταγράφηκε μια αύξηση της τάξης του 2%, το 2016 χρονιά κατά την οποία άρχισε
πρακτικά η εφαρμογή της εκστρατείας, η αύξηση στην ανακύκλωση του PMD ήταν περίπου 5% και το 2017 που υπήρχε
έντονη επικοινωνία των μηνυμάτων της ανακύκλωσης, μέσω της εκστρατείας “Rethink”, παρατηρήθηκε σημαντική
αύξηση της ανακύκλωσης, της τάξης του 11%.

Το σίγουρο είναι πως η κυπριακή κοινωνία, σύμφωνα
με τις έρευνες κοινής γνώμης, δηλώνει θετική ως προς
τέτοιου είδους εκστρατείες, οι οποίες θα πρέπει να
συνεχιστούν και στο μέλλον.
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Οι εταίροι του προγράμματος αναμένουν πως η εκστρατεία
“Rethink” θα συνεχίσει να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα
και τα επόμενα χρόνια. Η αλλαγή κουλτούρας και τρόπου
ζωής είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε μικρό χρονικό
διάστημα, και για αυτό τα αποτελέσματα της εκστρατείας
αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία της
Κύπρου μακροπρόθεσμα.

Συνολικές Ποσότητες Ανακύκλωσης
Ποσότητα Ανακυκλώσιμων Υλικών
(1000 τόνοι)

Επιπλέον, βάσει των αποτελεσμάτων της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου υπήρχε μια μικρή αύξηση από το 2015
στις συνολικές ποσότητες όλων των υλικών που τυγχάνουν
ανακύκλωσης, όπως φαίνεται στη διπλανή γραφική
παράσταση.

Η Green Dot Κύπρου ευχαριστεί θερμά όλους τους
εταίρους του έργου για τη στενή και αγαστή συνεργασία
μαζί τους. Χωρίς τη σωστή συνεργασία και τη συμβολή
όλων, δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι
στόχοι του έργου αυτού.
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Κυριότερες δράσεις της εκστρατείας Rethink
Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημιουργήθηκαν εγχειρίδια για τη σωστή ενημέρωση των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης για το ζήτημα της
ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και ένα παραμύθι για παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης με περιβαλλοντικό
και κοινωνικό περιεχόμενο. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένας Οδηγός ορθής περιβαλλοντικής δημοσιογραφίας προς
τους δημοσιογράφους και τους φοιτητές δημοσιογραφίας καθώς και ένας Οδηγός Επικοινωνίας, για κάθε φορέα που
ενδιαφέρεται να υλοποιήσει μια παρόμοια καμπάνια επικοινωνίας για προώθηση των τριών R.

Παραμύθι για Δημοτική Εκπαίδευση

Εγχειρίδια για Εκπαιδευτικούς

Οδηγός Επικοινωνίας της Εκστρατείας Rethink

Εγχειρίδιο για Δημοσιογράφους

Τηλεόραση και Ραδιόφωνο
Πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες καμπάνιες στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο με διαφημιστικά σποτ, ενημερωτικά
φιλμάκια, ντοκιμαντέρ, εκπομπές και ρεπορτάζ σε δελτία ειδήσεων του ΡΙΚ, και παρεμβάσεις σε πρωινές και
μεσημεριανές εκπομπές που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένα στα 3 R.

Στιγμιότυπα από τα διαφημιστικά σποτ

28

Στιγμιότυπα από τα 5-λεπτα ενημερωτικά/ψυχαγωγικά σποτ

Στιγμιότυπα από τα ντοκιμαντέρ

Ντοκιμαντέρ και Εβδομαδιαία Εκπομπή “Σπίτι στη Φύση”

Έντυπα και Ηλεκτρονικά Μέσα
Στο πλαίσιο της εκστρατείας “Rethink”, έγινε η συγγραφή και δημοσιοποίηση άρθρων, συνεντεύξεων, ενημερωτικών
δελτίων από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), και δημοσίευση διαφημίσεων στον έντυπο τύπο. Τα ρεπορτάζ,
οι συνεντεύξεις και οι ειδήσεις μεταφράζονταν στα Αγγλικά και στα Τούρκικα.

Εξώφυλλο τεύχους του ενημερωτικού δελτίου της εκστρατείας “Rethink”
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Διαδίκτυο
Η εκστρατεία “Rethink”, αναγνωρίζοντας τη σημασία του
διαδικτύου ανέπτυξε σημαντικές διαδικτυακές δράσεις:
Δημιουργία Ιστοσελίδας “Rethink” στο
www.rethink.com.cy

Η ιστοσελίδα του προγράμματος “Rethink”

Δημιουργία δωρεάν ψηφιακών εφαρμογών για Η/Υ και έξυπνα τηλέφωνα:
Δημιουργήθηκαν δύο ψηφιακές εφαρμογές, μια για Η/Y και μια για κινητά τηλέφωνα, οι οποίες προωθούσαν την
Επαναχρησιμοποίηση και την Ανακύκλωση, αντίστοιχα.

Εφαρμογή “Redeco” για Η/Υ

Εφαρμογή “Reconnect” για κινητά τηλέφωνα και tablets

Λογαριασμοί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Διαδικτυακή Καμπάνια:
Δημιουργήθηκαν λογαριασμοί της εκστρατείας Rethink στο Facebook, Youtube και Twitter με στόχο την πιο άμεση
επαφή με τα κοινά-στόχοι.

Διαφήμιση Εκστρατείας “Rethink” στο Διαδίκτυο

Λογαριασμοί “Rethink” στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
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Προωθητικές Ενέργειες
Δημιουργήθηκαν γενικά και ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια και αφίσες που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό, σε νεαρά άτομα
και σε ξενόγλωσσους συμπολίτες μας.

Ενημερωτικά φυλλάδια και Αφίσες

Ενέργειες Άμεσης Επικοινωνίας
Εκπαιδευτικά/ Ενημερωτικά Εργαστήρια που
απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους,
τοπικές/δημόσιες αρχές καθώς και εκπροσώπους από τη
βιομηχανία.

Εκπαιδευτικά/Ενημερωτικά Εργαστήρια

Φεστιβάλ με ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνονταν σε όλη την οικογένεια και το
ευρύ κοινό. Στόχος των Φεστιβάλ ήταν η προώθηση της εκστρατείας και των δράσεων της, καθώς και η προώθηση των
στόχων της εκστρατείας.

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης σε Λευκωσία και Λεμεσό

Οι μασκότ της Εκστρατείας

Διασκέψεις Τύπου που απευθύνονταν στους
δημοσιογράφους και άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Διασκέψεις Τύπου προς τα ΜΜΕ
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Κύριοι Κίνδυνοι
Ο Οργανισμός μέσα στο 2017 είχε να αντιμετωπίσει κινδύνους οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του και
δημιουργούν εμπόδια στην επίτευξη των στόχων του. Οι βασικότεροι κίνδυνοι παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Βασικοί Κίνδυνοι
1.

Επιπτώσεις

> Μη θέσπιση νόμων
> Συμμετοχή στην ανακύκλωση
και κανονισμών που
μόνο του ποσοστού του
να προωθούν την
πληθυσμού που ενδιαφέρεται
υποχρεωτική συμμετοχή
για την ανακύκλωση λόγω
στη διαλογή στην πηγή
περιβαλλοντικής ευαισθησίας.
και τα Συστήματα
> Το κόστος (οικονομικόΠληρώνω όσο Πετώ
προσωπικό) για συμμετοχή στα
(Pay as you throw)
προγράμματα ανακύκλωσης
> Μη εφαρμογή τελών
είναι μεγαλύτερο από αυτό της
απόρριψης
μη συμμετοχής.
> Δεν θα υπάρξει σημαντική
αύξηση στη συμμετοχή
του κοινού στα οικιακά
προγράμματα ανακύκλωσης τα
επόμενα χρόνια.
> Δυσκολία επίτευξης νέων
αυστηρότερων στόχων που
θα έρθουν με το επικείμενο
Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας.

Τρόποι επίλυσης
> Εφαρμογή της υποχρεωτικής διαλογής στην
πηγή σε επίπεδο Τοπικών Αρχών και πολιτών.
Ήδη από 1/1/2015 είναι υποχρεωτική για το
κράτος η ξεχωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού,
πλαστικού και μετάλλων, αλλά αυτό δεν έχει
μεταφραστεί ακόμη σε υποχρεωτική συμμετοχή
των πολιτών στη διαλογή στην πηγή.
> Ετοιμασία νομοθεσίας για εφαρμογή
συστημάτων Πληρώνω όσο Πετώ προκειμένου
να γίνει η φορολόγηση των σκυβάλων δίκαιη
και η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων
οικονομικά λογική για τους πολίτες.
> Άμεση εφαρμογή ομοιόμορφων τελών
απόρριψης (Ενιαίο Τέλος όπως ονομάζεται
τελευταία) σε όλους τους χώρους τελικής
αποδοχής, όποια μορφή και να έχουν αυτοί
(ΧΥΤΑ ή Χωματερές).
> Απαγόρευση απόρριψης στους χώρους τελικής
διάθεσης υλικών που πρέπει με βάση τη
Νομοθεσία να διαχωρίζονται στην πηγή.
> Άμεση αλλαγή των δεδομένων γεωγραφικής
κάλυψης των δύο μονάδων (Κόσιης και
Πεντακώμου) ώστε να ξεφύγουμε από τις
επαρχιακές υποδομές και να αξιοποιηθούν
πλήρως οι υφιστάμενες μεγάλες επενδύσεις σε
υποδομές.
> Προεργασία με υποψήφιους αποδέκτες διαχειριστές προδιαλεγμένων υλικών (π.χ.
μονάδες βιοαερίου σε όλη την Κύπρο),
για αποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών
απορριμμάτων.

2.
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> Εσφαλμένη αντίληψη
του κοινού για το ρόλο
της Green Dot Κύπρου

> Ζημιά στην εικόνα του
Οργανισμού.

> Περισσότερη ενημέρωση για το ρόλο του
Οργανισμού.

> Χαμένος παραγωγικός
χρόνος του Οργανισμού προς
ενημέρωση για διόρθωση της
αντίληψης

> Οργάνωση συναντήσεων από ΜΜΕ για το
θέμα

Βασικοί Κίνδυνοι
3.

Επιπτώσεις

> Μη συμμόρφωση όλων
> Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
των υπόχρεων εταιρειώνόσων παρανομούν
Παραγωγών με τη
Νομοθεσία (φαινόμενο
free-riding)

Τρόποι επίλυσης
> Πιο συχνοί και συστηματικοί έλεγχοι από το
Τμήμα Περιβάλλοντος.
> Ενημέρωση εταιρειών-παραγωγών από το
Σύστημα για τις υποχρεώσεις τους.
> Σωστή εφαρμογή του συστήματος για έλεγχο
των εταιρειών-εισαγωγέων στο Λιμάνι με στόχο
την τήρηση της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας.

4.

> Περιορισμοί στη
Διαχείριση των Ε/ΒΑΣ

> Ανεξέλεγκτη απόρριψη καθαρών
Ε/ΒΑΣ στις χωματερές χωρίς
ιδιαίτερο κόστος για τους
διακινητές αποβλήτων.

> Εφαρμογή τελών απόρριψης στις χωματερές,
ή/και απαγόρευση της ταφής εμπορικών/
βιομηχανικών συσκευασιών.

> Εφαρμογή του Νόμου για τις ευθύνες των
αποσυσκευαστών (διακινητών συσκευασίας),
> Μικρός αριθμός
που έχουν υποχρέωση να διαχωρίζουν τις
αδειοδοτημένων διαχειριστών
συσκευασίες με σκοπό την ανακύκλωσή τους.
και μη επαρκής γεωγραφική
κάλυψη λόγω της θέσης των
> Αναβάθμιση στον εξοπλισμό και την εμπειρία
εγκαταστάσεων τους, που
στα logistics της συλλογής και μεταφοράς των
πολλές φορές είναι μακριά από
υλικών ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες
τα σημεία παραγωγής των Ε/
διαχείρισης.
ΒΑΣ.

> Οικονομική επιβάρυνση του
πολίτη. Το κόστος της δωρεάν
λειτουργίας των χωματερών,
πέραν από το περιβαλλοντικό
τους κόστος, το πληρώνει εκ των
πραγμάτων ο καταναλωτής με
αυξημένα τέλη στις συσκευασίες
των προϊόντων που αγοράζει.
Ο λόγος είναι ότι το Σύστημα
αναγκάζεται να δίνει αυξημένα
κίνητρα στους διαχειριστές των
Ε/ΒΑΣ ώστε να υπερνικήσει
τις «δωρεάν» χωματερές και
να εκτρέψει τα υλικά από τις
χωματερές προς τις λύσεις
διαχείρισης.

5.

> Η αδιαφορία που
επιδεικνύουν κάποιες
Τοπικές Αρχές

> Χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης
σε αυτές τις Τοπικές Αρχές

6.

> Μη επίτευξη των στόχων > Κίνδυνος επιβολής προστίμων
για τις κατηγορίες υλικών
γυαλί και ξύλο

> Να αντιληφθούν οι Τοπικές Αρχές ότι η
ανακύκλωση είναι προς το συμφέρον τους για
πολλούς και διαφορετικούς λόγους
> Γυαλί: Εφαρμογή Συστημάτων Πληρώνω όσο
Πετώ και άμεση υποχρέωση κυρίως των
επαγγελματικών υποστατικών να ανακυκλώνουν
τις γυάλινες συσκευασίες τους
> Ξύλο: Να προσμετρούνται οι ποσότητες
των ξύλινων παλετών που περνούν από
επιδιόρθωση/ανακατασκευή ως ανακύκλωση,
όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
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Συμβολή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
«Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις
ανάγκες της γενιάς του σήμερα, χωρίς να περιορίζει
τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύπτουν τις
δικές τους ανάγκες.» Είναι η προσπάθεια συνδυασμού
των στόχων για καλύτερη ποιότητα ζωής, υγεία και
ευημερία, με κοινωνική δικαιοσύνη και με διατήρηση
της ικανότητας της γης να υποστηρίζει τη ζωή σε όλη
της την ποικιλότητα. Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε όταν
επιτυγχάνονται οι οικονομικοί, οι κοινωνικοί και οι
περιβαλλοντικοί στόχοι ταυτόχρονα.

Περιβάλλον

Υποφερτό

Ανεκτό

Βιώσιμο
Κοινωνία

Οικονομία
Δίκαιο

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κοινωνική Ευθύνη
Όλοι οι Οργανισμοί είτε είναι επιχειρήσεις είτε άλλοι οργανισμοί, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κοινωνικό σύνολο
μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η Κοινωνική Ευθύνη κάθε Οργανισμού εκτείνεται σε όλες τις αποφάσεις, δράσεις
και παραλήψεις του και ο Οργανισμός έχει ευθύνη να συνυπολογίζει τα συνεπακόλουθα τους στην κοινωνία και το
περιβάλλον με διαφάνεια και ηθική.

Κοινωνική Ευθύνη - Ευθύνη του Παραγωγού
Η σημαντικότητα του κοινωνικού ρόλου των επιχειρήσεων είναι τόσο μεγάλη που επηρέασε εκ των πραγμάτων σταδιακά
και τη νομοθεσία. Διαμορφώθηκε λοιπόν το απαραίτητο νομικό πλαίσιο το οποίο έχει δημιουργήσει νομικές ευθύνες
στις επιχειρήσεις για τις επιπτώσεις μεγάλου μέρους των δραστηριοτήτων τους. Το νομικό αυτό πλαίσιο προωθήθηκε με
πιο έντονους ρυθμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και τον Καναδά.
Αναπόσπαστο μέρος αυτών των πρωτοβουλιών είναι η ανάπτυξη της νομοθεσίας για την Ευθύνη του Παραγωγού
(Producer Responsibility), για διάφορες κατηγορίες αποβλήτων στην Ε.Ε., όπως είναι οι συσκευασίες των προϊόντων,
οι μπαταρίες, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τα οχήματα στο τέλος της ζωής τους. Παράλληλα, σε εθνικό
επίπεδο, πολλά κράτη μέλη έχουν διευρύνει την ευθύνη αυτή και σε πολλά άλλα προϊόντα όπως τα ελαστικά, το χαρτί μη
συσκευασίας, τα φάρμακα, άλλα επικίνδυνα απόβλητα κ.ά..
Ήδη στην Κύπρο υπάρχει νομοθεσία για Ευθύνη του Παραγωγού στα ελαστικά και πρόσφατα και στο χαρτί μη
συσκευασίας.

Η Ανάληψη της Ευθύνης του Παραγωγού στην Ε.Ε.
Στα πλαίσια των πολιτικών της Ε.Ε., η ανάληψη της Ευθύνης του Παραγωγού για τις συσκευασίες (όπως και για άλλες
κατηγορίες αποβλήτων), γίνεται ως επί το πλείστον μέσω της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε Συλλογικά Συστήματα
Συμμόρφωσης. Μέσω των Συλλογικών Συστημάτων, οι υπόχρεες επιχειρήσεις βάσει της νομοθεσίας, συμπράττουν και
αναλαμβάνουν από κοινού τις υποχρεώσεις τους προς το νόμο, αξιοποιώντας συνέργειες αφού τα Συστήματα αυτά τις
εκπροσωπούν συλλογικά και δρουν για πολλές επιχειρήσεις ταυτόχρονα.
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Ευθύνη του Παραγωγού - Green Dot Κύπρου
Η Green Dot Κύπρου αποτελεί το μόνο Συλλογικό Σύστημα Συμμόρφωσης για τις συσκευασίες στην Κυπριακή Αγορά. Ο
Οργανισμός ιδρύθηκε το 2003 και σήμερα εκπροσωπεί 1000 σχεδόν επιχειρήσεις του τόπου. Ταυτόχρονα, διαχειρίζεται
με συμβόλαια διαχείρισης δύο άλλα Συλλογικά Συστήματα Συμμόρφωσης. Την WEEE Cyprus για τα απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και την ΑΦΗΣ για τις οικιακού τύπου Μπαταρίες. Τα δύο αυτά Συλλογικά
Συστήματα αποτελούν επίσης τα μόνα Συστήματα αυτού του είδους στην τοπική αγορά για τα υλικά που διαχειρίζονται.
Όλα τα Συστήματα στην Κύπρο είναι με βάση το Νόμο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Μέσα από αυτό της το ρόλο, η Green Dot Κύπρου αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικής βιωσιμότητας στην Κύπρο. Η ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Κύπρο την τελευταία δεκαετία, είναι
σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της δράσης των Συλλογικών Συστημάτων και αυτό αποτελεί μια μεγάλη συνεισφορά των
Συλλογικών Συστημάτων στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Κύπρο.
Πέρα όμως από την προώθηση της ανακύκλωσης που είναι και ο κύριος ρόλος της Green Dot Κύπρου, ο Οργανισμός
έχει αναπτύξει μια πολυσχιδή δράση για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Οι δράσεις αυτές αφορούν
πρωτοβουλίες και ενέργειες που καλύπτουν ποικίλα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα πέραν της ανακύκλωσης
(μείωση, επαναχρησιμοποίηση, εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά.) μέσα από τοπικά αλλά και ευρωπαϊκά προγράμματα,
εξασφαλίζοντας σημαντική οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε. σε τέτοιες περιβαλλοντικές δράσεις.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται δράσεις της Green Dot Κύπρου που συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας,
χωρισμένες στους τρεις βασικούς πυλώνες της Αειφορίας: Κοινωνία, Περιβάλλον και Οικονομία.

Κοινωνία
> Βασικός Εταίρος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Rethink “Reduce-ReuseRecycle Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για τη
Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των
Απορριμμάτων στην Κύπρο”
- Πρόγραμμα: Environmental Policy Support Tool for
Recycling in Islands
- Σχέδιο για Αντικατάσταση Θέσεων Χαμηλής
Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής
Παραγωγικότητας
- Πρόγραμμα Εθελοντών, οι οποίοι ευαισθητοποιούν
και ενημερώνουν τους συμπολίτες μας για το
πρόγραμμα και τη σημασία της ανακύκλωσης
> Υποστηρικτής σε Αθλητικές Διοργανώσεις
Στήριξη αθλητικών διοργανώσεων, πρωταθλημάτων
και διαγωνισμών μέσω της συλλογής ανακυκλώσιμων
συσκευασιών και της συμμετοχής με τη δική του ομάδα,
όπως το Τουρνουά Μπάντμιντον, το παγκόσμιο πρωτάθλημα
πετοσφαίρισης, το Μαραθώνιο Λάρνακας και Λεμεσού,
το Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα Beach Volley, κ.α.
> Στήριξη Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
Διαχρονική στήριξη με ποικίλους τρόπους Μη
Κερδοσκοπικών Οργανισμών, Συνδέσμων και
Ιδρυμάτων, όπως:
- RETO Κύπρος ‘Όχι στα Ναρκωτικά’
- Σώμα Προσκόπων Κύπρου
- Σύνδεσμος Μοναδικά Χαμόγελα
(Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπάνιων Γεννητικών Παθήσεων)
- Ίδρυμα Ανεμώνη
(Παγκύπριος Σύνδεσμος Σπαστικών και Ανάπηρων
Παιδιών)

> Διοργάνωση και Στήριξη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
με θέμα την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση
H Green Dot Κύπρου δημιούργησε το ψηλότερο
δέντρο με ανακυκλώσιμες συσκευασίες στον κόσμο,
διακόσμησε το Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία κατά τη
διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ε.Ε. με σαλόνι από ανακυκλωμένο χαρτί, δημιούργησε
έργο τέχνης από τύμπανα πλυντηρίων το οποίο
βρίσκεται τοποθετημένο σε κεντρικό σημείο στη
Λεμεσό (έργο Flowers Awash), στήριξε την έκθεση
Reartycle, διοργάνωσε θεατρική παράσταση με θέμα
την ανακύκλωση, κ.α..
> Διοργάνωση Συνεδρίων με θέμα την Ορθή Διαχείριση
των Απορριμμάτων
Ο Οργανισμός μας διοργάνωσε Συνέδρια για την
Ανακύκλωση, την Εναλλακτική Διαχείριση των
Απορριμμάτων, τη Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών
Απορριμμάτων, κ.α..
> Δημιουργία Διδακτικού Υλικού για μαθητές και
εκπαιδευτικούς
Δημιουργία σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, διδακτικού υλικού με θέμα την
Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων, για
την Πρωτοβάθμια και τη Μέση Εκπαίδευση. Το
συγκεκριμένο υλικό έχει διανεμηθεί σε όλα τα δημόσια
σχολεία και αποτελεί βασικό εγχειρίδιο για τα θέματα
της Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης
των Απορριμμάτων στην Κύπρο.
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Εκπαιδευτικό Υλικό για Σχολείο

Συνεργασία με Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Τέχνη και Ανακύκλωση
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Πέμπτη 16 Μαΐου
|
Συντονισμός

ÂÓÂ¾ÕÉ ¬¥
ÔÚÎÎÆÕÕÉÉÅ½Í× 
ÐÙ½Ø ÔÉ

08:30 - 15:30

| Ξενοδοχείο

Χορηγοί Επικοινων
ίας

Hilton Park |

Λευκωσία

Οργανωτής

Συνέδρια για την Ορθή Διαχείριση των Απορριμμάτων

Οικονομία
> Πρόγραμμα “Συνεταίρος”
Ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα “Συνεταίρος” μέσω του οποίου οι εταιρείες-μέλη του μπορούν
να προβάλουν την εταιρική κοινωνικής τους ευθύνη μέσω ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την
ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Τέτοιες ενέργειες είναι η τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε σχολεία,
η τοποθέτηση σημάτων ανακύκλωσης στις συσκευασίες των προϊόντων τους, η χορηγία των Φεστιβάλ και άλλων
εκδηλώσεων του Οργανισμού, διαδικτυακά παιχνίδια, κ.α.
> Βράβευση μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο Οργανισμός στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά βραβεύοντας άριστους μεταπτυχιακούς φοιτητές προγραμμάτων της
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιβαλλοντικών Σπουδών.
> Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στα γραφεία του Οργανισμού
Ένα ακόμη βήμα που καθιερώνει τον Οργανισμό σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και δείχνει το δρόμο και
σε άλλες επιχειρήσεις του τόπου ώστε να μεταβούμε σταδιακά σε μια φιλική προς το περιβάλλον οικονομία.
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Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος στα γραφεία της Green Dot Κύπρου

Συνεργασία με Σώμα Προσκόπων Κύπρου

Βράβευση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα “Συνεταίρος”

Περιβάλλον
> Διοργάνωση Περιβαλλοντικών Εκδηλώσεων
Διοργάνωση κάθε χρόνο περιβαλλοντικών εκδηλώσεων με μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό, όπως τα Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης και τα Περιβαλλοντικά Βραβεία. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν γίνει πλέον θεσμός
στην Κύπρο και τις επισκέπτεται πλήθος κόσμου.
> Στήριξη Εκστρατειών Καθαρισμού
- Στήριξη και συμμετοχή σε εκστρατείες καθαρισμού μέσω της παροχής σακουλιών ανακύκλωσης, της συλλογής
των ανακυκλώσιμων υλικών, της προβολής της εκστρατείας και της συμμετοχής στον καθαρισμό εκπροσώπων
του Οργανισμού. Τέτοιες εκστρατείες είναι η παγκύπρια καμπάνια καθαρισμού “Let’s Do it Cyprus”, η εκδήλωση
“Seawater Clean Up from Floating Waste” κ.α.
- Συμμετοχή στην εκδήλωση “ Η Ώρα της Γης”, η οποία αποτελεί εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Εκστρατείες Καθαρισμού

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
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Που στοχεύουμε το 2018
Το 2018 αναμένεται να είναι μια σημαντική χρονιά για τον Οργανισμό μας σε διάφορους τομείς των
δραστηριοτήτων του. Συγκεκριμένα για τη νέα χρονιά στοχεύουμε στα εξής.
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1

Αύξηση της συμμετοχής του κοινού στην ανακύκλωση με ιδιαίτερη έμφαση στο Γυαλί και στο Ξύλο.

2

Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών συλλογής που προσφέρουμε στους πολίτες για τη συλλογή
των συσκευασιών τους.

3

Μετάβαση σε ψηφιακό περιβάλλον για την εγγραφή νέων μελών και την πληρωμή των τελών τους.

4

Σε νέα συμφωνία με τις Τοπικές Αρχές με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

5

Διαπραγμάτευση των όρων της Άδειάς μας για την καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού.

6

Επίτευξη συνεργασίας με παραγωγούς χαρτιού μη συσκευασίας που έχουν πλέον Ευθύνη του
Παραγωγού.
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Η WEEE Cyprus το 2017
Το Σύστημα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η
οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια με δραματική μείωση της κατανάλωσης, συνεχίζει την
προσπάθεια και καταφέρνει να αυξάνει σταδιακά τις ποσότητες Αποβλήτων Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) που ανακτά. O Οργανισμός βρίσκεται σε μια υγιή και
βιώσιμη οικονομική κατάσταση λόγω των σταθερών εισπράξεων, των πλεονασμάτων και του
αποθεματικού του από προηγούμενα έτη.

Μέλη - Μέτοχοι
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι Μέτοχοι και τα Μέλη του ήταν 381 υπόχρεες επιχειρήσεις από τις οποίες οι 26
είναι Μέτοχοι και οι 355 Μέλη του Συστήματος.
Νέα Μέλη που εγγράφηκαν: 37
Μέλη που διαγράφησαν λόγω τερματισμού των δραστηριοτήτων τους: 21

Οικονομικά Αποτελέσματα
Κατά το έτος 2017 το Σύστημα παρουσίασε ελλείμματα
ύψους €293,933 έναντι ελλειμμάτων €213,959 του έτους
2016. Η αύξηση προήλθε από τις αυξημένες δαπάνες
στα λειτουργικά έξοδα του οργανισμού λόγω αυξημένων
ποσοτήτων ανακύκλωσης.

   




Όσον αφορά τα έσοδα του οργανισμού, αυτά αυξήθηκαν σε
€1.379,761 σε σχέση με € 1.209,722 το προηγούμενο έτος.
Τα διοικητικά έξοδα του Οργανισμού ήταν μειωμένα σε
€244,890 σε σχέση με €317,822 το 2016. Η μείωση αυτή
οφείλεται στη μείωση των δαπανών για επικοινωνία.
Τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού παρουσιάζουν αύξηση
€342,375, δηλαδή από €1.162,067 που ήταν το 2016, σε
€1.504,442. Η αύξηση οφείλεται στις αυξημένες ποσότητες
υλικών που συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν το 2017 σε
σχέση με το 2016.





 

 



    

    




Στις διπλανές γραφικές παραστάσεις παρουσιάζονται τα
έξοδα του Οργανισμού για τα έτη 2016 και 2017, αντίστοιχα.
Τα τραπεζικά διαθέσιμα υπόλοιπα για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ανήλθαν στις € 2.141,974 σε
σχέση με €2.334,481 στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η καλή
ταμειακή ρευστότητα του Οργανισμού, είναι απαραίτητη αφού
αναμένεται σταδιακή μείωση των ταμειακών διαθέσιμων τα
επόμενα χρόνια για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2017 (€)

2016 (€)

67.412

100.996

15.582
82.994

9.251
110.247

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Φορολογία εισπρακτέα
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

896.692
100.000
2.141.974
3.138.666

913.353
100.000
2.334.481
3.347.834

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

3.221.660

3.458.081

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά

89.091
(660.581)

89.091
(366.648)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

(571.490)

(277.557)

2.914.998
2.914.998

2.770.764
2.770.764

331.057
543.504
3.591
878.152

418.155
543.128
3.591
964.874

Σύνολο υποχρεώσεων

3.793.150

3.735.638

Σύνολο ιδιών κεφαλαίων και υποχρεώσεων

3.221.660

3.458.081

Στοιχεία ενεργητικού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαθέσιμα προς πώληση
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

Υποχρεώσεις
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

Στις 23 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της WEEE Cyprus Limited ενέκρινε και εξουσιοδότησε την έκδοση αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2017 (€)

2016 (€)

1.379.761

1.209.722

50.511
6.331
(1.504.442)
(244.890)

33.524
(9.496)
(1.162.067)
(317.822)

(312.729)

(246.139)

29.690
(1.987)
27.703

47.771
(1.270)
46.501

Ζημιά πριν από τη φορολογία

(285.026)

(199.638)

Φορολογία
Ζημιά έτους

(8.907)
(293.933)

(14.321)
(213.959)

Εισοδήματα
Άλλα εισοδήματα από εργασίες
Καθαρή (ζημιά)/κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοίκησης
Ζημιά από εργασίες
Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης
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Διαχείριση Α.Η.Η.Ε.
Το 2017, η WEEE Cyprus συνέλεξε 3837 τόνους συσκευών,
μια αύξηση της τάξης του 68% σε σχέση με το 2016 (2285
τόνοι).

Στην παράσταση που ακολουθεί, γίνεται σύγκριση των
ποσοτήτων των συσκευών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία
το 2017, σε σχέση με το 2016.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες των
συσκευών που συλλέχθησαν το 2017 ανά κατηγορία
συσκευών.
Συλλεχθείσες Ποσότητες
Α.Η.Η.Ε. 2017 (τόνοι)

Μεγάλες Οικιακές
Συσκευές

1306

Ψυγεία

1027

Εξοπλισμός Πληροφορικής
& Τηλεπικοινωνιών

193

Μικρές Οικιακές Συσκευές

331

Κλιματιστικά

151

Λαμπτήρες

31

CRT/TV Sets

424

CRT/IT

88

Από Corporate Pick Ups
για re-use και ΡΕΤΟ

177

Υπόλοιπα

109

Συνολική Εισερχόμενη
Ποσότητα (τόνοι)




  #$

Κατηγορία Συσκευών

   #(&'*"(&')$
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Το 2017 οι κύριες κατηγορίες συσκευών που συνέλεξε το
Σύστημα ήταν οι συσκευές που είναι κατασκευασμένες με
υψηλό ποσοστό από καθαρά μέταλλα. Οι μεγάλες αυξήσεις
στις κατηγορίες των μεγάλων και μικρών συσκευών, των
ψυγείων και των κλιματιστικών, δημιουργήθηκαν το πρώτο
εξάμηνο του έτους όπου εφαρμόστηκε συγκεκριμένη
διευθέτηση με τις αυλές συλλογής μετάλλων (scrap yards).
Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες συσκευών δεν
υπήρξαν σημαντικές αυξομειώσεις στις ποσότητες που
συνέλεξε το Σύστημα.

Κύρια Προβλήματα
O Οργανισμός έχει ως προτεραιότητα τη συνεχή ανάπτυξη
και οργάνωσή του με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των
υποδομών του και την αποδοτικότερη λειτουργία του. Έχει
όμως να αντιμετωπίσει προβλήματα, τα οποία χρόνο με το
χρόνο διαιωνίζονται και μεγεθύνονται, εμποδίζοντας τη
σωστή και ουσιαστική διαχείριση των Α.Η.Η.Ε..
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Οργανισμός είναι:
• η αιμορραγία συσκευών προς τις αυλές συλλογής
παλαιών μετάλλων λόγω της υψηλής αξίας των
μετάλλων,
• οι κλοπές των συσκευών, ή και εξαρτημάτων τους, από
τα σημεία συλλογής της WEEE Cyprus,
• η σημαντική αύξηση των ατόμων που συλλέγουν τα
υλικά αυτά λόγω της κρίσης,
• η παράλληλη λειτουργία των διαχειριστών Α.Η.Η.Ε., οι
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οποίοι ενώ έχουν άδεια διαχείρισης Α.Η.Η.Ε., δεν έχουν
τις απαραίτητες υποδομές για τη σωστή διαχείριση των
υλικών,
• η μη ικανοποιητική συμμετοχή στο Σύστημα από όλες
τις υπόχρεες επιχειρήσεις,
• η περιορισμένη βοήθεια από το κράτος στην εφαρμογή
του Νόμου.
Είναι φανερό επομένως, πως δεν θα επιλυθούν τα
προβλήματα συλλογής Α.Η.Η.Ε. χωρίς την ύπαρξη
ελεγχόμενων σημείων συλλογής των Α.Η.Η.Ε. τα οποία
μπορούν να δημιουργηθούν μόνο με τη συνεργασία και
δραστηριοποίηση των Αρμόδιων Αρχών. Η ολοκλήρωση
και σωστή λειτουργία των Πράσινων Σημείων, στα οποία οι
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές θα προφυλάσσονται
από την επιζήμια δράση των γυρολόγων, είναι ο πιο
σίγουρος τρόπος για την προστασία και σωστή διαχείριση

των συσκευών που συλλέγει το Σύστημα. Και αυτό θα
πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από τους όρους λειτουργίας
των Πράσινων Σημείων τα οποία είναι γνωστό ότι ως επί το
πλείστον αναμένεται να λειτουργήσουν το 2018.
Παράλληλα, οι Αρμόδιες Αρχές θα πρέπει με αυστηρούς
και συστηματικούς ελέγχους να περιορίσουν τη δράση
των γυρολόγων που βανδαλίζουν τις συσκευές στα σημεία
συλλογής και να δημιουργήσουν προδιαγραφές διαχείρισης
για τους “αδειοδοτημένους διαχειριστές”, αλλά και έλεγχο
για την εφαρμογή των συγκεκριμένων προδιαγραφών.
Σωστό θα ήταν να γίνει επανεξέταση και της πρακτικής
που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τους αδειοδοτημένους

διαχειριστές, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται
μόνο με το Συλλογικό Σύστημα για να διατηρήσουν την Άδεια
τους. Τέλος, είναι καιρός να αρχίσει η επιβολή ποινών σε μη
συμμορφούμενους Παραγωγούς Η.Η.Ε., ώστε να περιοριστεί
το free-riding.
Οι προαναφερθείσες προτάσεις είναι αυτονόητες και
τονίζονται εδώ και αρκετά χρόνια και σε κάθε ευκαιρία
στις Αρχές, πλην όμως βρίσκουν πολύ περιορισμένη
ανταπόκριση. Αποτέλεσμα είναι τα προβλήματα αυτά να
διαιωνίζονται αντί να επιλύονται.

Συνεργασία με Δήμους - Κοινότητες
Η συλλογή Α.Η.Η.Ε. από Δήμους και Κοινότητες συνεχίστηκε και το 2017 αλλά αποτελεί μια από τις πολύ μικρές πηγές ροής
Α.Η.Η.Ε. προς το Σύστημα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν το 2017 σε
Δήμους και Κοινότητες:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τοπική Αρχή
Κοράκου
Ακάκι
Πέρα Χωριό και Νήσου
Αθηαίνου
Άγιος Αθανάνιος
Δρομολαξιά
Αγρός
Τσέρι

Περίοδος
27 Ιανουαρίου μέχρι 17 Φεβρουάριου 2017
17 μέχρι 27 Μαρτίου 2017
22 μέχρι 31 Μαρτίου 2017
31 Μαρτίου μέχρι 10 Απριλίου 2017
24 μέχρι 28 Απριλίου 2017
03 μέχρι 10 Ιουλίου 2017
17 μέχρι 27 Ιουλίου 2017
20 Νοεμβρίου 2017 μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2018

Ποσότητα (kg)
930
855
1135
1315
1365
1985
2935
1020

Η WEEE Cyprus εντάσσεται στο WEEE Forum
Η WEEE Cyprus υπέγραψε τον Ιούνιο του 2017 συμφωνία ένταξής της στο WEEE Forum, τον Οργανισμό Ομπρέλα για τα
Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
O Οργανισμός WEEE Forum έχει ως μέλη του 32 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συλλογικά συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών αποβλήτων από όλο τον κόσμο. Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη των μελών του τόσο στην
επίτευξη των στόχων συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προβλέπει η νομοθεσία, όσο
και στη δημιουργία αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης και αναφορών για τις συλλεχθείσες ποσότητες.
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Η WEEE Cyprus θεωρεί πως η τεχνογνωσία και η εμπειρία
που θα αποκτήσει μέσω του WEEE Forum και των μελών
του, θα συμβάλει σημαντικά τόσο στη βελτίωση των
υφιστάμενων διαδικασιών του Οργανισμού όσο και στην
αύξηση των ποσοτήτων συλλογής και ανακύκλωσης του
Οργανισμού και επομένως και των εθνικών στόχων της
Κύπρου.
Στο πλαίσιο της ένταξης του Οργανισμού στο WEEE
Forum, o Πρόεδρος της WEEE Cyprus κ. Στέλιος
Αθανασίου και ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot
Κύπρου κ. Μάριος Βραχίμης συμμετείχαν στη Γενική
Συνέλευση του WEEE Forum που πραγματοποιήθηκε το
Νοέμβριο στην Ολλανδία.
Σκοπός της WEEE Cyprus από την παρουσίας αυτή
ήταν η γνωριμία και επαφή με τα υπόλοιπα μέλη του
WEEE Forum και η ενημέρωση για τις εξελίξεις που
αφορούν και επηρεάζουν τη λειτουργία και το μέλλον των
Συλλογικών Συστημάτων Α.Η.Η.Ε..

Ο πρόεδρος της WEEE Cyprus, κ. Στέλιος Αθανασίου με το Γενικό
Γραμματέα του WEEE Forum, κ. Pascal Leroy, κατά την υπογραφή της
συμφωνίας

Από τη Γενική Συνέλευση στο WEEE Forum

Σημαντική η συμβολή της WEEE Cyprus στην επιτυχία του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος EWASTER
Σημαντική ήταν η συμβολή της WEEE Cyprus στην
υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος EWASTER.
Η WEEE Cyprus συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση του
πιλοτικού προγράμματος που έγινε στην Κύπρο αφού
είναι ο μόνος οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται ενεργά στη
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στη χώρα μας.
Το Έργο EwasteR επιδιώκει να αναπτύξει και να
καθιερώσει ένα νέο υψηλής ποιότητας πρόγραμμα
εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς ανακύκλωσης
και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
αποβλήτων στην Ευρώπη, δημιουργώντας το σύνδεσμο
ανάμεσα στα στάδια παραγωγής και απόρριψης ενός
προϊόντος. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
προγράμματος Erasmus +: Sector Skills Alliances (Τομέας
Συμμαχίας Δεξιοτήτων).
Μέσα στο πλαίσιο του έργου διενεργήθηκε πιλοτικό
πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης διάρκειας δυο
μηνών (Φεβρουάριος- Μάρτιος 2017), με την ουσιαστική
συμβολή της WEEE Cyprus.
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Επίσκεψη των συμμετεχόντων του έργου στο Κέντρο Ταξινόμησης
και Αποθήκευσης του Οργανισμού

Ενημέρωση του Κοινού

Η WEEE Cyprus στα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
της Green Dot Κύπρου σε Λευκωσία και Λεμεσό
Η WEEE Cyprus έλαβε για ακόμα μια χρονιά μέρος στα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης που διοργανώνει η Green
Dot Κύπρου στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Η είσοδος στα Φεστιβάλ ήταν ελεύθερη και τα επισκέφθηκαν άνω των 10,000
και 6,000 ατόμων, αντίστοιχα. Η μεγάλη επιτυχία των Φεστιβάλ συμβάλλει σημαντικά και στην προώθηση των μηνυμάτων της
WEEE Cyprus.
Στα Φεστιβάλ, η WEEE Cyprus είχε το δικό της περίπτερο από όπου προωθούσε το μήνυμα της ανακύκλωσης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών μέσω συγκεκριμένου παιχνιδιού. Στους επισκέπτες και συμμετέχοντες, δίνονταν αναμνηστικά δώρα
και ενημερωτικά φυλλάδια για την ανακύκλωση των συσκευών.

Φεστιβάλ Λευκωσίας

Φεστιβάλ Λεμεσού

Προβολή μέσω της Εκστρατείας Rethink
Μέσα στο 2017, η WEEE Cyprus προβλήθηκε στα τηλεοπτικά μέσα μέσω της εκστρατείας Rethink “Reduce-Reuse-Recycle”,
στο πλαίσιο της οποίας έχει δημιουργηθεί ένα πεντάλεπτο σποτ ειδικά για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών και μπαταριών.
Παράλληλα, τα μηνύματα της WEEE Cyprus προβλήθηκαν και θα συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα προς το ευρύ κοινό μέσω
του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας και του Οδηγού Επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο
της ίδιας εκστρατείας.

Τηλεοπτικό σποτ της εκστρατείας Rethink

Οδηγός Επικοινωνίας και Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας
της Εκστρατείας Rethink

Προγραμματισμός 2018
Το 2018 αναμένεται να είναι μια σημαντική χρονιά και για τον Οργανισμό της WEEE Cyprus καθώς επίκειται να εγκριθεί η
ανανέωση της Αδειοδότησης του Συστήματος, η οποία έχει υποβληθεί στις Αρμόδιες Αρχές από το 2014.
Το 2018 θα συνεχίσουν να ισχύουν τα μειωμένα τέλη προς τα Μέλη και τους Μετόχους του Συστήματος, που
αναπροσαρμόστηκαν το 2013. Επίσης έχει προϋπολογισθεί η συλλογή 2,430 τόνων Α.Η.Η.Ε.. Για το σκοπό αυτό, πέραν των
υφιστάμενων ενεργειών για τη συλλογή Α.Η.Η.Ε. που συνεχίζονται, προγραμματίζονται επιπλέον νέες εκστρατείες οι οποίες
θα λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες και σε διάφορους Δήμους και
Κοινότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

45

Η ΑΦΗΣ Κύπρου το 2017
Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική αλλά και επιτυχημένη χρονιά για την ΑΦΗΣ. Ο στόχος
συλλογής μπαταριών του έτους που ήταν 60 τόνου υπερκαλύφθηκε κατά 6.2% καθώς
συλλέχθηκαν συνολικά 63,7 τόνοι μπαταριών. Παράλληλα, μέσα στη χρονιά ο στόχος τοποθέτησης
νέων κάδων ανακύκλωσης ανά το παγκύπριο, υπερκαλύφθηκε κατά 52% αφού τοποθετήθηκαν
3947 κάδοι έναντι 2600 κάδων που ήταν ο στόχος.

Όσον αφορά την οικονομική του κατάσταση, ο Οργανισμός βρίσκεται σε βιώσιμη οικονομική κατάσταση με αυξημένα όμως
έξοδα λόγω της συνεχούς επικοινωνιακής του δράσης για εντατικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στην
ανακύκλωση των μπαταριών, αφού υπάρχει ακόμη δρόμος για την επίτευξη του στόχου του 45%.
Οι προσπάθειες του Οργανισμού για αύξηση των ποσοτήτων που συλλέγει παραμένουν αμείωτες καθώς σταθερός στόχος του
Οργανισμού είναι η αύξηση της συλλεγόμενης ποσότητας μπαταριών κάθε έτος, με ορίζοντα την κάλυψη σταδιακά των στόχων
που προνοεί η Νομοθεσία. Συγκεκριμένα, από την 1/10/2016 ο στόχος από το 25%, ανήλθε στο 45% που ισοδυναμεί με την
ανακύκλωση περίπου 107 τόνων μπαταριών ανά έτος. Ο στόχος αυτός με τα σημερινά δεδομένα είναι αρκετά φιλόδοξος.
Παρόλα αυτά, το Σύστημα συνεχίζει αμείωτες τις προσπάθειές του για αύξηση των ποσοτήτων που συλλέγει ανά έτος. Για το
2018 ο στόχος αυτός καθορίστηκε στους 70 τόνους.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται, τα αποτελέσματα και οι δράσεις του Οργανισμού στους διάφορους τομείς των δραστηριοτήτων
του το 2017:

Μέλη - Μέτοχοι
Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι Μέτοχοι και τα Μέλη ήταν 197 υπόχρεες επιχειρήσεις από τις οποίες οι 12 ήταν
Μέτοχοι.
Νέα Μέλη που εγγράφηκαν: 16
Μέλη που διαγράφησαν λόγω τερματισμού των δραστηριοτήτων τους: 2

Οικονομικά Αποτελέσματα
Κατά το έτος 2017 το Σύστημα παρουσίασε ελλείμματα ύψους
€13,400 έναντι πλεονάσματος €57,541 το 2016. Το έλλειμμα
προήλθε κυρίως από τις αυξημένες δαπάνες στον τομέα της
επικοινωνίας που για το 2017 ανέρχονταν στις €267,325, ενώ
το 2016 ήταν €211,872.
Όσον αφορά τα έσοδα του Οργανισμού το 2017 αυτά
ήταν αυξημένα σε €491,474, σε σχέση με €444,737 το
προηγούμενο έτος.
Τα διοικητικά έξοδα του Οργανισμού παραμένουν σταθερά
στις €88,000 αφού δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε αλλαγές σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη.
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Τα Λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού παρουσιάζουν αύξηση
κατά €121,894, δηλαδή από €299,910 που ήταν το 2016,
αυξήθηκαν σε €421,804. Η αύξηση οφείλεται στους εξής
λόγους:
i. Αυξημένες επικοινωνιακές δαπάνες κατά €55,453 σε
σχέση με το 2016
ii. Διαχείριση μπαταριών που συλλέχθηκαν το 2016, αλλά
ανακυκλώθηκαν το 2017
iii. Αύξηση στις ποσότητες μπαταριών που συλλέχθηκαν

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017

2017 (€)

2016 (€)

21.960
21.960

24.994
24.994

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Φορολογία εισπρακτέα
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

261.504
29.052
848.425
1.138.981

239.619
20.302
759.650
1.019.571

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

1.160.941

1.044.565

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά

21.546
349.503

21.546
362.903

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

371.049

384.449

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων

289.852
289.852

298.974
298.974

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

198.477
301.563
500.040

66.128
295.014
361.142

Σύνολο υποχρεώσεων

789.892

660.116

1.160.941

1.044.565

2017 (€)

2016 (€)

491.474

444.737

(421.804)
(3.034)
(88.475)

(299.910)
(2.237)
(87.047)

(21.839)

55.543

12.889
(1.073)
11.816

13.171
(545)
12.626

(Ζημιά)/κέρδος πριν από τη φορολογία

(10.023)

68.169

Φορολογία
(Ζημιά)/κέρδος Ζημιά έτους

(3.377)
(13.400)

(10.628)
57.541

-

-

(13.400)

57.541

Στοιχεία ενεργητικού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
διαθέσιμα προς πώληση
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού

Υποχρεώσεις

Σύνολο ιδιών κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Εισοδήματα
Λειτουργικά έξοδα
Καθαρή ζημιά από επενδυτικές δραστηριότητες
Διοικητικά και άλλα έξοδα
(Ζημιά)/κέρδος από εργασίες
Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης

Λοιπά συνολικά έδοδα
Συνολικά (έξοδα)/έσοδα έτους
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Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν, παρουσιάζονται τα έξοδα του Οργανισμού για τα έτη 2016 & 2017 αντίστοιχα.
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Τα τραπεζικά διαθέσιμα υπόλοιπα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν στις €848,425, σε σχέση με
€759,650 στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Η ταμειακή ρευστότητα του Οργανισμού, είναι απαραίτητη αφού αναμένεται σταδιακή
μείωση των ταμειακών διαθέσιμων τα επόμενα χρόνια για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης.

Διαχείριση Μπαταριών

Τοποθέτηση Κάδων Ανακύκλωσης Μπαταριών
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Το Σύστημα έχει βασιστεί στη δημιουργία ενός μεγάλου
δικτύου κάδων σε όλη την Κύπρο, στο οποίο το κοινό
να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει εύκολα
και γρήγορα τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες του για
ανακύκλωση. Μέχρι το 2017 υπήρχαν τοποθετημένοι
3947 κάδοι σε ολόκληρη την Κύπρο, υπερκαλύπτοντας το
στόχο των 2600 κάδων που προνοούσε η Αδειοδότηση του
Συστήματος κατά την πρώτη εξαετία.
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Στη διπλανή γραφική παράσταση, παρουσιάζεται ο
αριθμός των κάδων που τοποθετήθηκαν το 2017 στις
διάφορες επαρχίες της Κύπρου.

Συλλογή Μπαταριών

Στη διπλανή γραφική παράσταση, παρουσιάζεται η ποσότητα
των μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά επαρχία το 2017.

48



    



!


     

Κατά τη διάρκεια του 2017, συλλέχθηκαν σχεδόν 64 τόνοι
μπαταριών (63,705 κιλά), από όλες τις επαρχίες της
Κύπρου. Με την επίδοση αυτή ο Οργανισμός ξεπέρασε
τον προϋπολογισμό του έτους, κατά 6.2% καθώς ο στόχος
είχε καθοριστεί στους 60 τόνους (ποσότητα αυξημένη κατά
11% από το 2016).

!






!





!








  

 



Ενημέρωση του Κοινού
Η ΑΦΗΣ επενδύει κάθε χρόνο περίπου το 50% του προϋπολογισμού της στην επικοινωνία, καθώς η επικοινωνία
αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που θέτει η νομοθεσία. Το 2017 ο Οργανισμός συνέχισε
να έχει ως επικοινωνιακό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης
μπαταριών, μέσω της προβολής των αρνητικών συνεπειών της λανθασμένης απόρριψης των μπαταριών στο
περιβάλλον για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το 2017 επενδύθηκαν €267,325 σε επικοινωνία, ενώ για το 2018 έχει
προϋπολογισθεί η επένδυση ακόμα μεγαλύτερου ποσού, περίπου €300,000.
Παράλληλα, μέσα στο 2017 ο Οργανισμός ξεκίνησε τη συνεργασία του με το επικοινωνιακό γραφείο Metaxas &
Metaxas Communications Ltd, το οποίο επιλέχθηκε μέσω διαγωνισμού. Το νέο επικοινωνιακό πλάνο στηρίχθηκε στα
αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2017.
Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των κυριότερων επικοινωνιακών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2017.

Έρευνα Κοινής Γνώμης για την ανακύκλωση μπαταριών
Η ΑΦΗΣ με στόχο να μελετήσει τις αντιλήψεις και τις στάσεις του κοινού για την ανακύκλωση μπαταριών και να διερευνήσει
θέματα που άπτονται της επικοινωνίας της, διεξήγαγε έρευνα κοινής γνώμης με κυριότερα ευρήματα τα εξής:
> Με μεγάλη διαφορά από άλλα υλικά οι Κύπριοι συμπεριλαμβάνουν τις μπαταρίες μεταξύ των υλικών που επιφέρουν
τον μεγαλύτερο κίνδυνο εάν δεν ανακυκλωθούν.
> Κατά την άποψη των Κυπρίων, η ανακύκλωση μπαταριών είναι σημαντικό να γίνεται για λόγους προστασίας του
περιβάλλοντος (84%) και διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας (43%). Και οι δύο παράμετροι αναφέρονται σε
μεγαλύτερο βαθμό από άτομα που ανακυκλώνουν καθώς και από άτομα που έχουν δει σχετική διαφήμιση.
> Οι αυθόρμητες αναφορές για τη γνώση ύπαρξης (17%) και χρήσης του Συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών (33%)
είναι περιορισμένες. Αυτό πιθανότερα να οφείλεται στο ότι οι καταναλωτές επικεντρώνονται σε συστήματα τα οποία
χρησιμοποιούν σε πιο τακτική/καθημερινή βάση όπως είναι οι συσκευασίες. Είναι όμως μια ένδειξη που πρέπει να
αντιμετωπιστεί από την καμπάνια της επικοινωνίας της ΑΦΗΣ.
> Η αντικατάσταση και η ανακύκλωση μπαταριών θεωρούνται αντρική υπόθεση.
> Άτομα χωρίς επαρκή έκθεση στην υφιστάμενη επικοινωνία (κυρίως νεαρότερα άτομα) πιστεύουν ότι πρέπει να
συνεχιστεί η υφιστάμενη επικοινωνιακή στρατηγική, η προβολή δηλαδή των αρνητικών συνεπειών για τον άνθρωπο
από τη μη ανακύκλωση των μπαταριών.
> Άτομα τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών πιστεύουν ότι θα ήταν καλό να προβάλουμε
περισσότερο τους χώρους που υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών.
Η επικοινωνιακή στρατηγική της ΑΦΗΣ στηρίχθηκε επομένως στα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα της
κοινής γνώμης. Τα αποτελέσματα της έρευνας κοινής γνώμης μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα βρει στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού www.aﬁscyprus.com.cy.
Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου
Ταυτόχρονα με την εκστρατεία στα υπόλοιπα μέσα,
τοποθετήθηκαν μέσα στο 2017 πινακίδες εξωτερικού
χώρου τύπου πίζα σε διάφορα σημεία τα αυτοκινητοδρόμων.
Επιπλέον, κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο τοποθετήθηκαν
και πινακίδες εξωτερικού χώρου σε πολύ κεντρικά σημεία
των πόλεων με ευχές για τις γιορτές.

Πινακίδες εξωτερικού χώρου
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Τηλεοπτικές Διαφημίσεις
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, η ΑΦΗΣ προβλήθηκε
μέσω της εκστρατείας Rethink “Reduce-Reuse-Recycle”
στο πλαίσιο της οποίας έχει δημιουργηθεί ένα πεντάλεπτο
σποτ για την ανακύκλωση μπαταριών και ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Το σποτ αυτό προβαλλόταν καθόλη
τη διάρκεια του 2017 από τον τηλεοπτικό σταθμό του ΡΙΚ.

Διαδίκτυο
Η ΑΦΗΣ διενέργησε σημαντικές καμπάνιες στο διαδίκτυο
κατά τη διάρκεια του 2017 και πρόβαλε τα μηνύματά της
μέσω διαφόρων ιστοσελίδων αλλά και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Παράλληλα, ο Οργανισμός δημιούργησε τη
διαδικτυακή εφαρμογή “Φτιάξε το δικό σου μίνι κάδο” με
στόχο ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να
κατασκευάσει το δικό του προσωποποιημένο μίνι κάδο για
την ανακύκλωση μπαταριών. Σκοπός της συγκεκριμένης
ενέργειας ήταν ο κάθε πολίτης να έχει στον προσωπικό του
χώρο ένα μικρών διαστάσεων ‘κουτί’ στο οποίο θα μπορεί να
αποθηκεύει προσωρινά τις παλιές του μπαταρίες μέχρι να τις
μεταφέρει στον κάδο ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ.

Τηλεοπτικό σποτ της εκστρατείας Rethink

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η ΑΦΗΣ ξεκίνησε
νέα δική της τηλεοπτική καμπάνια, η οποία πρόβαλε τις
αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει στην
ανθρώπινη υγεία η ανεξέλεγκτη και λανθασμένη απόρριψη
των μπαταριών στο περιβάλλον και στα σκουπίδια.

Στιγμιότυπα από την τηλεοπτική καμπάνια

Η διαδικτυακή εφαρμογή “Φτιάξε το δικό σου κάδο”

Ραδιοφωνικές Διαφημίσεις
Ο Οργανισμός προβλήθηκε το 2017 μέσω ραδιοφωνικών
διαφημίσεων οι οποίες προέβαλαν τόσο τους κινδύνους
από τη μη ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών
στον άνθρωπο και το περιβάλλον, όσο και τα σημεία στα
οποία βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης
μπαταριών.

Μήνυμα Ραδιοφωνικής καμπάνιας

50

Εκδηλώσεις
Η ΑΦΗΣ στα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου σε Λευκωσία και Λεμεσό
Η ΑΦΗΣ συμμετείχε και το 2017 στα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης που διοργανώνει η Green Dot Κύπρου στη
Λευκωσία και στη Λεμεσό. Η είσοδος στα Φεστιβάλ ήταν ελεύθερη και τα επισκέφθηκαν άνω των 10,000 και 6,000 ατόμων,
αντίστοιχα.
Στο περίπτερο οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν με το νέο παιχνίδι μνήμης της ΑΦΗΣ και να κερδίσουν μικρά
δώρα. Παράλληλα, στα Φεστιβάλ συμμετείχαν και οι μασκότ του Οργανισμού οι οποίες διασκέδαζαν μικρούς και μεγάλους.

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας και Λεμεσού

Ενημέρωση για την ανακύκλωση μπαταριών στις
υπεραγορές Άλφα Μέγα
Ο Οργανισμός σε συνεργασία με τις υπεραγορές Άλφα
Μέγα διοργάνωσε εκδήλωση σε όλα τα καταστήματα των
υπεραγορών. Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν
τόσο η πρόσωπο με πρόσωπο ενημέρωση του κοινού για
την ανακύκλωση μπαταριών, όσο και η προώθηση της
διαδικτυακής εφαρμογής ‘Φτιάξε το δικό σου μίνι κάδο’
που δημιούργησε η ΑΦΗΣ. Η ενέργεια προωθήθηκε μέσω
διαφημίσεων σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς
αλλά και μέσω του διαδικτύου.

Εκπρόσωποι της ΑΦΗΣ στις υπεραγορές Άλφα Μέγα

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση της ΑΦΗΣ
Η ΑΦΗΣ πραγματοποίησε το 2017 την καθιερωμένη
Χριστουγεννιάτικη της Εκδήλωση στο ‘The Mall of Cyprus”
στη Λευκωσία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση
της ανακύκλωσης των μπαταριών μέσω της δημιουργίας του
προσωποποιημένου μίνι κάδου για την προσωρινή συλλογή
των μπαταριών, τον οποίο μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει
στον προσωπικό του χώρο.
Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση της ΑΦΗΣ στο “The Mall of Cyprus”

Προγραμματισμός 2018
Το 2018 αναμένεται να είναι μια σημαντική χρονιά για τον Οργανισμό μας καθώς επίκειται να εγκριθεί η ανανέωση της
Αδειοδότησης του Συστήματος, η οποία έχει υποβληθεί στις Αρμόδιες Αρχές από το 2014.
Παράλληλα, για το 2018 o στόχος συλλογής μπαταριών έχει καθοριστεί στους 70 τόνους.
Όσον αφορά τον αριθμό κάδων για το 2018, ο στόχος είναι να τοποθετηθούν 300 επιπλέον κάδοι ανά το παγκύπριο.
Τέλος, η ΑΦΗΣ εντός του 2018 θα ανανεώσει την ιστοσελίδα της με στόχο να είναι πιο φιλική προς το κοινό και τις εταιρείες – μέλη της.
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English Summary

2017 was a year in which the country’s economic
performance continued to improve. In this environment
and despite the signiﬁcant reductions in our Organization’s
fees, the System managed to remain ﬁnancially healthy
and sustainable. We now have a mature Organization
that offers high-quality services at constantly decreasing
charges.
During 2017, we have seen developments with potential
positive impact on the operations of the Organization. The
most important are:
1. The adoption of laws and regulations concerning:
> The extension of producer’s responsibility for
packaging from the ﬁrst kilo of packaging material
put on the market
> The reduction in the use of plastic bags, and
> The extension of producer’s responsibility on nonpackaging paper, which will consequently change the
terms of our cooperation of the organization with the
Local Authorities.
2. The Green Dot Cyprus - A. Tsoulouftas and Sons Ltd
Consortium, is now responsible for the collection of
packaging materials in Nicosia and Limassol.
With regard to Packaging Declarations, the quantities
declared to the System were 6.2% higher than the previous
year, a reversal of the trend of decreases we had in the
past seven years. Therefore, we believe that the 2018
Declarations (which will reﬂect the sales of 2017), will be
even better as the increase in consumption continues.
Regarding the recovery of materials, we had an increase
of 5% in the collected quantities both from households
and commercial sources. Concerning, the increase in the
collected quantities from households, it shows that public
participation in recycling programs is increasing, which is a
very encouraging trend for the future.
Overall, the recycling quantities reached 61,532 tons, out of
which 56,190 tons (6.4% increase since 2016) are packaging
materials, whereas 5,342 tons were non-packaging paper
(5,110 tons in 2016).

52

With these results, the System reached a total recycling
rate of 88% in 2017 (87% in 2016), outperforming the
overall recycling target of 65%. At the same time, the
System outperformed the recycling targets in plastic, paper
and metal, while it did not cover the targets for glass and
wood. Moreover, the energy recovery in 2017 was 1,500
tons, achieving a 2% energy recovery compared to the 5%
target in the license of the system.
With respect to industry participation, 959 companies
were registered in the system by end of 2017, 88 being
Shareholders and 871 Members. Concerning the declared
packaging quantities, 64,063 tons were declared in 2017,
(compared to 60,320 tons in 2016) by our members and
shareholders.
With regard to communication, our activities in 2017 were
focused mainly on glass recycling and the quality of sorting
at source, by the citizens. During the year, we held our
two most important annual events, the «Festival for the
Environment and Recycling» in Nicosia and Limassol. Our
festivals are by far the biggest environmental events in the
country, with lots of visitors every year.
In 2017, Green Dot Cyprus aimed to highlight the
importance and necessity of recycling through the broader
concept of “Well Being”. More speciﬁcally, the message
highlighted that proper recycling contributes to creating a
clean and healthy environment both today and tomorrow,
protecting our health and making a signiﬁcant contribution
to improving our quality of life. The concept of Well Being
was promoted through TV and Radio campaigns, articles,
online campaigns, our Festivals and our promotional
material.
During 2017, the EU funded program, titled Rethink –
Reduce, Reuse, Recycle’ was completed. The program
started in June 2014 and was co-funded by 42% from the
LIFE + Environment Policy and Governance program of
the EU. The program consisted of an awareness raising
campaign for the promotion of Reduction, Reuse and
Recycling of waste, in Cyprus. The project leader was
the Cyprus Broadcasting Corporation and partners were
Green Dot Cyprus, Fost Plus of Belgium, the Cyprus

News Agency, the Pedagogical Institute of the Ministry of
Education and Culture, and the Environment Department
of the Ministry of Agriculture, Rural Development and the
Environment.
The campaign was highly recognizable and contributed
signiﬁcantly in promoting the proper management of waste
in Cyprus. The “Rethink” campaign became widely known
to the public of Cyprus as it was highly promoted by many
means and media for a period of about three years.
Green Dot Cyprus has continued the successful
management of the other two collective systems for
Batteries and WEEE. In terms of their results, AFIS
extended its battery bins network to 3,947 bins by the end
of 2017, exceeding its original targets. Also, during 2017,
AFIS collected 64 tons of batteries, exceeding the target of
the year by 6.2% as the target was set at 60 tons (a ﬁgure
increased by 11% since 2016). We aim for even better
results in 2018.
WEEE Cyprus had an increase of around 68% in terms of
recovered WEEE compared to 2016, reaching 3837 tons
of material in 2017 from 2285 tons in 2016. Despite the
difﬁculties, the System manages to gradually increase the
quantities of Waste Electrical and Electronic Equipment
it recycles. Regrettably, the main problem that the
System faces with the continuous drain of equipment to
scrap metal yards due to the high metal prices, remains
unresolved. Therefore, for the System to reach the high
targets posed by the WEEE Directive, it strongly needs the
practical support of the Authorities.
Green Dot Cyprus remains strongly committed, despite
the difﬁculties in the country, to do its outmost to improve
the recycling programs it manages and to ensure that they
remain viable and vibrant, helping the country to meet its
recycling targets.
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www.appios.org
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