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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί μέτοχοι, μέλη και συνεργάτες,

Το 2019 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια χρονιά διαχείρισης ανωμαλιών. Δυστυχώς η Εταιρεία συνέχισε να 

επιβαρύνεται με το κόστος διαχείρισης του Χαρτιού Μη Συσκευασίας καθ’ ότι το Κράτος δεν κατόρθωσε να εφαρμόσει 

τον κανονισμό που το ίδιο θέσπισε και που προνοούσε την ανάληψη της υποχρέωσης από τους κατά νόμο υπόχρεους.

Επίσης, οι τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών, κυρίως του χαρτιού, υπέστησαν σοβαρές απομειώσεις. 

Οι δύο αυτοί λόγοι είχαν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του λογαριασμού χρήσεως κατά 450,000 ευρώ.

Επιτεύχθηκαν όμως μειώσεις στα Διοικητικά έξοδα της τάξης των 150,000 ευρώ με αποτέλεσμα να περιοριστεί η ζημιά 

στις 297,650 ευρώ.

Καθ’ όσον αφορά τα αποτελέσματα ανάκτησης και ανακύκλωσης έναντι των στόχων, αυτά είχαν ως ακολούθως:

Το έλλειμμα στο αλουμίνιο αποτελεί τη σοβαρότερη πρόκληση που θα πρέπει με ειδικά προγράμματα να 

αντιμετωπίσουμε.

Το 2020, ελέω Covid-19, θα είναι μια χρονιά πολύ διαφορετική κατά την οποία θα επισπευσθεί η μετάβαση ολόκληρης 

της χώρας, σε μια νέα τάξη πραγμάτων. 

Ο Covid-19 δεν αποτελεί την αιτία της νέας τάξης πραγμάτων. Είναι όμως ο καταλύτης που έχει καταστήσει την 

προσαρμογή πιο αναγκαία και πιο επείγουσα.

Τα πιο κάτω είναι ορισμένα συστατικά στοιχεία της νέας τάξης πραγμάτων που πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο σε 

επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων.
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σε επίπεδο χώρας

- Αλλαγές στις γεωστρατηγικές ισορροπίες

- Ένταση στις διεθνείς σχέσεις

- Αποκέντρωση της παγκόσμιας παραγωγής

- Αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου

- Απομείωση της  αξίας (Στρατηγικής και Εμπορικής)  των υδρογονανθράκων 

- Αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας 

Σε επίπεδο χώρας και επιχειρήσεων

- Ψηφιακός Μετασχηματισμός

- Επικράτηση της τεχνολογίας

- Ανάγκη για περισσότερη αυτάρκεια

- Αλλαγή τρόπου παραγωγής ενέργειας

Σε επίπεδο επιχειρήσεων

- Αποκέντρωση της εργασίας 

- Ανάγκη για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού

- Αλλαγή στις μεθόδους εκπαίδευσης

- Αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας, εσωτερικής και εξωτερικής

Είναι δύσκολο να προδιαγραφεί με λεπτομέρεια το μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία της τεχνολογίας και της 

αποκέντρωσης θα είναι κυρίαρχα.

Είναι παραδεκτό ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική Μετάβαση (Transition) από την Τρίτη στην Τέταρτη Βιομηχανική 

Επανάσταση. 

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση είναι ένα συνονθύλευμα τεχνολογιών όπως είναι το Internet of Things, το Cloud, 

το Data Science, το Artificial Intelligence και το Blockchain (Distributed Ledger Technology).

Απαιτούνται δομικές αλλαγές των Θεσμών, της Τεχνολογίας, της Οικονομίας, της Κοινωνίας, της Οικολογίας και του 

Πολιτισμού γενικότερα. 
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Το κράτος πρέπει να δράσει χωρίς καθυστέρηση και να πάρει τη χώρα μπροστά. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προσαρμοστούν στα νέα συστήματα και μεθόδους. 

Η ιστορία θα γραφτεί από τους νικητές της κρίσης του Covid-19, αυτούς που θα προσαρμοστούν με ταχύτητα στη νέα 

κανονικότητα. 

Η Green Dot Κύπρου οφείλει να αναπροσαρμόσει τον τρόπο εργασίας της Εταιρείας, το οργανόγραμμα της, τις 

εξωτερικές της συνεργασίες και το τεχνολογικό της υπόβαθρο, ούτως ώστε μέχρι το τέλος του 2020 να εξυπηρετεί 

πλήρως τις νέες ανάγκες όλων των συντελεστών, των νομικών της υποχρεώσεων, των αναγκών του κοινού, των 

απαιτήσεων του Κράτους και της οικονομικής της βιωσιμότητας.

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλή προσαρμογή!

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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.

Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι

ΤΑΞΗΣ Α

Μιχάλης Σπανός (Πρόεδρος)
Μάριος Χατζηγαβριήλ (Αντιπρόεδρος)
Χρύσος Χρυσοστόμου
Λίνος Βουρής
Βασίλης Πετρίδης
Μιχάλης Μιχαήλ (παραιτήθηκε 27/03/2019)
Χρήστος Πουλλαΐδης (διορίστηκε 27/03/2019)

ΤΑΞΗΣ Β

Μάριος Τσιακκής (Αντιπρόεδρος)
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Κικούλα Κότσαπα
Αναπληρωτής
Ανδρέας Ανδρέου για Μάριο Τσιακκή

Γραμματέας Εταιρείας

Μάριος Βραχίμης
Φοίνικα 2
Στρόβολος, 2036
Λευκωσία
Κύπρος

Εγγεγραμμένο γραφείο
Λεωφόρος Τσερίου 229
2047 Στρόβολος
Λευκωσία
Κύπρος
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εισόδημα

Λειτουργικά έξοδα

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Καθαρές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Άλλα έσοδα

Άλλα κέρδη - καθαρά

Ζημιά εργασιών

Χρηματοδοτικά έξοδα

Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών

Ζημιά πριν τη φορολογία

Πίστωση/(χρέωση) φορολογίας

Ζημιά και συνολική ζημιά για το έτος

                      2019

                             €

   5.704.764 

 (5.500.305) 

    (739.759) 

      (26.662) 

        98.766 

           - 

    (463.196) 

       (2.390) 

     133.864 

    (331.722) 

       34.072

                 (297.650) 

        2018

             €

     6.100.645

(5.328.598)

(838.781)

(217.957)

150.743

4.564

 (129.384)

(5.312)

104.439

(30.257)

(35.250)

(65.507)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ισολογισμός

Τα ταμειακά και τραπεζικά υπόλοιπα ύψους €2.124.022 την 31η Δεκεμβρίου 2019 
αποτελούν το αποθεματικό ασφαλείας του Συστήματος.

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Λογισμικά προγράμματα
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Άλλα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο 
κόστος 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται 
σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Τραπεζικές καταθέσεις με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν 
των τριών μηνών
Φορολογία επιστρεπτέα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη που κρατήθηκαν
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Υποχρεώσεις μίσθωσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Υποχρεώσεις μίσθωσης
Δανεισμός

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

2019
€

         1.121.719
 41.180

3.038
438.306

62.411
1.666.654

59.142

 23.642
 960.135

 1.616

-

 1.528.462

 64.456

595.560

 3.233.013
 4.899.6674.899.667

 302.157

 2.871.241
 3.173.398

 -

30.354
 62.411
 92.765

 1.622.468
 11.036
 -

 1.633.504

 1.726.269

 4.899.6674.899.667

2018
€

1.139.274
 -

5.331

340.942
12.666

1.498.213

 55.878

16.388
677.454

 23.149

 15.980

 1.524.814
64.456

 1.080.409 
3.458.528 
4.956.7414.956.741

302.157

 3.168.891 
3.471.048

37.919
-

50.580
88.499

 1.358.126
-

39.068

1.397.194
 

1.485.693
 4.956.7414.956.741
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων
Καθαρές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πιστωτικούς τόκους υπολογιζόμενους με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου
Χρεωστικούς τόκους
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αποθέματα
Εμπορικά εισπρακτέα
Άλλα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μετρητά που (χρησιμοποιήθηκαν για)/προήλθαν από εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά (για) /από εργασίες

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων
Αύξηση επένδυσης σε κοινοπραξία
Δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων με αρχική ημερομηνία λήξης 
πέραν των τριών μηνών
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Εισπράξεις από κοινοπραξία
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές κεφαλαίου υποχρεώσεων από μισθώσεις 
(2018: Αποπληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων)
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους
Πρόβλεψη ζημιάς για το έτος
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους

2019
€

(331.722)

 91.320
35.650

2.293

26.662
 -

(10.300)

 2.390
 (133.864)

 (317.571)

(3.264)

 (309.343)

 (7.254)
 21.533

 15.980
 264.250
 (335.669)

(3.842)
(339.511)

 (145.910)
-
-

 -

(3.648)
 10.300

36.500
 (102.758)

 (39.449)
 (3.131)

(42.580)
 (484.849)
 1.080.409
 -
 595.560

2018
€

 (30.257)

136.679
-

1.469

217.957
 (4.564)

(30.050)

 5.312
(104.439)

192.107

 30.246

 (90.187)
 (788)

 (23.149)

 (15.980)
 175.172
 267.421

 (15.000)
 252.421

 (142.064)

 4.564
 (6.800)

 (200.000)

 (10.564)
 30.050

 110.237
 (214.577)

(79.722)
(5.312)

 (85.034)
 (47.190)
 1.146.615
 (19.016)
 1.080.409
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εισοδήματα του Συστήματος

Τα συνολικά εισοδήματα του Συστήματος για το έτος 2019 μειώθηκαν από €6.377.398 στα €5.971.466. 

Η μείωση ανήλθε σε €405.932 σε σχέση με το 2018. 

Οι λόγοι της μείωσης οφείλονται στον τερματισμό της συνεισφοράς από τις τοπικές Αρχές ύψους €409.034 

και στη μείωση των εσόδων από τη διάθεση των ανακυκλώσιμών υλικών κατά €265.227. Παρόλο που τα 

ποσά αυτά μαζί (€409.034 + €265.227) ανέρχονται σε €674.261 η μείωση των εσόδων μας περιορίστηκε στις 

€405.932 καθώς επιτεύχθηκε αύξηση στα τέλη συσκευασιών από νέα και υφιστάμενα μέλη ύψους €282.213.

Στα τέλη συσκευασιών καταγράψαμε αύξηση στις ποσότητες  που τοποθετούν τα μέλη μας στην Κυπριακή 

Αγορά κατά το έτος 2019 ύψους 10%. Αυτό ταυτόχρονα σημαίνει και αντίστοιχη αύξηση στα Εισοδήματα του 

Συστήματος.

ΕΣΟΔΑ 2018 vs 2019
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Δηλώσεις Συσκευασίας

Οι Δηλώσεις Συσκευασίας, ήταν αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που ενισχύει την αυξητική  

τάση που είχαμε για 2ο  συνεχόμενο έτος. Συγκεκριμένα, το 2019 τα Μέλη του Οργανισμού, τοποθέτησαν στην αγορά 

75.997 τόνους συσκευασίας, δηλαδή 10% περισσότερους τόνους από το προηγούμενο έτος (69.012).  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 86% των εσόδων του Συστήματος προέρχεται από το 16% των Εταιρειών που 

συμμετέχουν στο Σύστημα. Επίσης το 42% των εταιρειών έχουν επιλέξει να κάνουν Δήλωση Συσκευασιών με τη 

μέθοδο της Κατηγοριοποίησης η οποία έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει τις εταιρείες που τοποθετούν μέχρι 

50 τόνους Συσκευασιών. Το υπόλοιπο 58% χρησιμοποιεί είτε Λεπτομερή είτε Δήλωση Καταλόγου. Πιο κάτω είναι ο 

πίνακας με τις συνεισφορές των μελών. Είναι φυσικά γεγονός ότι οι ποσότητες που δηλώθηκαν στο Σύστημα το 2019, 

αφορούν πωλήσεις του 2018.
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Μέλη του Συστήματος

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία είχε 1167 εγγεγραμμένα Μέλη εκ των οποίων τα 86 είναι και Μέτοχοι. 

Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξαν 82 νέες εγγραφές Μελών. Εικοσιτέσσερεις (24) Εταιρείες  τερμάτισαν την 

εγγραφή τους στο Σύστημα λόγω τερματισμού των εργασιών τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έξοδα Συστήματος

ΕΞΟΔΑ 2018 vs 2019

Τα συνολικά έξοδα της Εταιρείας παρουσιάζουν μείωση από €6.442,905 το 2018 σε €6.269.116 το 2019. Τα 

Λειτουργικά έξοδα για το έτος 2019 ανήλθαν σε €5.500.305 σε σχέση με €5.328.528 το 2018. Η αύξηση οφείλεται 

κυρίως στην αύξηση του Κόστους Συλλογής και Διαλογής εξαιτίας της αύξησης στις ποσότητες που συλλέγει το 

Σύστημα. Τα υπόλοιπα Λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού παρουσιάζουν μείωση. Όσον αφορά τα Διοικητικά έξοδα 

του Οργανισμού αυτά παρουσιάζουν μείωση από €838.781 το 2018 σε €739.759 το 2019. Η μείωση οφείλεται κυρίως 

στη μείωση του κόστους στο Μισθολόγιο και στα Επαγγελματικά έξoδα.
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Συμμετοχή σε Κοινοπραξία

Η Κοινοπραξία Green Dot Cyprus – A.Tsouloftas J.V. που έχει την ευθύνη συλλογής των υλικών από τις 

Επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας εργοδοτεί  63 άτομα. Τον Φεβρουάριο του 2018 η Κοινοπραξία έχει 

επεκτείνει το έργο της  και στην επαρχία Λευκωσίας. Η Κοινοπραξία έχει δικό της στόλο που αποτελείται 

από 24 φορτηγά συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία εξυπηρετούν και τις 2 επαρχίες που 

δραστηριοποιείται η Κοινοπραξία. Για το 2019 η Κοινοπραξία έχει πραγματοποιήσει κέρδη ύψους €267.727 

τα οποία κατανέμονται στους 2 συνεταίρους κατά 50%.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΞΙΕΣ

Όραμα
Προστατεύουμε το περιβάλλον, διασφαλίζουμε το μέλλον.

Αποστολή
Η επίτευξη των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Η αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.

Η καλλιέργεια σωστών αξιών και συνηθειών.

Αξίες
Ηγετικότητα: Είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε 

για ένα καλύτερο μέλλον.

Ακεραιότητα: Είμαστε, αυτοί που λέμε ότι είμαστε.

Ποιότητα: Αυτό που κάνουμε το κάνουμε καλά.

Συνεργασία: Προωθούμε τη συλλογική προσπάθεια.

Λογοδοσία: Λογοδοτούμε για τις πράξεις μας.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Επικοινωνία

Με βάση τη νέα μας επικοινωνιακή στρατηγική 

το  μήνυμα της Green Dot προς την κοινωνία 

από το 2019 ήταν και συνεχίζει να είναι «Ζήσε 

το σύγχρονο Ευ Ζην». Για μας το σύγχρονο Ευ 

Ζην σημαίνει «Δείξε σεβασμό και Κτίσε καλές 

συνήθειες». Εντάσσουμε την ανακύκλωση ως 

μια καλή συνήθεια μαζί με τη διατροφή, τη 

μάθηση, την άθληση και την ψυχαγωγία.

Σύμφωνα με το νέο επικοινωνιακό μας πλάνο 

από το 2020 θα πραγματοποιείται ένα ετήσιο 

Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος στη 

Λεμεσό κάθε Οκτώβριο,  το οποίο θα είναι πολύ 

πιο αναβαθμισμένο και πιο σωστά δομημένο.  

Το ετήσιο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και 

Περιβάλλοντος της Green Dot για το 2020 θα 

κτιστεί πάνω στους 4 πυλώνες της διατροφής, 

της μάθησης, της άθλησης και της ψυχαγωγίας 

ενώ παράλληλα θα εστιάζεται και στα θέματα 

ενέργειας.

Την ίδια στιγμή η  επικοινωνία του Οργανισμού 

το 2019, εστιάστηκε στα πιο κάτω:

- Επικοινωνία με το ευρύ κοινό, η οποία είναι 

απλή και επικεντρώνεται στην καλή εκτέλεση

- Επικοινωνία μέσω σχολείων, η οποία είναι 

μακροπρόθεσμη και επικεντρώνεται στη μάθηση 

και στην αγωγή του πολίτη.

- Επικοινωνία σε συνεργασία με τοπικές Αρχές 

για την ενθάρρυνση της συμμετοχής του πολίτη.

- Συνεργασία με μεγάλες εταιρείες και 

συντονισμός επικοινωνίας με σκοπό την 

πιο αποτελεσματική μετάδοση των σωστών 

μηνυμάτων για την ανακύκλωση.

- Έμφαση στην ψηφιακή επικοινωνία σε 

συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους 

συνεργάτες. 

- Ηλεκτρονική επικοινωνία με μέλη.

- Ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών. 

- Νέα εφαρμογή RecyclingCY  για πιο εύκολη 

ενημέρωση του κοινού.

Όσον  αφορά την ενημέρωση του κοινού η 

Επικοινωνία χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

α. Ψηφιακή επικοινωνία 

Η ψηφιακή επικοινωνία επιτυγχάνει τόσο 

τη μαζική όσο και την εξατομικευμένη 

επικοινωνία με τον πιο εύκολο και οικονομικό 

τρόπο.

β. Εκδηλώσεις

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι εκδηλώσεις είναι 

ένας αποτελεσματικός και άμεσος τρόπος 

επικοινωνίας με τους πολίτες και βοηθούν 

στην προώθηση συγκεκριμένων μηνυμάτων 

σε συνεργασία και συντονισμό με άλλους 

σημαντικούς φορείς.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Χαρτί Μη Συσκευασίας

Στον στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού για το 2019 

συμπεριλαμβανόταν και πλάνο για επίτευξη συνεργασίας 

με τους Παραγωγούς του Χαρτιού Μη Συσκευασίας. 

Από την 15η Σεπτεμβρίου 2018, οι τοπικές Αρχές έχουν 

σταματήσει να χρεώνονται από την Green Dot Κύπρου 

για το Χαρτί Μη Συσκευασίας, ένεκα της νέας νομικής 

ρύθμισης για Ευθύνη του  Παραγωγού στο Χαρτί Μη 

Συσκευασίας. Λόγω του ότι δεν έχει ακόμη  δημιουργηθεί 

Σύστημα από τους υπόχρεους οργανισμούς για το 

Χαρτί Μη Συσκευασίας, (ενώ υπήρχε υποχρέωση μέχρι 

15/9/2018) δημιουργήθηκε ένα οικονομικό κενό για την 

Green Dot Κύπρου (ύψους περίπου 450,000 ευρώ το 

χρόνο).

Συνεργασία με τοπικές Αρχές

Ο Οργανισμός ακολουθώντας τη στρατηγική του 

για γεωγραφικές επεκτάσεις, το 2019 αποφάσισε 

όπως εντάξει το 2020, στο πρόγραμμα συλλογής και 

ανακύκλωσης του, τις κοινότητες  Πάνω και Κάτω 

Δευτεράς, Παρεκκλησιάς και Πύργου καθώς και τον Δήμο 

Αθηένου. Οι προαναφερόμενοι Δήμοι και Κοινότητες 

θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της Green Dot με 

συγχρηματοδότηση. 

Το 2020 μελετάται η πιθανότητα ένταξης και νέων τοπικών 

Αρχών που επιθυμούν να αναπτύξουν πρόγραμμα 

ανακύκλωσης και θα αποφασιστεί αναλόγως της 

εγγύτητας των περιοχών αυτών με υφιστάμενα έργα 

και της δυνατότητας ανάληψης μέρους του οικονομικού 

κόστους από το Σύστημα.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Άδεια Λειτουργίας

Μετά από πολλές διαβουλεύσεις με το Τμήμα 

Περιβάλλοντος στις 19 Ιουνίου, 2020 υπογράφηκε η 

επανέκγριση της Άδειας Λειτουργίας του Συστήματος 

από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, σε μία λιτή τελετή 

στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος. Η Έγκριση έχει ημερομηνία

λήξης ισχύος την 30η Ιουνίου, 2026.

Οι κυριότερες υποχρεώσεις του Συστήματος που 

απορρέουν από την ανανέωση της λειτουργίας του, 

είναι οι πιο κάτω:

α. Επίτευξη των ποσοτικών του στόχων

Το Σύστημα προβαίνει στις απαραίτητες δράσεις 

για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που 

καθορίζονται από τον Νόμο. 

Συγκεκριμένα το Σύστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος 

της έγκρισης (2026) οφείλει να επιδιώκει προς 

επίτευξη τους ακόλουθους ποσοτικούς στόχους: 

α) 70% μέγιστη ανάκτηση και 70% μέγιστη 

ανακύκλωση  των αποβλήτων συσκευασίας. 

β) Για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που 

περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας ανακύκλωση 

στο:

(i) 50 % κατά βάρος, για τα πλαστικά· 

(ii) 25 % κατά βάρος, για το ξύλο· 

(iii) 70 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα· 

(iv) 50 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο· 

(v) 70 % κατά βάρος, για το γυαλί· 

(vi) 75 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι· 

Οι στόχοι που αναφέρονται στο χαρτί/χαρτόνι 

περιλαμβάνουν μόνο τη διαχείριση του χαρτιού 

συσκευασίας χωρίς να προσμετρείται ποσοστό 

χαρτιού μη συσκευασίας στους στόχους. Το Σύστημα 

οφείλει να επιδιώκει δράσεις που θα αυξήσουν 

τα ποσοστά στα υλικά που παρουσιάζουν χαμηλά 

ποσοστά ανακύκλωσης, με βάση την τελευταία 

ετήσια έκθεση που υποβλήθηκε, όπως π.χ. για 

το γυαλί και το αλουμίνιο.

Το σύστημα θα πρέπει σταδιακά και ετήσια να 

αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων 

συσκευασίας από το οικιακό ρεύμα.

β. Επαρκής Γεωγραφική κάλυψη

Η επέκταση των προγραμμάτων βοηθά 

στην αύξηση του ποσοστού κάλυψης του 

πληθυσμού και στην αύξηση των ποσοστών 

ανακύκλωσης. Το Σύστημα οφείλει να εξαντλεί 

κάθε προσπάθεια συνεργασίας σε νέες αστικές 

περιοχές (από πόρτα σε πόρτα) και στις περιοχές 

ύπαιθρού (με νησίδες) για επίτευξη αποδοτικής 

συλλογής αποβλήτων συσκευασιών. Το Σύστημα 

θα πρέπει να υποβάλει μέχρι τον Σεπτέμβριο 

2020, σχετική εισήγηση και υλοποίηση, για το 

πρόγραμμα δράσης του, μέχρι τέλος του 2020.

Για τις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες 

περιοχές το Σύστημα θα πρέπει να εξαντλεί 

κάθε προσπάθεια συνεργασίας για αποδοτική 

συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας (PMD, 

Χαρτί, Γυαλί).

γ. Ανάληψη Ευθύνης Παραγωγού

Το Σύστημα οργανώνει και λειτουργεί την 

κατάλληλη υποδομή ώστε να επιτυγχάνεται η 

ορθή διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας 

βάση της αρχής της διευρυμένης ευθύνης 

του παραγωγού, με στόχο την επίτευξη των 

ποσοτικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 

6 του Νόμου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Όλοι οι παραγωγοί (μέτοχοι / μέλη) του 

Συστήματος έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια 

οφέλη και τιμολογούνται από κοινό και διαφανή 

κατάλογο χρεώσεων ώστε να διασφαλίζεται η ίση 

μεταχείριση που να αποκλείει τις οποιεσδήποτε 

στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Το Σύστημα έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον 

Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος ετήσια για 

την εξόφληση ή μη εξόφληση των ετήσιων τελών 

συσκευασίας για όλους τους παραγωγούς-μέλη ώστε 

να υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος και έγκαιρη 

λήψη διορθωτικών μέτρων από τους παραγωγούς 

που δεν συμμορφώνονται. Η μη εξόφληση τελών 

αποτελεί μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των 

παραγωγών έναντι της νομοθεσίας.

Το Σύστημα αποδέχεται δηλώσεις για τις ποσότητες 

συσκευασίας που τοποθετούνται στην Κυπριακή 

αγορά από κάθε παραγωγό (μέλη/ μετόχους), α) με 

λεπτομερή δήλωση συσκευασίας, β) με δηλώσεις 

καταλόγου και γ) με απλοποιημένη δήλωση κύκλου 

εργασιών που αξιοποιούν οι μικρότερες εταιρείες.

Το Σύστημα συνεργάζεται με την αρμόδια 

Αρχή για καταγραφή των παραγωγών που δεν 

συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για συμμετοχή 

τους στο σύστημα (free riders). Σε συνεργασία με 

την αρμόδια Αρχή να προβαίνει σε δράσεις ώστε 

να υπάρχει αύξηση παρακολούθησης για εγγραφή 

στο Σύστημα και μείωση του φαινομένου των 

παραγωγών που δεν συμμορφώνονται (free riders) 

και ορθότερης υποβολής των ποσοτικών στοιχείων.

δ. Ευαισθητοποίηση του κόσμου

Το Σύστημα, για τα έτη 2020 – 2026, οφείλει να 

ετοιμάζει ετήσια και να υλοποιεί επικοινωνιακή 

στρατηγική για α) το καταναλωτικό κοινό (οικιακό 

τομέα) και β) τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση 

οικονομικούς φορείς (βιομηχανικό/εμπορικό τομέα), 

με στόχο την επιδίωξη κάλυψης των ποσοτικών 

στόχων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κονδύλι από 

τον ετήσιο προϋπολογισμό του Συστήματος.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης να εφαρμόζεται συνολικά 

για όλη την Κύπρο, προσαρμοσμένο ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε ρεύματος αποβλήτων.

Το Σύστημα  οφείλει να ενημερώνει ετήσια τον 

Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για 

τις δράσεις και το κόστος του προγράμματος 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

και να αποστέλλει ανά εξάμηνο τις δράσεις στις 

οποίες έχει προβεί.

Το Σύστημα πρέπει να θέτει στη διάθεση του κοινού 

διαδικτυακά πληροφορίες σχετικά με την επίτευξη 

των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων, πληροφορίες 

για α) το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του, β) 

τις χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν οι 

παραγωγοί ανά πωλούμενη μονάδα ή τόνο προϊόντος 

που διατίθεται στην αγορά και γ) τη διαδικασία 

επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.
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Διαγωνισμός για μονάδα Διαλογής

Στον στρατηγικό σχεδιασμό του 2019 συμπεριλήφθηκε 

και ο εκσυγχρονισμός των μονάδων διαλογής. Με στόχο 

την αναβάθμιση των δύο μονάδων, τη βελτίωση της 

χωρητικότητας τους αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας 

του υλικού που εμπορευόμαστε, το Σύστημα στις 21/10/19 

προκήρυξε διαγωνισμό για μονάδα διαλογής για την 

περίοδο 1/1/2021 έως 31/12/2025.

Δημιουργία περιφραγμένων χώρων ανακύκλωσης γυαλιών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, σε 

συνεργασία με πρωτοπόρες υπεραγορές, ο Οργανισμός 

προχώρησε στη δημιουργία 30 περιφραγμένων χώρων 

ανακύκλωσης γυαλιού στους χώρους στάθμευσης των 

υπεραγορών. 

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, 2019 από τους 30 

περιφραγμένους χώρους ανακύκλωσης γυαλιού, 

συλλέξαμε 225 τόνους γυάλινης συσκευασίας. Χορηγός 

των περιφράξεων είναι η εταιρεία Muskita.  Υπάρχει 

μελλοντικός προγραμματισμός για τοποθέτηση ακόμη 20 

περιφραγμένων χώρων.

Περιφραγμένους χώρους για την ανακύκλωση των 

γυάλινων συσκευασιών το κοινό μπορεί να βρει: 

• 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 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Reskilling – Upskilling)

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση (που φέρνει εξελίξεις όπως η 

ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud, 

τα big data και η οικονομία της πλατφόρμας), 

αλλάζουν τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, 

τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη φύση της 

εργασίας. Διάφορα επαγγέλματα αλλάζουν και 

νέα δημιουργούνται, καθώς μεταβάλλονται οι 

ανάγκες σε δεξιότητες κάθε κλάδου, αλλά και κάθε 

επιχείρησης. Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, 

βασικό ζητούμενο είναι η προσαρμογή όλων στις 

νέες προκλήσεις προκειμένου να ανταπεξέλθουν 

στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, 

η παραγωγική ανασυγκρότηση προϋποθέτει 

και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής τεχνικής και 

τεχνολογικής κατάρτισης, με σύγχρονες δεξιότητες 

και ενεργό συνεισφορά.

Ο οργανισμός για να ανταπεξέλθει στο νέο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και στη νέα 

πραγματικότητα ακολουθεί στρατηγικές  

επαναπροσδιορισμού και αναβάθμισης (reskilling 

και upskilling) του ανθρώπινου δυναμικού του, 

δημιουργώντας ένα πρόγραμμα επαγγελματικής 

καριέρας. 

Οι επιτυχημένες στρατηγικές καθοδήγησης 

προέρχονται από μια προσέγγιση που βασίζεται 

στις ικανότητες. Αυτό επιτρέπει στον Οργανισμό να 

αξιολογεί τις ειδικές ικανότητες που απαιτούνται για 

κάθε μοναδικό ρόλο και να κατανοεί την ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι υπάλληλοι του 

για να μετακινηθούν σε νέες θέσεις.

Οι στρατηγικές reskilling και upskilling προσφέρουν  

πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

Αντιμετώπιση της μελλοντικής ζήτησης: 

Ο προσδιορισμός των ήδη διαθέσιμων δυνατοτήτων 

επιτρέπει στον Οργανισμό  να στοχεύσει στην ανάπτυξη 

βασικών δεξιοτήτων στο υπάρχον εργατικό δυναμικό 

για να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τη μελλοντική 

ζήτηση.

Προσδιορισμός κρυμμένων δεξιοτήτων: 

Η επαγγελματική καθοδήγηση δίνει τη δυνατότητα 

στους υπαλλήλους να αναλύουν λεπτομερώς και να 

αξιολογούν τις δικές τους δεξιότητες, ανακαλύπτοντας 

τις δυνατότητες που ενδέχεται να μην γνωρίζει η 

επιχείρηση.

Δημιουργία καριέρας: 

Το σημερινό ταλέντο αναζητά εργοδότες με αφοσίωση 

στη μελλοντική του σταδιοδρομία. Η στρατηγική 

καθοδήγησης καριέρας όχι μόνο προσελκύει ταλέντο 

στον Οργανισμό αλλά αυξάνει τα κίνητρα και τα 

επίπεδα διατήρησης μεταξύ των υπαλλήλων. Η 

διαδρομή καριέρας δημιουργεί επίσης εσωτερική 

κίνηση, πλευρικά και κάθετα, και δείχνει ορατά ότι ο 

Οργανισμός εκτιμά τους ανθρώπους του.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
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ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γεωγραφική κάλυψη και πρόγραμμα ανακύκλωσης

Το πρόγραμμα της Green Dot καλύπτει το 80% του πληθυσμού. 664.000 άτομα από 28 Δήμους και 40 Κοινότητες έχουν 

άμεση πρόσβαση στην ανακύκλωση συσκευασιών. 

Εφαρμόζονται δύο προγράμματα ανακύκλωσης:

α) από πόρτα σε πόρτα

β) νησίδες ανακύκλωσης
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Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ PMD & Ì°ÄÆ¹ÃË ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΣΠΙΤΙ, ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ.

Η συλλογή αρχίζει στις 08:00 Η συλλογή αρχίζει στις 20:00

Αγλαντζιά 

∆άλι Τοµέας A 

Στρόβολος Τοµέας Γ

¢åùôÛòá

Λάρνακα Τοµέας Α

Λεµεσός Τοµέας Γ

Γεροσκήπου

Άγ. Αθανάσιος Τοµέας A 

∆ερύνεια

Τάλα

ÆòÝôè

∆άλι Τοµέας Β 

Λευκωσία

Περβόλια

ÆåôÀòôè

Άγιος ∆οµέτιος        

Γέρι 

Έγκωµη

Πέρα Χωριό & Νήσου 

Κ. Πολεµίδια Τοµέας Β  * 

Πάνω Πολεµίδια *

Λάρνακα Τοµέας Γ

¦Ûíðôè

Τσέρι

Λεµεσός Τοµέας Α1

Αραδίππου 

Λέµπα

Χλώρακα

¦áòáóëåùÜ

Στρόβολος Τοµέας A

Κισσόνεργα

Πάφος Τοµέας Α

Λιβάδια 
Σωτήρα

ºùòéáëÜ     

Στρόβολος Τοµέας Β

Λατσιά
Μ. Γειτονιά 

ÆïíÛá÷ ° ÆïíÛá÷ µ

ÆïíÛá÷ µ1

ÆïíÛá÷ ¡ ÆïíÛá÷ ¢

Νότια του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας- Λεµεσού, βόρεια των 
Λεωφόρων Πάφου και Μακαρίου Γ' και 
δυτικά της Λεωφόρου Αγίας Ζώνης.

Ανατολικά της Λεωφόρου 
Οµονοίας και νότια των 
Λεωφόρων Πάφου και 
Μακαρίου Γ'.

Bόρεια της 
Λεωφ. Μακαρίου Γ' και 
ανατολικά της 
Λεωφ. Αγίας Ζώνης.

Βόρεια του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας-Λεµεσού και 
ανατολικά των Λεωφ. Αγίας 
Φυλάξεως και 1ης Απριλίου 
(δρόµος προς Παλώδια).

Ανατολικά του Πεδιαίου ποταµού 
και βόρεια της Λεωφ. Σπύρου 
Κυπριανού (πρώην Λεωφ. 
Τροόδους).

Νότια της Λεωφ. Σπύρου 
Κυπριανού (πρώην Λεωφ. 
Τροόδους) και 
νοτιοανατολικά της Λεωφ. 
Λεµεσού.

∆υτικά του Πεδιαίου 
ποταµού.

Νότια των Λεωφ. Λεµεσού, 
Νίκου και ∆έσποινας Παττίχη 
και Γρηγόρη Αυξεντίου µέχρι 
την 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση.

Βόρεια των Λεωφ. Λεµεσού, 
Νίκου και ∆έσποινας Παττίχη 
και Γρηγόρη Αυξεντίου και 
Νότια των Λεωφ. Σπύρου 
Κυπριανού (πρώην Τιµάγια) 
και Κυριάκου Μάτση.

Βόρεια της Λεωφ. Σπύρου 
Κυπριανού (πρώην Τιµάγια).

Βόρεια της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας, ∆υτικά των 
Λεωφόρων Ελλάδος (δρόµος προς 
Μεσόγη) και Αποστόλου Παύλου 
(από Αστυνοµική διεύθυνση προς 
Κάτω Πάφο), και Νότια της 
Λεωφόρου Αγίων Αναργύρων
(δρόµος εκκλησίας Αγίων 
Αναργύρων). 

Νότια της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας, Ανατολικά των 
Λεωφόρων Ελλάδος (δρόµος προς 
Μεσόγη) και Αποστόλου Παύλου 
(από Αστυνοµική διεύθυνση προς 
Κάτω Πάφο), και Βόρεια της 
Λεωφόρου Αγίων Αναργύρων 
(δρόµος εκκλησίας Αγίων 
Αναργύρων).

Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης.

Ενορία Παναγίας 
Ευαγγελίστριας.

Λεµεσός

Στρόβολος

Λάρνακα

Πάφος

∆άλι

µòÀäù - 

ΒΡΑ∆Υ ΒΡΑ∆Υ 

ΒΡΑ∆Υ 

¦òöÝ - 

ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ 

ΒΡΑ∆Υ 

ΒΡΑ∆Υ 

ΒΡΑ∆Υ 

ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ 

Αλάµπρα    

Λακατάµια

∆ροµολαξιά-Μενεού

Λάρνακα Τοµέας Β

Έµπα

* Η συλλογή το πρωί στη Λεμεσό αρχίζει στις 04:00

Γερµασόγεια Τοµέας Β * 

Λεµεσός Τοµέας Α2 *

Λεµεσός Τοµέας B1

ªÀââáôï

Λεµεσός Τοµέας B2 *
ΠΡΩΙ 

Λεµεσός Τοµέας ∆ *
Ύψωνας *

Αγ. Τύχωνας *

Μουτταγιάκα *
Πάφος Τοµέας Β

ÆïíÛá÷ °2 ÆïíÛá÷ µ2
Βόρεια του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας -Λεµεσού και δυτικά των 
Λεωφόρων Αγίας Φυλάξεως και 1ης 
Απριλίου (δρόµος προς Παλώδια).

Νότια του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας - Λεµεσού.

Βόρεια του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας - Λεµεσού.

∆υτικά της Λεωφόρου 
Οµονοίας και νότια της 
Λεωφόρου Πάφου.

Κ. Πολεµίδια

Άγ. Αθανάσιος

Γερµασόγεια

Νότια του αυτοκινητόδροµου
Λευκωσίας - Λεµεσού.

Νότια του αυτοκινητόδροµου
Λευκωσίας - Λεµεσού.

Βόρεια του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας - Λεµεσού.

Βόρεια του αυτοκινητόδροµου 
Λευκωσίας - Λεµεσού.

ÆïíÛá÷ °1

Γερµασόγεια Τοµέας Α 

Κ. Πολεµίδια Τοµέας Α 

Άγ. Αθανάσιος Τοµέας B * 

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Παγκύπριο Πρόγραμμα Συλλογής



ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σωστός Διαχωρισμός Συσκευασιών

PMD

Ì°ÄÆ¹

¡Ë°¤¹

TETRAPAK

1. PMD
Η κατηγορία PMD περιλαμβάνει πλαστικά μπουκάλια, δοχεία και σακούλες, μεταλλικές συσκευασίες και συσκευασίες 

τύπου Tetra pack.

2. Χαρτί
Η κατηγορία του Χαρτιού περιλαμβάνει ξηρά χαρτόκουτα, εφημερίδες-περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια και χαρτί 

γραφείου.

 

3. Γυαλί
Το γυαλί περιλαμβάνει γυάλινα μπουκάλια και βαζάκια φαγητού. 
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Α. Συλλογή PMD και χαρτιού από πόρτα σε πόρτα

Οι κατηγορίες του PMD και του χαρτιού συλλέγονται από πόρτα σε πόρτα από το πεζοδρόμιο των σπιτιών, κάθε 

εβδομάδα, αφού τοποθετηθούν στα ειδικά διάφανα και καφέ σακούλια, αντίστοιχα, τα οποία το κοινό προμηθεύεται 

από τις υπεραγορές. Το χαρτί δύναται επίσης να δένεται σε δέμα ή να τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια. 

Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται να υπάρχει κάδος ανακύκλωσης έξω από το σπίτια.  

 Β. Συλλογή PMD και χαρτιού από κάδους

Οι κατηγορίες του PMD και του χαρτιού είναι δυνατόν να συλλέγονται και από τους ειδικούς κάδους χρώματος 

μπλε για την κατηγορία PMD και καφέ για την κατηγορία χαρτιού. Οι κάδοι αυτοί είναι τοποθετημένοι σε μεγάλες 

πολυκατοικίες, σχολεία, δημόσια κτίρια και επαγγελματικά υποστατικά, όπου συνήθως υπάρχουν μεγάλες ποσότητες 

ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Οι κάδοι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους πολίτες που 

εργάζονται ή διαμένουν στα πιο πάνω κτίρια.

Διαδικασία Συλλογής

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Γ.  Συλλογή υλικών από νησίδες 

Η συλλογή και των τριών κατηγοριών γίνεται και με τη μέθοδο των νησίδων στις οποίες ο καταναλωτής μεταφέρει τις 

συσκευασίες του αφού πρώτα τις διαχωρίσει. 

Δ. Συλλογή Γυαλιού

1. Από κάδους τύπου «καμπάνα»

Το γυαλί συλλέγεται μόνο από τους ειδικούς πράσινους κάδους τύπου «καμπάνα» οι οποίοι τοποθετούνται σε κύρια 

σημεία σε κάθε περιοχή τα οποία το κοινό μπορεί να βρει μέσω της δωρεάν εφαρμογής της Green Dot ‘’Recycling CY’’.

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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2.  Συλλογή γυαλιού από «μπουκαλότοπους»

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, σε συνεργασία με πρωτοπόρες υπεραγορές, το κοινό μπορεί να 

τοποθετεί τις γυάλινες συσκευασίες του στους περιφραγμένους χώρους ανακύκλωσης γυαλιού.

Διαλογή υλικών

Μετά τη συλλογή τα υλικά μεταφέρονται στις 2 μονάδες διαλογής, οι οποίες βρίσκονται η μια στα Λατσιά και η άλλη 

στη Μονή. Στις μονάδες αυτές τα υλικά διαχωρίζονται με χειροδιαλογή ανά κατηγορία και στέλνονται για διαχείριση 

στο εξωτερικό. 

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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PMDÌ°ÄÆ¹ T: 7000 0090   
www.greendot.com.cy
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Εμπορία Υλικών

Αφού διαχωριστούν τα υλικά προωθούνται προς διάθεση σε ανακυκλωτές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα μοναδικά 

υλικά που ανακυκλώνονται στην Κύπρο είναι το γυαλί και το νάιλον. Το γυαλί οδηγείται στο Τσιμεντοποιίο Βασιλικού 

όπου  θρυμματίζεται και μπαίνει ως πρώτη ύλη στο τσιμέντο και σε άλλα δομικά υλικά. Το νάιλον μεταφέρεται σε 

εργοστάσιο ανακύκλωσης νάιλον της εταιρείας Cy Pellet  που βρίσκεται στη Λεμεσό.

Επικοινωνία με την Green Dot

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot καθώς και τις μέρες συλλογής από το σπίτι ή την 

περιοχή, το κοινό μπορεί να βρει μέσω της δωρεάν εφαρμογής Recycling CY ή στην ιστοσελίδα www.greendot.com.cy,

καθώς και μέσω των social media του Οργανισμού στο Facebook και στο Instagram.

Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις το κοινό μπορεί  να επικοινωνήσει στο 7000 0090.

ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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1. Γενικός στόχος Ανάκτησης και Ανακύκλωσης

Ο γενικός στόχος ανάκτησης ανέρχεται σε 75% των ποσοτήτων που τοποθετούν τα μέλη μας στην αγορά. Αυτό 

μεταφράζεται σε 56.999 τόνους. Το Σύστημα το έτος 2019 κατάφερε να ανακτήσει 60.144 τόνους, δηλαδή 3.146 τόνους 

περισσότερους από τον στόχο του.

Ο γενικός στόχος ανακύκλωσης ανέρχεται σε 70% των ποσοτήτων που τοποθετούν τα μέλη μας στην αγορά. Αυτό 

μεταφράζεται σε 53.199 τόνους. Το έτος 2019 το Σύστημα κατάφερε να ανακυκλώσει 57.238 τόνους, δηλαδή 4.039 

τόνους περισσότερους από τον στόχο του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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2. Αποτελέσματα Συλλογής

Το 2019 συλλέξαμε 67.385 τόνους συσκευασιών (2018: 65.189 τόνοι), εκ των οποίων οι 29.560 τόνοι (2018: 26.685 

τόνοι), ήταν από το οικιακό ρεύμα και οι 37,826 τόνοι (2018: 38,504 τόνοι), από το εμπορικό/βιομηχανικό ρεύμα 

(ΕΒΑΣ). Υπήρξε δηλαδή αύξηση 11% στο οικιακό ρεύμα και μείωση 2% στις συνολικές ποσότητες σε σύγκριση με το 

2018. Οι συνολικές ποσότητες συσκευασιών που συλλέχθηκαν αντιστοιχούν στο 82,4% των συνολικών ποσοτήτων 

που τοποθετήθηκαν στην αγορά από τα Μέλη μας. Οι συλλεχθείσες ποσότητες περιλαμβάνουν και ΧΜΣ το οποίο 

προσμετράται μόνο κατά 30% για σκοπούς υπολογισμού των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης.

Η συλλογή ανά κάτοικο το 2019 από το οικιακό ρεύμα έφτασε στα 45.08 κιλά, ποσότητα αυξημένη κατά 10,8 % σε 

σχέση με το 2018, που ήταν 40.69 κιλά ανά κάτοικο.

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 μικρή μείωση των ΕΒΑΣ είναι αποτέλεσμα κυρίως της μη προσμέτρησης των ποσοτήτων Χαρτιού Μη 

Συσκευασίας στην επίτευξη του στόχου. Παράλληλα όμως, η αύξηση της ποσότητας των υπόλοιπων υλικών ΕΒΑΣ, 

επέφερε την πολύ μικρή μείωση στις συνολικές ποσότητες.

ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩN (TONOI)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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3. Ανά υλικό στόχος ανάκτησης και ανακύκλωσης

Σε ότι αφορά την ανακύκλωση των υλικών το 2019, ανακυκλώθηκαν 65.569 τόνοι υλικών, εκ των οποίων μόνο οι 60.143 

τόνοι προσμετρούνται ως ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς οι 5.426 τόνοι είναι ΧΜΣ, οι οποίοι δεν προσμετρούνται 

στην ανακύκλωση συσκευασιών. 

Με αυτά τα αποτελέσματα το Σύστημα έφτασε το 2019 σε συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης 79,14% (77,92% το 2018), 

υπερκαλύπτοντας τον γενικό στόχο ανακύκλωσης που ανέρχεται στο 70%. 

Παράλληλα, το Σύστημα υπερκάλυψε τους κατ’ ιδίαν στόχους ανακύκλωσης σε όλα τα υλικά εκτός στο γυαλί. 

Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης σε σύγκριση με τους επιμέρους στόχους παρουσιάζονται στη γραφική παράσταση που 

ακολουθει

* Σε κύκλο βρίσκεται το Γυαλί για το οποίο το Σύστημα δεν επιτυγχάνει τον στόχο του.

Τέλος, όσον αφορά τις ποσότητες που προωθήθηκαν για ανάκτηση ενέργειας το 2019, αυτές ανέρχονται στους 2906 

τόνους, ποσότητα που ισοδυναμεί με ανάκτηση ενέργειας 3,82%, σε σύγκριση με το 5% που αποτελεί τον στόχο βάση 

της άδειας μας. Η υστέρηση οφείλεται σε μεγάλη περίοδο αδράνειας της Enerco, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα 

υλικά, λόγω δικών της τεχνικών προβλημάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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Γυαλί

Όσον αφορά τις επιδόσεις στο γυαλί, η ανάκτησή του βρίσκεται σε ανοδική πορεία, προσεγγίζοντας σταδιακά τον στόχο 

του 60%. Για βελτίωση της απόδοσης, πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες όπως είναι η προσθήκη νέων 

κάδων, η δημιουργία μπουκαλότοπων στους χώρους στάθμευσης υπεραγορών και πολυκαταστημάτων, η ανάπτυξη του 

δικτύου σε νέες περιοχές, η κάλυψη απομακρυσμένων επαγγελματικών υποστατικών και οι συνεχείς ενημερώσεις στο 

κοινό.

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 γραφική παράσταση 

που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία συλλογής του γυαλιού. 

Το 2019 προστέθηκαν στα έργα 150 νέοι κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού.
Ο συνολικός αριθμός κάδων ανακύκλωσης γυαλιού ανέρχεται σε 1631.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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Ξύλο 

Το ποσοστό ανακύκλωσης του ξύλου για το 2019 ήταν 32,91% (4,2% το 2018), έναντι του στόχου που ανέρχεται στο 15%. 

Συγκεκριμένα, έτυχαν διαχείρισης 2012 τόνοι ξύλου το 2019, έναντι 236 το 2018. 

Εντός του 2019 και με την αποδοχή της πρότασης που κάναμε προς το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Ιούνιο του 2016 

για συνυπολογισμό της ανακατασκευής – επιδιόρθωσης ξύλινων παλετών στις ποσότητες που ανακυκλώνονται 

όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες, το Σύστημα σύναψε συνεργασίες με ανακατασκευαστές ξύλινης παλέτας με 

αποτέλεσμα την ανακύκλωση 2012 τόνων ξύλινης συσκευασίας. Με αυτό τον τρόπο οδηγηθήκαμε στην υπερκάλυψη 

του στόχου του 15% στην ανακύκλωση του ξύλου. 

Υπολείμματα Διαλογής

Σχετικά με τα υπολείμματα διαλογής, συνεχίστηκε και το 2019 η πρακτική της αξιοποίησής τους για ανάκτηση 

ενέργειας στην τοπική Τσιμεντοβιομηχανία. Για το 2019, 2906 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 2019 δεν δεχόταν υλικά. Η ανάκτηση για το 

έτος έφτασε στο 3,82%, 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 2019 στο 18,08% σε 

σύγκριση με 13,4% το 2018, 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 τον σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών. 

Ποσότητες υλικών στην ΟΕΔΑ Λεμεσού 

Από 31 Οκτωβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2019 λόγω διακοπής παραλαβής υλικών  από τη μονάδα διαλογής Barracuda 

Intertrade Ltd, μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Λεμεσού 1193 τόνοι υλικών PMD και χαρτιού, οι οποίοι θα 

τύχουν διαχείρισης εντός του 2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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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 

2019 ανακυκλώθηκαν 77 τόνοι πολυστερίνης, σε σύγκριση με 47 τόνους το 2018 και 39 τόνους το 2017.

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. 

4. Άλλα Τεχνικά Θέματα

Το 2019 έγιναν οι πιο κάτω προσθήκες νέων περιοχών στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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5. 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 2019 υπήρχαν τοποθετημένοι 102 κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων σε 63 σημεία 

πώλησης φυτοφαρμάκων. Tα αποτελέσματα συλλογής σε κιλά παρουσιάζονται στην πιο κάτω γραφική παράσταση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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Το 2019 η Above the Line επικοινωνία της Green Dot Κύπρου στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στη διαφήμιση μέσω 

διαδικτύου. Η ψηφιακή επικοινωνία επιτυγχάνει τόσο τη μαζική όσο και την εξατομικευμένη επικοινωνία με τον πιο 

εύκολο και πιο οικονομικό τρόπο.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι Above the Line δράσεις του Οργανισμού που διενεργήθηκαν το 2019:

1. Ιστοσελίδα

Κατά το 2019 η ιστοσελίδα της Green Dot Κύπρου είχε αξιοσημείωτη απήχηση, με την επισκεψιμότητά της να 

ανέρχεται στις 127.646 χιλιάδες έναντι 88 χιλιάδων που σημείωσε το 2018. Το γεγονός αυτό συνιστά σημαντική 

επιτυχία, καθώς η ανοδική πορεία της ιστοσελίδας καταδεικνύει την αποδοχή που είχε στο κοινό και την ευκολία 

χρήσης κατά την πλοήγησή της. Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα βασικό επικοινωνιακό εργαλείο για τον Οργανισμό, το 

οποίο παρέχει σφαιρική ενημέρωση για την ανακύκλωση συσκευασιών τόσο για το κοινό όσο και για τις επιχειρήσεις, 

σε ελληνικά και αγγλικά. Μέσω της ιστοσελίδας το κοινό μπορεί επίσης να βρει τον  διαδικτυακό χάρτη στον οποίο 

σημειώνοντας τη διεύθυνση του ενημερώνεται για την ημέρα συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών από το σπίτι του 

καθώς και για τον πλησιέστερο κάδο συλλογής γυαλιού.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
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2. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η παρουσία της Green Dot Κύπρου ήταν ιδιαίτερα έντονη και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Facebook, και Insta-

gram και κατά την περσινή χρονιά, αναπτύσσοντας μία αμφίδρομη σχέση με το κοινό.

Το κοινό χρησιμοποίησε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό και να εκφράσει τις 

απορίες και τα παράπονα του καθώς και να ενημερωθεί για τα νέα του Οργανισμού αλλά και για τις εκδηλώσεις που 

διοργάνωσε και συμμετείχε. 

Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν την ανταπόκριση του κοινού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι ότι οι δημοσιεύσεις του Οργανισμού στη σελίδα του στο Facebook εμφανίστηκαν 5,5 εκατομμύρια 

φορές για όλο το 2019.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
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3. Εφαρμογή Recycling Cy

Η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό ΑΦΗΣ Κύπρου δημιούργησαν την εφαρμογή Recycling CY η 

οποία παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ανακύκλωση των συσκευασιών και των μπαταριών. 

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. 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. 

Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα πλοήγησης σε ελληνικά και αγγλικά, ενώ διατίθεται δωρεάν από το AppStore και το 

GooglePlay. 

Παράλληλα δημιουργήθηκε και ένας νέος διαδικτυακός χάρτης (διαδικτυακή εφαρμογή) ο οποίος περιέχει όλη την 

πληροφόρηση που παρέχει η εφαρμογή Recycling CY. Το κοινό έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό αυτό χάρτη μέσω των 

ιστοσελίδων των οργανισμών μας

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
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4. Ενημέρωση Συνεργατών

Η Green Dot Κύπρου συνέχισε την ενημέρωση των Μελών, Μετόχων, συνεργατών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών 

μέσα από το ενημερωτικό δελτίο το οποίο απέστειλε ηλεκτρονικά τον Φεβρουάριο του 2019 σε όλα τα μέλη της. Τα 

Μέλη και οι Μέτοχοι της Green Dot λαμβάνουν πληρέστερη εικόνα για το έργο του Οργανισμού μέσω και της Ετήσιας 

Έκθεσης η οποία εμπεριέχει τις συνολικές δράσεις και ενέργειες του Οργανισμού για το χρονικό διάστημα ενός έτους.

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
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Εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες 

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι Below the Line δράσεις του Οργανισμού για το 2019:

1. 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 

Ακροπόλεως, ενώ το Φεστιβάλ της Λεμεσού πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στον Μώλο της Λεμεσού. 

Και τα δύο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν με πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη της ανακύκλωσης ως αναπόσπαστο 

κομμάτι του Ευ Ζην, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιβάλλον. 

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα, να ενημερωθούν 

για την ανακύκλωση από περιβαλλοντικές και οικολογικές οργανώσεις και παράλληλα να συμμετέχουν σε πολλά 

διαδραστικά παιχνίδια που στόχο έχουν να διδάξουν και να φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στην ανακύκλωση. 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
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ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ

Στόχος της Green Dot είναι η προώθηση ενός τρόπου ζωής ο οποίος να επιδεικνύει Σεβασμό προς το περιβάλλον και 

Σεβασμό προς τις επόμενες γενιές.

Όπως κάθε χρόνο, η είσοδος για το κοινό ήταν δωρεάν. Χιλιάδες επισκεπτών στήριξαν και τις δύο εκδηλώσεις του 

Οργανισμού, συμμετέχοντας στα Φεστιβάλ.

Τα Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένα επίσης στην Εκστρατεία Ενημέρωσης Rethink (Reduce-Reuse-Recycle), η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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2. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση μαθητών

O Οργανισμός στο πλαίσιο της ενημερωτικής του δράσης πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019 παρουσιάσεις 

για την ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων σε σχολεία και οργανωμένα σύνολα. Κατά τη διάρκεια 

της χρονιάς επισκεφθήκαμε και ενημερώσαμε περίπου 1500 άτομα, κυρίως μαθητές.   Από την αρχή της λειτουργίας 

της Green Dot δώσαμε έμφαση στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, και ετοιμάσαμε σε συνεργασία με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ολοκληρωμένα εγχειρίδια για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης τα οποία βοηθούν τους 

εκπαιδευτικούς να προβάλουν στην τάξη τις αρχές της ανακύκλωσης και της οικολογίας γενικότερα.
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3. 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 συμμετείχε σε 

αυτές με παιχνίδια για την ανακύκλωση και ενημερωτικά περίπτερα. Τα παιχνίδια αφορούν 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:

- Καρναβάλι Αγλαντζιάς - Συλλογή Ανακυκλώσιμων υλικών.

- Καρναβάλι Λεμεσού- Συνεργασία με Φίλους της Γης και Δήμο Λεμεσού για καθαρισμό και συλλογή των    
   ανακυκλώσιμων υλικών μετά το τέλος της καρναβαλίστικης παρέλασης με παροχή δωρεάν σακουλιών ανακύκλωσης.

- Εκστρατεία καθαρισμού Let’ Do It Cyprus που διοργανώνει το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. 

- Εκδήλωση που διοργάνωσε ο Περιβαλλοντικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

- Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Κάτω Πολεμιδιών.

- Φεστιβάλ Περιβάλλοντος Λακατάμιας.

- Περιβαλλοντική εκδήλωση του οργανισμού Life Cyclamen στο Mall of Cyprus.
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- Βράβευση Green Dot  από την Επίτροπο Περιβάλλοντος για τη συνεισφορά της στο Lets Do It Cyprus.

- Βραβεία Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών 
   φυτοπροστατευτικών προϊόντων της Green Dot.

- Περιβαλλοντική εκδήλωση Δήμου Αγίου Αθανασίου με ενημερωτικό περίπτερο και παιχνίδια. 

- Εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οργανισμός CYMEPA στο My Mall Limassol για το πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία».

- Alphamega Run as One-Τοποθέτηση κάδων PMD σε όλη τη διαδρομή του Μαραθώνιου για συλλογή των πλαστικών      
  μπουκαλιών νερού και συμμετοχή με 2 περίπτερα για ενημέρωση του κοινού και παιχνίδια για τους μικρούς μας    
  φίλους στο Fun park.

- Radisson Blu -Μαραθώνιος Λάρνακας. Την ημέρα διεξαγωγής του Μαραθωνίου η Green Dot τοποθέτησε 10    
   κάδους PMD κατά μήκος της διαδρομής, ενώ όλοι οι σταθμοί ήταν στελεχωμένοι με άτομα υπεύθυνα για τη συλλογή    
   των πλαστικών μπουκαλιών και την τοποθέτηση τους στους ειδικούς κάδους. Ομάδα εργαζομένων του Οργανισμού 
   στελέχωσε επίσης και έναν εκ των σταθμών ανεφοδιασμού των μαραθωνοδρόμων. Με την τοποθέτηση των μπλε 
   κάδων PMD σε όλη τη διαδρομή του Μαραθωνίου συλλέχθηκαν και ανακυκλώθηκαν 20.000 πλαστικά μπουκάλια.
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