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Αυτή είναι η πρώτη επικοινωνία μας ως 
Οργανισμός μέσω ετήσιας αναφοράς με τους 
Μετόχους και τα Μέλη του Συστήματος. Η 
ετοιμασία ετήσιας αναφοράς καθίσταται από 
φέτος θεσμός. Με αυτή λοιπόν την ευκαιρία που 
μου δίνεται, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλες τις 
εταιρείες που συμβλήθηκαν και συμβάλλονται με 
το Σύστημα για την ανάληψη των υποχρεώσεων 
τους για τη διαχείριση των Συσκευασιών που 
τοποθετούν στην αγορά. Έχουμε ήδη ξεπεράσει 
τα 600 Μέλη και Μετόχους και εκπροσωπούμε 
πάνω από 80,000 τόνους συσκευασία. Ευχαριστίες 
στους Μετόχους του Συστήματος και ειδικά στους 
Ιδρυτικούς Μετόχους, τις πρώτες 30 επιχειρήσεις 
που με την στήριξη τους έγινε δυνατή η οργάνωση 
και ανάπτυξη του Συστήματος. 

Ειδικές ευχαριστίες απευθύνω στους συνεργάτες 
μου, στα εκάστοτε μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων του Οργανισμού και στο ΚΕΒΕ που 
με την στήριξη του μας βοηθά συνεχώς στις 
προσπάθειες μας. 

Ανασκοπούμε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για 
το Σύστημα. Όντας στα πρώτα βήματα μας, τόσο 
το 2006 όσο και το 2007 ήταν χρονιές θεμελιακής 
σημασίας. Το 2008 όμως μας πήρε από το 16% 
της κάλυψης του πληθυσμού μέχρι τα μέσα 
Δεκεμβρίου 2007 στο 55% με τις δύο επεκτάσεις 
σε Λεμεσό και Λευκωσία το Δεκέμβρη του 2007 και 
τον Οκτώβριο του 2008. Επεκτάσεις αναγκαίες μεν 
στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων ανάκτησης 
και ανακύκλωσης, αλλά και ιδιαίτερα απαιτητικές 
τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. 

Έχουμε ήδη μεγαλώσει αρκετά. Έχουμε ένα 
Σύστημα που καλύπτει 430,000 άτομα και από την 
1η Ιουνίου του 2009 θα ξεπεράσει τις 550,000 με 
την επέκταση των έργων σε Πάφο και ελεύθερη 
Αμμόχωστο. Αρχίσαμε σχεδόν από το μηδέν, σε 
μια χώρα χωρίς υποδομές και εμπειρία. Από αυτή 
την άποψη ακόμη και τα αυτονόητα σε αυτή την 
προσπάθεια ήταν και είναι δύσκολα. 

Η στρατηγική μας βασίστηκε αρχικά στη χρήση 
εργολάβων για την εκτέλεση όλων των έργων. Αυτό 
αλλού δούλεψε καλά και αλλού όχι και τόσο αφού 
δεν βρίσκουμε καλά οργανωμένους συνεργάτες 
ως αποτέλεσμα της νηπιακής κατάστασης της 
συγκεκριμένης βιομηχανίας. 

Αρχίσαμε στα μέσα του 2008 την αναμόχλευση 
του κάθε τι που κάνουμε για να φτάσουμε 
στη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας. 
Καταρτίσαμε μια νέα στρατηγική που τέθηκε 
σε εφαρμογή από την αρχή του φετινού έτους. 
Απλοποιήσαμε την επικοινωνία μας με τον 
κόσμο, βελτιώσαμε το Σύστημα αναφορών 
μας, επικεντρωθήκαμε στην περαιτέρω 
ενθάρρυνση του κόσμου για συμμετοχή στα 
προγράμματα, δοκιμάσαμε και δοκιμάζουμε 
νέους απλοποιημένους τρόπους συλλογής, κ.ά.. 
Παράλληλα όμως, συμπληρώσαμε την στρατηγική 
μας με ακόμη ένα σημαντικό πυλώνα. Αυτού που 
προνοεί ότι όπου η αγορά αδυνατεί ή καθυστερεί 
να δώσει λύσεις σε θέματα που μας αφορούν, 
όπως η ανάκτηση ενέργειας από συσκευασίες, ή 
η εξυπηρέτηση μεγάλων εμπορικών σημείων, το 
Σύστημα θα παρεμβαίνει ως καταλύτης, πιθανόν 
και με εταιρικές συμμετοχές ώστε να αναπτυχθούν 
και αυτές οι υποδομές. 

Ήμουν και είμαι πάντα της άποψης ότι η επιτυχία 
του Οργανισμού μας θα κριθεί από την επίτευξη 
των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης των 
συσκευασιών με τα χαμηλότερα δυνατά τέλη προς 
τις επιχειρήσεις του τόπου. Αυτός ήταν και θα είναι 
πάντα ο καθοδηγητικός στόχος μας. 

Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τους οργανισμούς 
ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση για τη συνεργασία που 
είχαμε και έχουμε. Μέσα από αυτή τη συνεργασία 
αναπτύξαμε και αδειοδοτήσαμε τα δύο Συλλογικά 
Συστήματα για τις Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές 
συσκευές και για τις οικιακές μπαταρίες. Δώσαμε 
έτσι μια νέα διάσταση στη δράση του οργανισμού 
μας αφού και τα τρία αδειοδοτημένα συστήματα 
που υπάρχουν στην Κύπρο έχουν αναπτυχθεί και 
εργάζονται σε συνεργασία με τον Οργανισμό μας. 

Όνομα Προέδρου

ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
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Αυτή είναι η πρώτη μας επικοινωνία μέσω 

της έκθεσης πεπραγμένων με τους Μετόχους και  

τα Μέλη του Συστήματος. Η ετοιμασία έκθεσης 

πεπραγμένων καθίσταται από φέτος θεσμός. Με αυτή 

λοιπόν την ευκαιρία, επιθυμώ να ευχαριστήσω 

όλες τις εταιρείες που συμβάλλονται με

το Σύστημα για την ανάληψη των υποχρεώσεών τους 

για τη διαχείριση των Συσκευασιών που τοποθετούν 

στην αγορά. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τα 600 

Μέλη και Μετόχους και εκπροσωπούμε 

πάνω από 80,000 τόνους συσκευασίας. 

Ευχαριστίες στους Μετόχους του 

Συστήματος και ειδικά στους Ιδρυτικούς 

Μετόχους, τις πρώτες 30 επιχειρήσεις που 

με την στήριξή τους έγινε δυνατή η οργάνωση και 

ανάπτυξη του Συστήματος. 

Ειδικές ευχαριστίες απευθύνω στους 

συνεργάτες μου, στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ως επίσης και στο ΚΕΒΕ    

του οποίου η στήριξη είναι συνεχής. 
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Ανασκοπούμε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά 
για το Σύστημα. Όντας στα πρώτα μας βήματα, 
τόσο το 2006 όσο και το 2007 ήταν χρονιές 
θεμελιακής σημασίας. Το 2008 όμως μας 
πήρε από το 16% της κάλυψης
του πληθυσμού στο 55% με τις δύο 
επεκτάσεις σε Λεμεσό και Λευκωσία
το Δεκέμβρη του 2007 και τον Οκτώβριο 
του 2008. Επεκτάσεις αναγκαίες μεν 
στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων 
ανάκτησης και ανακύκλωσης, αλλά και 
ιδιαίτερα απαιτητικές τόσο τεχνικά όσο και 
οικονομικά. 

Έχουμε ήδη μεγαλώσει αρκετά. Έχουμε ένα 
Σύστημα που από την 1η Ιουνίου του 2009 έχει 
ξεπεράσει τις 550,000 άτομα σε κάλυψη με 
την επέκταση των έργων στην Πάφο και
την Ελεύθερη Αμμόχωστο. Αρχίσαμε σχεδόν 
από το μηδέν, σε μια χώρα χωρίς υποδομές 
και εμπειρία. Από αυτή την άποψη ακόμη και 
τα αυτονόητα σε αυτή την προσπάθεια ήταν
και είναι δύσκολα. 

Η στρατηγική μας βασίστηκε αρχικά 
στη χρήση εργολάβων για την εκτέλεση όλων 
των έργων. Αυτό, αλλού δούλεψε καλά και 
αλλού όχι και τόσο αφού δεν υπήρχαν καλά 
οργανωμένοι συνεργάτες λόγω της νηπιακής 
κατάστασης στην οποία βρίσκεται 
η συγκεκριμένη βιομηχανία. 

Αρχίσαμε στα μέσα του 2008 
την "αμφισβήτηση" του κάθε τι που κάνουμε 
για να φτάσουμε στη βελτιστοποίηση 
των δραστηριοτήτων μας. Καταρτίσαμε μια νέα 
στρατηγική που τέθηκε σε εφαρμογή από 
την αρχή του φετινού έτους. Απλοποιήσαμε 
την επικοινωνία μας με τον κόσμο, 
βελτιώσαμε το σύστημα αναφορών 
μας, επικεντρωθήκαμε στην περαιτέρω 
ενθάρρυνση του κόσμου για συμμετοχή 
στα προγράμματα, δοκιμάσαμε και 
δοκιμάζουμε νέους απλοποιημένους 

τρόπους συλλογής, κ.ά. Παράλληλα όμως, 
συμπληρώσαμε την στρατηγική μας με ακόμη 
ένα σημαντικό πυλώνα. Αυτού που προνοεί ότι 
όπου η αγορά αδυνατεί ή καθυστερεί να δώσει 
λύσεις σε θέματα που μας αφορούν, όπως 
η ανάκτηση ενέργειας από συσκευασίες ή 
η εξυπηρέτηση μεγάλων εμπορικών σημείων, 
το Σύστημα θα παρεμβαίνει ως καταλύτης, 
πιθανόν και με εταιρικές συμμετοχές, ώστε 
να αναπτυχθούν και αυτές οι υποδομές. 

Ήμουν και είμαι πάντα της άποψης ότι 
η επιτυχία του Οργανισμού μας θα κριθεί 
από την επίτευξη των στόχων ανάκτησης 
και ανακύκλωσης των συσκευασιών με 
ταυτόχρονη επίτευξη των χαμηλότερων 
δυνατών τελών προς τις επιχειρήσεις 
του τόπου. Αυτός ήταν και θα είναι πάντα 
ο καθοδηγητικός στόχος μας, ο οποίος 
βεβαίως δεν μπορεί να επιτευχθεί από 
τα πρώτα χρόνια. 

Κλείνοντας, να ευχαριστήσω τους οργανισμούς 
ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση για τη συνεργασία 
που είχαμε και έχουμε. Μέσα από αυτή 
τη συνεργασία αναπτύξαμε και αδειοδοτήσαμε 
τα δύο Συλλογικά Συστήματα για 
τις Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές 
και για τις Μπαταρίες Οικιακού Τύπου. 
Δώσαμε έτσι μια νέα διάσταση στη δράση 
του οργανισμού μας αφού και τα τρία 
αδειοδοτημένα συστήματα που υπάρχουν 
στην Κύπρο έχουν αναπτυχθεί και εργάζονται 
σε συνεργασία με τον Οργανισμό μας.

Εύχομαι σε όλους καλή πρόοδο.

Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Σπανός



8

7

2007-20088 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Το όραμά μας είναι:
• Να μας εμπιστεύονται για το γνήσιο ενδιαφέρον μας 

 και την ικανότητά μας να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η αποστολή μας είναι:
Σε συνεργασία με την Κοινωνία να πετύχουμε:

• Την επίτευξη των εθνικών στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών.

• Την βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής μας απόδοσης.

• Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής 

 με καθαρή και άμεση επικοινωνία 

 και απλές μεθόδους.

Οι αξίες μας είναι:
• Η αυτοπεποίθηση των ανθρώπων μας.

• Η απλότητα στα συστήματα και τις μεθόδους μας.

• Η ταχύτητα στις δράσεις μας.
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Μήνυμα της Αρμόδιας Αρχής
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Εκ μέρους της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και 

ιδιαίτερα του Κλάδου Διαχείρισης 

Στερεών και Επικινδύνων 

Αποβλήτων, εκφράζονται προς την 

Green Dot Cyprus βαθειά εκτίμηση και 

θερμές ευχαριστίες για την ουσιαστική 

συμβολή της στη διαχείριση αριθμού 
ρευμάτων αποβλήτων στην Κύπρο. 
Βεβαιώνεται με το πλέον κατηγορηματικό 

τρόπο ότι, υπάρχει μέχρι στιγμής 

άψογη και υψηλού επιπέδου 
επαγγελματική συνεργασία μεταξύ 

μας, γεγονός που προδικάζει την επίτευξη 

των ποσοτικών στόχων της χώρας μας. 

Δρ Κώστας Παπασταύρος
Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 

Επικεφαλής Τομέα Αποβλήτων και Κλιματολογικών Αλλαγών 
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Ποιοί είμαστε;

Ο Νόμος Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Ν.32(I) /2002) με 
τις τροποποιήσεις και τους κανονισμούς που τον συνοδεύουν, καθορίζουν το 

πλαίσιο ευθυνών των επιχειρήσεων που θεωρούνται υπόχρεοι συσκευασίας 
και πρέπει να μεριμνήσουν για την ανάκτηση και ανακύκλωση των συσκευασιών τους.

Οι τρόποι ανταπόκρισης των επιχειρήσεων έναντι της υποχρέωσής τους, βάσει του 
Νόμου, μπορεί να είναι, είτε με την οργάνωση Ατομικών Συστημάτων Συμμόρφωσης 

είτε με την οργάνωση και συμμετοχή σε Συλλογικά Συστήματα Συμμόρφωσης.
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Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει και 

στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων 

στην Κύπρο έχει συμβληθεί και έχει δημιουργήσει 

το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Green Dot (Cyprus) 

Public Co Ltd, με στόχο να οργανώσει 

το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης 

Συσκευασιών στην Κύπρο.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 

του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), ως οργανισμού ομπρέλα, 

και σήμερα μέτοχοι και μέλη του είναι επιχειρήσεις-

υπόχρεοι διαχειριστές συσκευασίας, διακινητές, 

υπόχρεοι πρώτων υλών και κατασκευαστές 

συσκευασίας, καθώς επίσης και το ΚΕΒΕ.

Μέχρι σήμερα με το Σύστημα έχουν συμβληθεί 

πέραν των 600 επιχειρήσεων, 86 εκ των οποίων 

είναι Μέτοχοι του Συστήματος. Αυτές οι 600 

επιχειρήσεις είναι ως επί το πλείστον και 

οι μεγαλύτεροι υπόχρεοι συσκευασίας 

στην Κύπρο. Η υπογραφή συμβάσεων με μέλη ή 

και μετόχους συνεχίζεται και αναμένεται ότι ένας 

σημαντικός ακόμη αριθμός επιχειρήσεων υπόχρεων 

συσκευασίας θα συμβληθεί σταδιακά 

με το Σύστημα.

Στις 10 Ιανουαρίου 2006 το Σύστημα είχε υποβάλει 

την αίτησή του στις αρμόδιες κρατικές αρχές για 

αδειοδότηση του συστήματος όπως προβλέπεται 

στη σχετική Νομοθεσία. Το σύστημα αδειοδοτήθηκε 

ως το πρώτο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης 

Συσκευασιών στην Κύπρο την 1η Αυγούστου 

το 2006 για εξαετή περίοδο, όπως προνοεί 

η σχετική Νομοθεσία.

Μέσα στα πλαίσια της οργάνωσης και ανάπτυξης του 

Συστήματος και με κύριο στόχο να αναπτυχθεί ένα 

Σύστημα που να εκμεταλλεύεται τις εμπειρίες και 

τις βέλτιστες πρακτικές σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Διοίκηση 

του Συστήματος επέλεξε να συνεργαστεί με 

τον αντίστοιχο οργανισμό του Βελγίου, την εταιρεία 

FOST Plus. Η επιλογή της FOST Plus έγινε 

με κριτήριο την αποτελεσματικότητα του Συστήματος 

(ψηλά ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης) 

και του λογικού κόστους συμμόρφωσης.

Παράλληλα, ο οργανισμός είναι μέλος 

του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου οργανισμών 

συλλογικής Διαχείρισης Συσκευασιών, 

του Packaging Recovery Organisation Europe 

που εδρεύει στις Βρυξέλλες και συμπεριλαμβάνει 

30 άλλα παρόμοια συστήματα από όλο τον κόσμο 

(περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό 

Pro-Europe στην ιστοσελίδα www.pro-e.org). 

Με την πιο πάνω συμμετοχή, το Σύστημα αποτελεί 

τον αποκλειστικό διαχειριστή του σήματος Green 

Dot στην Κύπρο. 

Ο Οργανισμός, πέραν από την ενασχόλησή του με 

τις συσκευασίες έχει αναλάβει με συμβάσεις 

διαχείρισης, τη δημιουργία και διεύθυνση δύο 

άλλων συλλογικών συστημάτων. 

Του Συστήματος για τη Διαχείριση Ηλεκτρικών και 

Ηλεκτρονικών Αποβλήτων εκ μέρους 

του Οργανισμού WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου 

Λτδ και του Συστήματος για τη Διαχείριση

Οικιακού Τύπου Μπαταριών εκ μέρους

του Οργανισμού ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ. Και τα δύο αυτά 

Συστήματα έχουν αδειοδοτηθεί και η μεν ΑΦΗΣ

έχει αρχίσει τη λειτουργία της ενώ αναμένεται 

σύντομα να λειτουργήσει και το πρόγραμμα

της Ηλεκτροκύκλωσης. Έτσι, η Green Dot Κύπρου 

καθίσταται ένα «one stop shop» για 

τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που προκύπτουν 

από την «Ευθύνη Παραγωγού» αφού διαχειρίζεται 

και τα τρία αδειοδοτημένα Συστήματα που υπάρχουν 

στην Κύπρο.
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Τι κάνουμε;
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Η Green Dot Κύπρου, ως αδειοδοτημένο 

Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης 

Συσκευασιών, έχει στόχο να καλύψει τις εκ 

του Νόμου υποχρεώσεις των Εταιρειών που 

συμβάλλονται μαζί της για τη διαχείριση 

των συσκευασιών που τοποθετούν 

στην αγορά. 

Είναι ένας ιδιωτικού δικαίου οργανισμός 

ο οποίος όμως έχει ένα θεσμικό ρόλο. Με 

βάση τη Νομοθεσία είναι μή κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα οργανισμός. Δεν μπορεί δηλαδή 

να διανείμει κέρδη στους Μετόχους της. 

Εάν υπάρξουν πλεονάσματα στο Σύστημα θα 

επιστραφούν στις συμβαλλόμενες Εταιρείες 

μέσω μειωμένων ή μή αυξημένων τελών 

στα επόμενα χρόνια. Φυσικά προς το παρόν 

το Σύστημα βρίσκεται σε φάση μεγάλων 

επεκτάσεων των δραστηριοτήτων του και 

τα οικονομικά του δεδομένα μεταβάλλονται 

και διαμορφώνονται ανάλογα.  

Χρηματοδοτείται από τις εταιρείες που 

συμβάλλονται μαζί του είτε ως Μέτοχοι είτε 

ως Μέλη. Κάθε εταιρεία δηλώνει μια φορά 

το χρόνο το σύνολο των συσκευασιών ανά 

κατηγορία υλικού που έχει τοποθετήσει 

στην αγορά το προηγούμενο έτος. Με βάση 

ένα ενιαίο κατάλογο Tελών χρεώνονται όλες 

οι εταιρείες σύμφωνα με τις ποσότητες 

συσκευασίας που τοποθετούν στην αγορά. 

Με αυτά τα χρήματα το Σύστημα οργανώνει 

τα έργα συλλογής και διαχείρισης 

των συσκευασιών. 

Οι συσκευασίες συλλέγονται με δύο τρόπους. 

Οι εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες 

που παράγονται σε καταστήματα, εργοστάσια, 

αποθήκες, εμπορικά κέντρα κ.λ.π., 

συλλέγονται σε συνεργασία με ένα δίκτυο 

αδειοδοτημένων διαχειριστών τους οποίους 

ενισχύει οικονομικά το Σύστημα για κάθε 

τόνο υλικού που διαχειρίζονται. 

Οι οικιακές συσκευασίες είναι όσες 

συσκευασίες παράγονται στις οικιστικές 

μονάδες, τα σπίτια δηλαδή των πολιτών. 

Αυτές οι συσκευασίες είναι πολύ πιο 

δύσκολο και ακριβό να ανακτηθούν αλλά 

αποτελούν το 70% περίπου του συνόλου 

των συσκευασιών και εξ αντικειμένου 

η ανάκτησή τους είναι απαραίτητη. 

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να 

αναπτυχθούν οι υποδομές για την αξιοποίηση 

αυτών των συσκευασιών. Η Green Dot 

Κύπρου συνεργάζεται στενά με τις Τοπικές 

Αρχές τα τελευταία 2½ χρόνια και έχει 

σταδιακά σχεδιάσει, αναπτύξει και εκτελεί 

προγράμματα ανακύκλωσης σε 19 Δήμους 

και 25 Κοινότητες. 

Συνολικά, μέχρι σήμερα καλύπτονται από 

τα προγράμματα 550,000 περίπου πολίτες ή 

το 65% του πληθυσμού. Έχουν καλυφθεί 

οι αστικές και περιαστικές περιοχές 

της Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και 

ελεύθερης Αμμοχώστου. Προγραμματίζεται 

σε μερικούς μήνες και η κάλυψη της αστικής 

και περιαστικής Λάρνακας. 
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Το Σύμβολο Green Dot
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Το Σύμβολο Green Dot, είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και ευρέως χρησιμοποιημένα 
σύμβολα στον κόσμο. Συμβολίζει προϊόντα και εταιρείες που είναι δεσμευμένα 
στην ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των συσκευασιών τους. Τοποθετημένο σε μια 
συσκευασία, το Σύμβολο καταδεικνύει ότι για αυτή τη συσκευασία ο Υπόχρεος Οργανισμός 
που το έχει τοποθετήσει στην αγορά έχει συμβληθεί με το σύστημα Green Dot στη χώρα 
στην οποία έχει διαθέσει το προϊόν και έχει καταβάλει τέλη για τη διαχείρισή του ως 
απόβλητο συσκευασίας. Είναι στην ουσία ένα οικονομικό σύμβολο το οποίο όμως δείχνει 
την περιβαλλοντική υπευθυνότητα του Οργανισμού που έχει διαθέσει το συσκευασμένο 
προϊόν στην αγορά. 

Είναι σημαντικό για το κοινό να αντιληφθεί ότι το Σύμβολο δεν έχει σχέση με 

την ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος ή της συσκευασίας. 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συσκευασιών που κυκλοφορούν στην αγορά φέρουν ήδη 

το σύμβολο Green Dot. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλες οι επιχειρήσεις που διακινούν 

τέτοια προϊόντα στην Κύπρο έχουν συμβληθεί με την Green Dot Κύπρου. Ένα μεγάλο 

ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων το έχει ήδη κάνει, αλλά υπάρχουν αρκετές ακόμη εταιρείες 

που χρησιμοποιούν το Σύμβολο παράνομα. Το Σύμβολο είναι ελεγχόμενο και ο μόνος 

Οργανισμός που μπορεί να εγκρίνει την κυκλοφορία του στην κυπριακή αγορά είναι η Green 

Dot Κύπρου, αποκλειστικός διαχειριστής του Συμβόλου στην Κύπρο. 

Οι εταιρείες λοιπόν που χρησιμοποιούν το Σύμβολο παράνομα, παραβαίνουν το Νόμο για 

την ελεγχόμενη κυκλοφορία του σήματος, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι σαφώς παραβαίνουν 

και τη Νομοθεσία για τη διαχείριση των Συσκευασιών τους αφού δεν είναι συμβεβλημένες με 

το μόνο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Συσκευασιών στην κυπριακή αγορά. 
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Μήνυμα από τον Γενικό Διευθυντή
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Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 4 χρόνια από 
την ουσιαστική έναρξη των εργασιών 
του Συστήματος. Τον Μάϊο του 2005 άρχισε 
η στελέχωση του Συστήματος και αμέσως 
προχώρησαν οι σχεδιασμοί και η Αδειοδότηση 
του Συστήματος. Μια διαδικασία νέα για τα κυπριακά 
δεδομένα και ως εκ τούτου με τις δυσκολίες της, 
αφού βασίζεται σε εναρμονιστικές Νομοθεσίες 
που εγκρίθηκαν από το 2002 και μετά. 

Με τη στήριξη των πρώτων 30 μεγάλων 
επιχειρήσεων που έγιναν οι Ιδρυτικοί Μέτοχοι 
του Συστήματος και του ΚΕΒΕ, το Σύστημα 
προχώρησε, εδραιώθηκε και αποτελεί μέχρι και 
σήμερα το μόνο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα 
Διαχείρισης Συσκευασιών. Έχουμε μέχρι σήμερα 
συμβάσεις με πάνω από 600 εταιρείες και αν και 
υπολείπονται ακόμη αρκετές εταιρείες που δεν 
τηρούν τη Νομοθεσία, έχουμε ένα μεγάλο μερίδιο 
της αγοράς αφού οι πλείστες μεγάλες εμπορικές 
εταιρείες έχουν συμβληθεί μαζί μας. 

Αρχίσαμε το Φεβρουάριο του 2007 τα πρώτα μας 
έργα συλλογής οικιακών συσκευασιών σε 5 Δήμους 
με κάλυψη 16% του πληθυσμού. Το πρόγραμμα 
μεγάλωσε από τότε σε φάσεις και σήμερα καλύπτει 
το 65% του πληθυσμού σε 19 Δήμους 
και 25 Κοινότητες. 

Το Σύστημα εδραιώθηκε και απέδειξε ότι 
ο ιδιωτικός τομέας, η βιομηχανία, μέσα από ευέλικτα 
σχήματα έχει και λόγο και ρόλο. Σήμερα είναι 
αρκούντος αποδεκτό ότι η ανακύκλωση προχωρά. 
Και προχωρά σε μεγάλο βαθμό γιατί 
η βιομηχανία έχει μπει μπροστά. Έχει αναλάβει 
τις ευθύνες της και δίνει λύσεις. Σε συνεργασία 
με τις αρμόδιες αρχές και την κοινωνία έχει βάλει 
πλώρη για επίτευξη των εθνικών στόχων ανάκτησης 
και ανακύκλωσης των Συσκευασιών. 

Τα πιο πάνω δεν μας επαναπαύουν. 
Μας δημιουργούν θετική πίεση και εγρήγορση για 
ακόμη καλύτερη δουλειά στο μέλλον. Έχουμε 
την τύχη το Σύστημα να διοικείται από ανθρώπους 
με μεγάλη πείρα και γνώση στη Διοίκηση 
Οργανισμών. Και αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν 
το αφήνουμε στην τύχη. Κάθε τι που κάνουμε είναι 
συνέχεια κάτω από το φακό της προσπάθειας 
για συνεχή βελτίωση και ανανέωση.

Τα προβλήματα σε μια τόσο νέα προσπάθεια και 
σε τόσο μεγάλη κλίμακα σε μια αγορά με νηπιακές 
υποδομές είναι αναπόφευκτα. Στα προβλήματα όμως 
πρέπει να δίνουμε λύσεις. Και πρέπει οι λύσεις που 
δίνουμε να είναι μακροπρόθεσμες, υποδομιακού 

χαρακτήρα και βιώσιμες. Σε αυτή την προσπάθεια 
επικεντρωνόμαστε και αναλαμβάνουμε πλήρως
την αυτονόητη πρόκληση. Ότι δηλαδή θα κριθούμε 
από την ποιότητα της δουλειάς μας και το ύψος 
των χρεώσεων προς τη βιομηχανία. 

Η δουλειά μας πιστεύω αναγνωρίστηκε ευρύτερα και 
ως εκ τούτου μας έχει ανατεθεί και η Διαχείριση 
του Συστήματος για τις Οικιακού Τύπου Μπαταρίες 
εκ μέρους της ΑΦΗΣ καθώς και των Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Συσκευών εκ μέρους 
της Ηλεκτροκύκλωσης. Δεν μας διαφεύγει φυσικά 
ότι αυτές τις συνεργασίες τις επιβάλλουν 
εν πολλοίς και τα μεγέθη της Κύπρου και ως εκ 
τούτου παραμένουμε επικεντρωμένοι 
στην αξιοποίηση ουσιαστικών συνεργιών μεταξύ 
των τριών οργανισμών. 

Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις, 
τις αρμόδιες αρχές και τις τοπικές αρχές για 
τα κανάλια συνεργασίας που έχουμε διαμορφώσει. 

Ειδικά όμως ευχαριστώ τη Διοίκηση του Οργανισμού 
μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο για 
τη συνεργασία, την κατανόηση και το ζήλο με 
τον οποίο ασχολούνται με τον Οργανισμό. Δεν θα 
είμασταν σίγουρα εδώ που είμαστε σήμερα αν 
η βιομηχανία δεν έπερνε πραγματικά πολύ σοβαρά 
το ρόλο της. 

Και φυσικά τελευταίους αλλά όχι έσχατους να 
ευχαριστήσω και από καρδιάς τους συναδέλφους 
μου στη Green Dot Κύπρου. Έχουμε δημιουργήσει 
μια δυνατή ομάδα που πέραν από καλούς παίχτες 
έχει εμπεδώσει το ομαδικό πνεύμα και 
την αλληλοϋποστήριξη. Μέσα από αυτή την λογική 
λειτουργίας θεωρώ ότι πετύχαμε να φαίνεται προς 
τα έξω ο οργανισμός μεγαλύτερος από ότι στην ουσία 
είναι. Να ακούγεται περισσότερο από το φυσικό 
μέγεθός του. Και όπως είχα πει σε κάποια από 
τις πολλές εκδηλώσεις μας, η όποια επιτυχία μας 
έγκειται και στο ότι για μας η δουλειά μας 
στην Green Dot Κύπρου και η επιτυχία 
των προγραμμάτων της ανακύκλωσης, έχει γίνει 
πλέον πέραν από εργασία και προσωπικό στοίχημα. 

Ο Γενικός Διευθυντής
Κυριάκος Παρπούνας 
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Οι άνθρωποί μας



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

19

2007-2008

Για κάθε Οργανισμό οι άνθρωποι αποτελούν το πιο 

πολύτιμο στοιχείο ενεργητικού του. Για οργανισμούς 

όμως ειδικά που ασχολούνται με την παροχή 

υπηρεσιών, όπως η Green Dot Κύπρου, η ποιότητα 

των ανθρώπων είναι ακόμη πιο σημαντική. 

Ο Οργανισμός είναι τόσο καλός όσο είναι συλλογικά 

καλοί οι άνθρωποι που τον συναποτελούν.

Στόχος μας ήταν και είναι στην Green Dot Κύπρου να 

δημιουργήσουμε μία δυναμική και ευέλικτη ομάδα 

στελεχών και υποστηριχτικού προσωπικού. 

Ήδη ο βασικός κορμός της ομάδας είναι 

συμπληρωμένος. Οι προσθήκες που γίνονται 

είναι συνηφασμένες κυρίως με τις επεκτάσεις 

των προγραμμάτων γεωγραφικά και τις ανάγκες 

διεύθυνσης των έργων. Επιπλέον συμπληρώνονται 

ή δημιουργούνται υπηρεσίες που οι εμπειρίες 

έχουν δείξει ότι είναι απαραίτητες. Παράδειγμα 

είναι η δημιουργία πρόσφατα τηλεφωνικού κέντρου 

για το κοινό με consumer line. Ο μεγάλος όγκος 

τηλεφωνημάτων που δεχόμαστε από το κοινό έχουν 

καταστήσει αυτή την υπηρεσία απαραίτητη. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ένα σημαντικό δίκτυο 

συνεργατών που ασχολούνται κυρίως με 

την ενημέρωση και την παρουσία σε σημαντικό 

αριθμό εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει ή 

στις οποίες συμμετέχει ο Οργανισμός. 

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση και 

την διατήρηση ψηλού επιπέδου γνώσεων 

στους ανθρώπους του Οργανισμού. Ενώ το 80% 

του προσωπικού είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενός 

Πανεπιστημιακού πτυχίου, το 35% των υπαλλήλων 

βρίσκονται σε διαδικασία μερικής φοίτησης 

σε πανεπιστήμια για την απόκτηση και άλλων 

προσόντων. Αν και αυτό δεν είναι αυτοσκοπός, 

ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες 

αναβάθμισης των ανθρώπων μας. Παράλληλα, 

με ετήσιο προγραμματισμό διερευνούμε 

τις ανάγκες επιπλέον εκπαίδευσης και κατάρτισης 

του προσωπικού και παρέχουμε δυνατότητες 

συνεχούς επιμόρφωσης και απόκτησης νέων 

δεξιοτήτων.
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Η Διοίκηση του Οργανισμού

Συλλογικά Διοικητικά Όργανα
Τα κύρια Διοικητικά Όργανα του Συστήματος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική 
Επιτροπή. Η σύνθεση των δύο αυτών σωμάτων παρουσιάζεται στη συνέχεια:

ΚΥΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
• Μιχάλης Σπανός
 Διευθυντής Επιχειρήσεων

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
• Κωνσταντίνος Ιωάννου
 Διευθυντής Επιχειρήσεων

• Βασίλης Ρολόγης
 πρώην Πρόεδρος ΚΕΒΕ, με αντικαταστάτη 
 τον Παναγιώτη Λοϊζίδη (Γενικό 
 Γραμματέα ΚΕΒΕ)

ΜΕΛΗ
• Ανδρέας Γεωργίου
 Διευθυντής Επιχειρήσεων

• Χριστόδουλος Παπαδόπουλος
 Επιχειρηματίας

• Κρις Χριστοδούλου
 Διευθυντής Επιχειρήσεων

• Ηλίκος Χαραλάμπους
 Επιχειρηματίας

• Τόνυς Αντωνίου
 πρώην Πρόεδρος ΕΒΕ Λεμεσού με 
 αντικαταστάτρια την κ. Κικούλα Κότσαπα 
 (Επιχειρηματία)

• Μάνθος Μαυρομμάτης
 πρώην Πρόεδρος ΕΒΕ Λευκωσίας και νυν 
 Πρόεδρος ΚΕΒΕ με αντικαταστάτη 
 τον κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου 
 (Επιχειρηματία)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Μιχάλης Σπανός
 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

• Κωνσταντίνος Ιωάννου
 Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

• Παναγιώτης Λοϊζίδης
 Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

• Κυριάκος Παρπούνας
 Γενικός Διευθυντής

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Νίκος Λακούφης.
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Εσωτερική Οργάνωση
Οργανόγραμμα
Για την υλοποίηση των στόχων και τη λειτουργία του Συστήματος έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί 
η κατάλληλη οργανωτική δομή. Η δομή αυτή συμπληρώνεται και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με 
τις πραγματικές ανάγκες. 

Το Οργανόγραμμα του Οργανισμού περιλαμβάνεται πιο κάτω.



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

22

2007-2008

Αρμοδιότητες και Ευθύνες 
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Διευθυντής του Οικονομικού Τμήματος

• Εποπτεύει τη συνολική λειτουργία 

 του Λογιστηρίου και την εκτέλεση 

 των διαδικασιών

• Ελέγχει τη σύνταξη, έκδοση, ενημέρωση και 

διανομή όλων των εγγράφων του Λογιστηρίου  

• Οργανώνει, ελέγχει και αξιολογεί 

 την εκπαίδευση του προσωπικού 
 του Λογιστηρίου

• Συντονίζει τις ενέργειες, αναθέτει 
 τις αρμοδιότητες και ελέγχει την οικονομική 

λειτουργία του Συστήματος

• Αναλαμβάνει την εξωτερική επικοινωνία 
 του Συστήματος με τις Τράπεζες και 
 τους Εξωτερικούς Ελεγκτές

• Είναι αρμόδιος για τη σύνταξη και ενημέρωση 
του Ετήσιου Προϋπολογισμού 

• Οργανώνει και επιβλέπει τους ελέγχους 
 οι οποίοι διεξάγονται από καιρού εις καιρό 

για τη διακρίβωση των στοιχείων συσκευασίας 

που τα μέλη υποβάλλουν στο Σύστημα

• Ενημερώνει τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο 
την Εκτελεστική Επιτροπή για τα οικονομικά 
αποτελέσματα του Συστήματος

• Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή, μέσω 

του Γενικού Διευθυντή, αλλαγές/βελτιώσεις 
στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών.

Η σαφής ανάθεση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς 
παράγοντες για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. Αναλυτικά 
περιγράφονται πιο κάτω, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των Στελεχών του Συστήματος. 

Γενικός Διευθυντής

Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για όλα 
τα τμήματα του Συστήματος, μεριμνά για 
την εκπαίδευση των Διευθυντών 
του Συστήματος, συντονίζει τις ενέργειες 
του Συστήματος και αναλαμβάνει την εφαρμογή 
όλων των αποφάσεων που εγκρίνονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

Επίσης, έχει μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή, 
την ευθύνη επικοινωνίας και διαβούλεσης με 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους και τις τοπικές 
αρχές με τις οποίες συνεργάζεται ή προτίθεται 
να συνεργαστεί το Σύστημα.

Παράλληλα μαζί με το Συμβούλιο συντονίζει και 
προωθεί τις θεσμικές παρεμβάσεις
του Συστήματος. Είναι υπεύθυνος για 
την επικοινωνία του Οργανισμού προς τα έξω 
και την εκπροσώπηση του Συστήματος. 
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Διευθυντής του Τεχνικού Τμήματος

• Διευθύνει τα έργα συλλογής, διαλογής και 

αξιοποίησης των συσκευασιών που εκτελεί 

 το Σύστημα

• Εποπτεύει τη συνολική λειτουργία του Τεχνικού 

Τμήματος και την εκτέλεση των Διαδικασιών

• Ελέγχει τη σύνταξη, έκδοση, ενημέρωση και 

διανομή όλων των Εγγράφων του Τμήματός του   

• Οργανώνει, ελέγχει και αξιολογεί 

 την εκπαίδευση του προσωπικού 

 του Τεχνικού τμήματος

• Συντονίζει τις ενέργειες, αναθέτει 
 τις αρμοδιότητες και ελέγχει την οικονομική 

λειτουργία του Τμήματός του

• Ετοιμάζει όρους προσφορών, διενεργεί 
διαγωνισμούς, αξιολογεί προτάσεις και 
εισηγείται την επιλογή υπεργολάβων

• Αναλαμβάνει την εξωτερική επικοινωνία 
 του Συστήματος με τους υπεργολάβους  

• Αξιολογεί σε ετήσια βάση τους υπεργολάβους 
του Συστήματος

• Οργανώνει και εκτελεί τους διαγωνισμούς 

διάθεσης των υλικών για ανακύκλωση και 
ανάκτηση

• Έχει ευθύνη για την καθημερινή επικοινωνία 

 με τις τοπικές αρχές με τις οποίες 

συνεργάζεται το Σύστημα

• Ετοιμάζει προτάσεις και εισηγήσεις 

 για βελτίωση της λειτουργικότητας των έργων 
του Συστήματος

• Είναι αρμόδιος για την έρευνα και ανάπτυξη 

 του Συστήματος

• Ενημερώνει τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο 
την Εκτελεστική Επιτροπή για τα αποτελέσματα 

των έργων του Συστήματος 

• Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή, μέσω 

του Γενικού Διευθυντή, αλλαγές/βελτιώσεις 

στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών

Διευθυντής του Εμπορικού Τμήματος

• Εποπτεύει τη συνολική λειτουργία 

 του Εμπορικού Τμήματος και την εκτέλεση 

 των διαδικασιών

• Οργανώνει και συντονίζει την διαδικασία 

Δήλωσης των συσκευασιών των Μελών 

 προς το Σύστημα

• Συνεργάζεται με τον Γενικό Διευθυντή και 

 την Εκτελεστική Επιτροπή στο σχεδιασμό 

 της επικοινωνιακής στρατηγικής 

 του Συστήματος

• Είναι αρμόδιος για τη διαχείριση 

 των επικοινωνιακών προγραμμάτων 
 του Συστήματος

• Ελέγχει τη σύνταξη, έκδοση, ενημέρωση και 
διανομή όλων των Εγγράφων του Τμήματός του   

• Οργανώνει, ελέγχει και αξιολογεί 
 την εκπαίδευση του προσωπικού 
 του Εμπορικού Τμήματος

• Συντονίζει τις ενέργειες, αναθέτει 
 τις αρμοδιότητες και ελέγχει τη οικονομική 

λειτουργία του Τμήματός του

• Αναλαμβάνει την επικοινωνία του Συστήματος 
με τα μέλη του

• Ενημερώνει τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο 

την Εκτελεστική Επιτροπή για τα δεδομένα 
 της επικοινωνιακής στρατηγικής 
 του Συστήματος και για την πρόοδο 

 στην εγγραφή νέων μελών

• Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή, μέσω 
του Γενικού Διευθυντή, αλλαγές/βελτιώσεις 

 στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών
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Ρεύματα Αποβλήτων Ψηλής Προτεραιότητας
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Στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διαχείριση 

των αποβλήτων καθορίζονται δέκα κατηγορίες 

(ρεύματα) αποβλήτων ψηλής προτεραιότητας 

τα οποία θα πρέπει να τυγχάνουν εναλλακτικής 

διαχείρισης και να μην απορρίπτονται 

στο περιβάλλον χωρίς να τύχουν διαχείρισης. 

Τα κυριότερα ρεύματα αποβλήτων ψηλής 

προτεραιότητας είναι τα ακόλουθα: 

• Απόβλητα Συσκευασίας 

• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού

• Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και 

Συσσωρευτών (Μπαταρίες)

• Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια

• Χρησιμοποιημένα Ελαστικά

• Απόβλητα Κατεδαφίσεων και Κατασκευών

• Οχήματα στο Τέλος της Ζωής τους

Για κάθε ρεύμα αποβλήτων καθορίζονται μέσα 

από σειρά Οδηγιών οι τρόποι και οι ελάχιστες 

ποιοτικές και ποσοτικές παράμετροι για 

τη διαχείρισή τους.

Οι Οδηγίες αυτές έχουν ουσιαστικά 

ενσωματωθεί και στο Κυπριακό Δίκαιο με

την εναρμόνιση της Νομοθεσίας μας με 

το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι πλείστοι εκ 

των Νόμων που αφορούν τη διαχείριση 

των αποβλήτων στην Κύπρο έχουν ψηφισθεί 

και ισχύουν από το 2002. 

Υπάρχουν φυσικά πολλά θέματα σε πρακτικό 

επίπεδο που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπισθεί 

ή αντιμετωπισθεί επαρκώς, ενώ υπάρχουν 

και στη Νομοθεσία θέματα που θα πρέπει να 

διευκρινισθούν ή να συμπληρωθούν.
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«Ευθύνη Παραγωγού»
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Μια από τις σημαντικότερες πρόνοιες 

που διέπουν τη Διαχείριση των Αποβλήτων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η έννοια 

της «Ευθύνης Παραγωγού», απόρροια 

της βασικής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Η έννοια της Ευθύνης Παραγωγού

δημιουργεί την υποχρέωση σε κάθε 

οργανισμό που ως εκ της δραστηριότητάς του 

δημιουργεί απόβλητα ή ρύπανση 

στο περιβάλλον, να αναλαμβάνει την ευθύνη 

για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος 

ή τη διαχείριση των αποβλήτων που 

δημιουργεί. Σε αρκετά από τα ρεύματα 

ψηλής προτεραιότητας καθορίζεται σαφώς 

από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες η Ευθύνη 

Παραγωγού (π.χ. συσκευασίες, ηλεκτρικά 

και ηλεκτρονικά απόβλητα, μπαταρίες, 

οχήματα στο τέλος της ζωής τους κ.ά.), 

ενώ σε άλλα, είναι στη διακριτική ευχέρεια 

του κάθε κράτους να καθορίσει το πως θα 

επιτευχθεί η εναλλακτική διαχείρισή τους 

(π.χ. χρησιμοποιημένα ελαστικά). 

Ακόμη όμως και εκεί που υπάρχει 

η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών για 

καθορισμό του τρόπου διαχείρισης 

των αποβλήτων, η συνήθης πρακτική είναι να 

δημιουργείται με εθνική νομοθεσία στο κάθε 

κράτος αντίστοιχη Ευθύνη Παραγωγού και για 

αυτά τα ρεύματα αποβλήτων. 

Η ανάληψη της Ευθύνης Παραγωγού για 

τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων, θεωρείται 

συνήθως ότι μπορεί να γίνει από 

τις επιχειρήσεις είτε με ατομικά, είτε με 

συλλογικά συστήματα συμμόρφωσης.

Στα ατομικά συστήματα συμμόρφωσης 

η κάθε εταιρεία αναλαμβάνει από μόνη 

της την ευθύνη για τα απόβλητά της και θα 

πρέπει να τα διαχειριστεί επιλεκτικά. 

Στα συλλογικά συστήματα συμμόρφωσης, 

ένας διαχειριστικός φορέας που 

δημιουργείται από πολλές επιχειρήσεις, 

αναλαμβάνει συλλογικά την υποχρέωση όλων 

των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό 

το φορέα. Κάθε επιχείρηση που μετέχει σε 

ένα τέτοιο φορέα και τηρεί τις υποχρεώσεις 

της προς τον φορέα, μεταθέτει τη νομική της 

ευθύνη για την διαχείριση του συγκεκριμένου 

ρεύματος αποβλήτων που καλύπτει 

ο φορέας, στον φορέα. Ο φορέας 

αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις συνολικές 

ποσότητες αποβλήτων για τις οποίες έχουν 

υποχρέωση τα μέλη του.
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Συλλογικά Συστήματα Συμμόρφωσης
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Η πρακτική στην Ευρώπη έχει καταδείξει ότι για

τα περισσότερα ρεύματα αποβλήτων ο πιο 

αποδοτικός τρόπος συμμόρφωσης είναι μέσω 

συλλογικών συστημάτων συμμόρφωσης. 

Ήδη στις περισσότερες χώρες λειτουργούν 

συστήματα για τις Συσκευασίες, τα Ηλεκτρικά και 

Ηλεκτρονικά απόβλητα, τις Μπαταρίες, κ.τ.λ. 

Στην Κύπρο, με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ έχουν 

συσταθεί ήδη τρεις τέτοιοι οργανισμοί μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως προνοεί 

η Νομοθεσία:

Α. Η Green Dot Cyprus Public Co Ltd για 

τη διαχείριση των συσκευασιών.

Β. Η WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ για 

τη διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

αποβλήτων.  

Γ. Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ. για τη διαχείριση 

των Οικιακού Τύπου Μπαταριών βάρους μέχρι        

2 κιλά.

Η Green Dot Cyprus έχει οργανωθεί και έχει 

καταστεί το πρώτο και μόνο αδειοδοτημένο 

σύστημα διαχείρισης συσκευασιών στην Κύπρο 

από την 1η Αυγούστου του 2006 και βρίσκεται σε 

πλήρη λειτουργία. Εκπροσωπεί πάνω από 600 

εταιρείες.

Η Ηλεκτροκύκλωση έχει συνεργαστεί με την Green 

Dot Κύπρου και έχει επίσης αδειοδοτηθεί

την 1η Ιουνίου 2008 ενώ εντός του 2009 αναμένεται 

να δραστηριοποιηθεί πλήρως. Εκπροσωπεί 

περίπου 170 επιχειρήσεις. 

Η ΑΦΗΣ έχει επίσης συνεργαστεί με την Green 

Dot Κύπρου και έχει αδειοδοτηθεί την 1η Απριλίου 

2009. Από 1η Ιουνίου έχει αρχίσει η πλήρης 

λειτουργία του Οργανισμού για τη συλλογή 

των μπαταριών με την τοποθέτηση των πρώτων 

200 κάδων. Ο Οργανισμός εκπροσωπεί περίπου  

70 επιχειρήσεις. 
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Οι Μέτοχοι και τα Μέλη μας
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1 A & P (Andreou & Paraskevaides)      

Enterprises Ltd

2 A. Mintikis Farm Ltd

3 A. Papadopoulos & Sons Ltd

4 Ambrosia Oils (1976) Ltd

5 Bellapais Suppliers Ltd

6 Charalambides Dairies Ltd

7 Chris Cash & Carry Ltd

8 Christis Dairies Ltd

9 Christodoulides Brothers Ltd

10 Corina Snacks Ltd

11 Cyprus Trading Corporation Ltd

12 George Charalambous Ltd

13 Kazan Carton Industry Ltd

14 KEAN Soft Drinks Ltd

15 Lanitis Bros Ltd

16 Leo. Patriotis Ltd

17 Unilever PMT Ltd

18 Medochemie Ltd

19 Metro Foods Ltd

20 Michael P. Michaelides Ltd

21 P.M. Tseriotis Ltd

22 Pambinos & Sons Agencies Ltd

23 Photos Photiades Breweries Ltd

24 Tetra Pak (Cyprus) Ltd

25 Vassos Eliades Ltd

26 Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ

27 Εύρηκα Λτδ

28 ΚΕΟ Δημόσια Λτδ

29 Παγωτά Παπαφιλίππου & Πατισερί 

Παναγιώτης Λτδ

30 Φαρμακευτική Οργάνωση Κύπρου Λτδ

Κάθε επιχείρηση που συμβάλλεται με το Σύστημα έχει ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις και 
τα ίδια δικαιώματα. Μια επιχείρηση μπορεί να είναι είτε Μέτοχος είτε Μέλος 
του Συστήματος. 

Η μόνη διαφορά που έχουν οι Μέτοχοι από τα Μέλη του Συστήματος είναι η δυνατότητα 
των Μετόχων του εκλέγειν και εκλέγεσθε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Οι πρώτοι 30 Μέτοχοι του Οργανισμού, οι Iδρυτικοί Μέτοχοι, εκτός από το μετοχικό κεφάλαιο 
που κατέβαλαν όπως όλοι οι άλλοι Μέτοχοι, έχουν δανειοδοτήσει και τον Οργανισμό 
στα πρώτα του βήματα ώστε να μπορέσει να οργανωθεί μέχρι την αδειοδότησή του. 

Όλοι οι Μέτοχοι και τα Μέλη του Συστήματος βρίσκονται στο Παράρτημα της Έκθεσης Πεπραγμένων.

Ιδρυτικοί Μέτοχοι
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Ανάκτηση και Ανακύκλωση
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Η Κύπρος σήμερα έχει τους ίδιους στόχους 

ανάκτησης και ανακύκλωσης συσκευασιών με 

τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε. Κατά 

τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη 

στην Ε.Ε. είχαν συμφωνηθεί ενδιάμεσοι ετήσιοι 

στόχοι οι οποίοι όμως δεν είχαν επιτευχθεί.

Μετά την ένταξή μας, έχουν επισημοποιηθεί 

οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για 

τη διαχείριση των συσκευασιών και 

για την Κύπρο όπως και στις υπόλοιπες χώρες 

μέλη. Η Οδηγία προνοεί σε γενικές γραμμές 

ότι πρέπει να ανακτάται τουλάχιστον το 50% των 

συσκευασιών που τοποθετούνται στην αγορά και 

να ανακυκλώνεται τουλάχιστον το 25%, με ελάχιστο 

το 15% ανά υλικό συσκευασίας. Αυτό θα ισχύει 
μέχρι το τέλος του 2012, αφού από 1/1/2013 
τίθενται και στην Κύπρο σε ισχύ, πιο ψηλοί στόχοι 
ανάκτησης και ανακύκλωσης όπως προνοούνται 
στην Οδηγία 2004/12/ΕΚ. 

Οι πιο πάνω φυσικά είναι οι εθνικοί στόχοι 
της Κύπρου. Αντίστοιχα, ο κάθε οργανισμός 
που εκπροσωπεί συλλογικά επιχειρήσεις 
«Παραγωγούς» συσκευασίας (όπως η Green 
Dot Κύπρου), επωμίζεται το αντίστοιχο ποσοστό 
ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών 
που οι συμβεβλημένες με αυτό επιχειρήσεις 
τοποθετούν στην αγορά. Για την Green Dot Κύπρου, 
που εκπροσωπεί σήμερα περίπου 80,000 τόνους 

συσκευασίας ετησίως, σημαίνει ότι ο στόχος 

ανάκτησης είναι τουλάχιστον 40,000 τόνοι ετησίως 
και ανακύκλωσης τουλάχιστον 20,000 τόνοι 
ετησίως. 

Τόσο στους σχεδιασμούς της όσο και στην αίτηση 

αδειοδότησής της η Green Dot Κύπρου είχε λάβει 
υπόψη και είχε ξεκαθαρίσει ότι σε μία χώρα χωρίς 

ουσιαστικές υποδομές στον τομέα της διαχείρισης 
υλικών, δεν ήταν δυνατό να επιτευχθούν άμεσα 

και από την πρώτη στιγμή οι στόχοι. Οι δικοί μας 
σχεδιασμοί ήταν προσαρμοσμένοι στη δημιουργία 

των σωστών υποδομών και της επέκτασης 
των προγραμμάτων με τέτοιο ρυθμό ώστε σε 2 - 3 

χρόνια από την έκδοση της Άδειας του Συστήματος 

να μπορούν να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι.

Αυτό έγινε και στην πραγματικότητα. Έγιναν σωστές 

υποδομές διαλογής των υλικών, έγινε και γίνεται 

συστηματική ενημέρωση του κοινού και 

τα προγράμματα ανακύκλωσης έχουν καλύψει 

το 65% του πληθυσμού ήδη. Η συμμετοχή 

του κοινού όμως και λόγω νοοτροπίας είναι ακόμη 

σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό περιορίζει σημαντικά 

τις ποσότητες των ανακτώμενων υλικών και 

δυσκολεύει την επίτευξη των στόχων.

Παρόλες τις όποιες δυσκολίες, το 2007 

αξιοποιήθηκαν 8,000 τόνοι υλικών, το 2008 

12,000 τόνοι υλικών και το 2009 αναμένεται 

να ξεπεράσουμε τους 25,000 τόνους υλικών. 

Υπολειπόμαστε φυσικά σημαντικά ακόμη για 
την επίτευξη των στόχων ανάκτησης αφού με 
τους 25,000 περίπου τόνους ανακύκλωσης θα 
έχουμε καλύψει μόνο τον στόχο ανακύκλωσης 
για το 2009. Παράλληλα όμως, με διάφορες 
ενέργειες μας δημιουργούνται οι προϋποθέσεις 
για περαιτέρω αύξηση των ποσοτήτων υλικών που 
ανακυκλώνονται.

Στα ίδια πλαίσια, έχουμε προβεί και σε ενέργειες 
που αφορούν άλλες μορφές ανάκτησης 
των υλικών όπως η ανάκτηση ενέργειας. 
Για το σκοπό αυτό βρισκόμαστε σε συνεργασία 
με την τοπική τσιμεντοβιομηχανία για να 

αναπτύξουμε υποδομές παραγωγής RDF (Refuse 
Derived Fuel) από ξηρά ρεύματα υλικών τα οποία 
θα μπορούν μετά να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικό 

καύσιμο στην τσιμεντοποιΐα. Με αυτό τον τρόπο 

θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τόσο υπολείμματα 
υλικών συσκευασίας από τις μονάδες διαχείρισης 
των υλικών και παράλληλα να διαχειριστούμε 

προβληματικά υλικά συσκευασίας τα οποία δεν 

μπορούμε να προωθήσουμε για ανακύκλωση.  

Με αυτές και άλλες παρεμφερείς ενέργειες 

μας στοχεύουμε να μπορέσουμε είτε το 2010 
είτε το 2011 να καλύψουμε τους στόχους τόσο 

της ανάκτησης όσο και της ανακύκλωσης 
που αντιστοιχούν στις εταιρείες τις οποίες 

εκπροσωπούμε. 
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Στόχοι Aνακύκλωσης Συσκευασιών
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 Παλαιά Οδηγία Νέα Οδηγία
 94/62/ΕΚ 2004/12/ΕΚ
 (μέχρι 31/12/2012) (από 1/1/2013)

Ανάκτηση Min.: 50% Min.: 60%

 Max.: 65% Max.:  -

  

Ανακύκλωση Min.: 25% Min.: 55%

 Max.: 45% Max.:  -

  

Ανακύκλωση σε συγκεκριμένα υλικά:

Γυαλί Min.: 15% Min.: 60%

Χαρτί Min.: 15% Min.: 60%

Μέταλλο Min.: 15% Min.: 50%

Πλαστικό Min.: 15% Min.: 22,5%

Ξύλο Min.: - Min.: 15%

Οι πρώτοι στόχοι για την ανακύκλωση συσκευασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο θεσμοθετήθηκαν το 1994 με 
την ψήφιση της Oδηγίας 94/62/ΕΚ. Αυτοί ισχύουν και για την Κύπρο μέχρι το τέλος του 2012. 

Από 1/1/2013 θα ισχύουν για την Κύπρο οι στόχοι της νέας Oδηγίας 2004/12/ΕΚ. Οι στόχοι που 
καθορίζονται στις δύο Οδηγίες συγκρίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Από τη σύγκριση των δύο στηλών γίνεται αντιληπτό πόσο σημαντικά αυξάνονται οι στόχοι από το 2013. 
Το Σύστημα δεν μπορεί παρά να σχεδιάζει και να προγραματίζεται με βάση τους στόχους του 2013.
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Πως συλλέγουμε τις Συσκευασίες
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Έχει αναπτυχθεί σταδιακά, το Σύστημα Συλλογής της Green Dot Κύπρου το οποίο εφαρμόζεται 

στις αστικές περιοχές, και ένα δεύτερο σύστημα που εφαρμόζεται στις τουριστικές περιοχές ή και 

σε απομακρυσμένες Κοινότητες. Σταθερά παραμένουν πάντα ανεξάρτητα από τον τρόπο συλλογής, 

τα τρία ρεύματα των υλικών. Το χαρτί, το γυαλί και το PMD. 

Το Σύστημα Συλλογής για Αστικές περιοχές:

Τα τρία ρεύματα υλικών συσκευασίας που συλλέγονται ξεχωριστά σύμφωνα με το πρόγραμμα 

της Green Dot Κύπρου αφού διαχωριστούν από τους πολίτες στα σπίτια τους είναι τα ακόλουθα:

Αυτές οι τρεις κατηγορίες υλικών διαχωρίζονται από τους πολίτες στα νοικοκυριά από τα υπόλοιπα 
στερεά απορρίμματα και διατηρούνται σε ξεχωριστούς κάδους στο σπίτι, αφού η συλλογή τους είναι 
ξεχωριστή και με διαφορετική συχνότητα.

Η συλλογή του χαρτιού και της σακούλας με τις διάφορες ελαφριές συσκευασίες (PMD) γίνεται από 
σπίτι σε σπίτι (kerbside collection), όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα στερεά δημοτικά απορρίμματα. 
Αντίθετα, η συλλογή του γυαλιού γίνεται με το σύστημα των νησίδων (bring system) όπου ο πολίτης 
μεταφέρει τα υλικά σε προκαθορισμένα σημεία όπου εγκαθίστανται ειδικοί κάδοι τύπου καμπάνας 
για το γυαλί.

Χαρτί 

Χαρτόκουτα, χαρτοκιβώτια, 
εφημερίδες, περιοδικά, 

διαφημιστικά έντυπα και χαρτί 
γραφείου

PMD 

Μεικτό ρεύμα πλαστικών 
μπουκαλιών και δοχείων, 
μεταλλικών συσκευασιών 

(λευκοσίδηρο και αλουμίνιο) 
και χάρτινων συσκευασιών 

ποτών τύπου tetrapak

Γυαλί

Γυαλιά συσκευασίας (μπουκάλια 
και βαζάκια συσκευασίας)

Συστήματα Συλλογής
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Συλλογή Ρεύματος PMD
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Ο πολίτης διαχωρίζει στο σπίτι του σε ένα ειδικό διάφανο σακούλι τα πλαστικά μπουκάλια από 

PET, τα πλαστικά δοχεία και βάζα από ΡΕ και HDPE, τις μεταλλικές κονσέρβες, τα αλουμινένια 

τενεκεδάκια και τα χαρτόκουτα ποτών τύπου tetrapak.

Το ρεύμα αυτό στις Αστικές Περιοχές μαζεύεται από το σπίτι του πολίτη (kerbside collection),         
σε διαφορετικές μέρες από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Τα υλικά τοποθετούνται σε ειδική διάφανη 
σακούλα της Green Dot Κύπρου που διατίθεται στις υπεραγορές. Συλλέγονται από το πεζοδρόμιο 
των κατοικιών μία φορά την εβδομάδα. Η συλλογή γίνεται με συνηθισμένα απορριμματοφόρα 
συμπίεσης τύπου πρέσας, με χαμηλή συμπίεση έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η περαιτέρω διαλογή των υλικών.

Επιπλέον, και ως υποστηριχτικό στοιχείο σε πολυκατοικίες και οργανωμένες αναπτύξεις τοποθετούνται 
και τροχηλάτοι κάδοι χρώματος Μπλε των 1100 λίτρων για τη συλλογή του ρεύματος του PMD.

Για τη διαλογή του ρεύματος PMD σε υποκατηγορίες έχουν κατασκευαστεί δύο ειδικές μονάδες 
διαλογής.

Τα υλικά διαχωρίζονται και ταξινομούνται στις μονάδες με βάση τις προδιαγραφές που ακολουθούνται 
και από άλλα συστήματα στην Ευρώπη, ώστε τα υλικά να μπορούν να ανακυκλωθούν αποδοτικά. 
Μετά τη διαλογή τα υλικά προωθούνται σε μονάδες ανακύκλωσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

PMD

Το Σενάριο Συλλογής στις Αστικές Περιοχές
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Συλλογή Ρεύματος Xαρτιού
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Το ρεύμα αυτό ως εκ της φύσεως και της χρήσης του, είναι στεγνό ρεύμα χαρτιού αν δεν αναμειχθεί με 

άλλα απορρίμματα. Αυτό επιτρέπει την συλλογή του σε αραιά χρονικά διαστήματα αφού δεν προκύπτουν 

με την προσωρινή αποθήκευσή του στο σπίτι προβλήματα ανεπιθύμητων οσμών και υγιεινής. 

Ως εκ τούτου, το ρεύμα αυτό στις Αστικές Περιοχές συλλέγεται ξεχωριστά από άλλα ρεύματα 

απορριμμάτων, απευθείας από το κάθε νοικοκυριό. Η συχνότητα συλλογής του, λόγω των ευνοϊκών 

χαρακτηριστικών του, είναι δύο φορές το μήνα. Το υλικό τοποθετείται στα πεζοδρόμια των κατοικιών 

είτε σε ένα χαρτοκιβώτιο είτε σε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο κουτί με ξεκάθαρη σήμανση ότι είναι 

χαρτί.

Τα υλικά μετά τη συλλογή τους, μεταφέρονται σε μονάδα διαχείρισης 

χαρτιού η οποία έχει την ευθύνη να διαχειριστεί τα υλικά και να        

τα προωθήσει για ανακύκλωση στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

Χαρτί 
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Συλλογή Ρεύματος Γυαλιού
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Το γυαλί μεταφέρεται απευθείας, σε μονάδα διαχείρισης όπου καθαρίζεται, 
αλέθεται και προωθείται για ανακύκλωση στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Το ρεύμα του γυαλιού συλλέγεται από μόνο του και ξεχωριστά από άλλα υλικά και είναι το μόνο που 
στις Αστικές Περιοχές δεν συλλέγεται από σπίτι σε σπίτι, αλλά με το σύστημα των νησίδων 
(bring system).

Για τη συλλογή του, τοποθετούνται ειδικοί κάδοι τύπου καμπάνας σε σημεία που επιλέγονται μαζί με 
τις τοπικές αρχές, σε μια πυκνότητα της τάξης του ενός κάδου ανά 650 περίπου κατοίκους. 

Η συλλογή του υλικού γίνεται με τη χρήση ανοικτού φορτηγού με ειδικό γερανό αδειάσματος κάδων τύπου 
καμπάνας. Η συχνότητα συλλογής των υλικών καθορίζεται ανάλογα με την πρακτική εμπειρία 
της συγκέντρωσης των υλικών στους κάδους.

Γυαλί 
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Δεύτερο Σενάριο

Χαρτί PMD Γυαλί
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Το Σενάριο Συλλογής για Τουριστικές Περιοχές και άλλες απομακρυσμένες περιοχές

Το δεύτερο σενάριο συλλογής αφορά τις Τουριστικές Περιοχές και άλλες απομακρυσμένες 

περιοχές του νησιού μας. Οι τουριστικές περιοχές έχουν την ιδιαιτερότητα της μεγάλης 

εποχικότητας στον πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι η συλλογή από σπίτι σε σπίτι σε μια 

συγκεκριμένη μέρα δεν αποδίδει ιδιαίτερα αφού οι επισκέπτες μικρής διάρκειας, ή 

οι παραθεριστές μιας περιοχής, δεν θα γνωρίζουν ούτε θα έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Ως εκ τούτου, έχει επιλεγεί εναλλακτικά η χρήση κάδων και σημείων συλλογής και για τα τρία 

ρεύματα υλικών.

Το κοινό διαχωρίζει τα υλικά στις τρεις κατηγορίες χαρτί, γυαλί και PMD και τα μεταφέρει 

στους πιο κοντινούς κάδους ανακύκλωσης της γειτονιάς του. Οι νησίδες τοποθετούνται 

σε προσβάσιμα και εμφανή σημεία σε μια πυκνότητα 1 νησίδα για κάθε 600-700 άτομα. 

Παράλληλα, τοποθετούνται κάδοι σε ξενοδοχεία, συγκροτήματα, εστιατόρια, μπυραρίες κ.λ.π. 

όπου παράγονται συγκεντρωμένα μεγάλες ποσότητες συσκευασιών, ειδικά τους καλοκαιρινούς 

μήνες.

συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
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Γεωγραφική Κάλυψη του Συστήματος
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Τα έργα του Οργανισμού αναπτύχθηκαν σε 
4 φάσεις μέχρι σήμερα: 

• Στην πρώτη φάση, το Φεβρουάριο του 2007 

καλύφθηκαν ένας Δήμος στη Λευκωσία και 

4 Δήμοι στη Λεμεσό με 125,000 περίπου 

πληθυσμό. 

• Στη δεύτερη φάση, τον Δεκέμβριο 

 του 2007 καλύφθηκαν οι υπόλοιποι Δήμοι 

και Κοινότητες της αστικής περιοχής 

Λεμεσού με άλλες 130,000 περίπου 

πληθυσμό. 

• Στην τρίτη φάση, τον Οκτώβριο του 2008 

καλύφθηκαν οι υπόλοιποι Δήμοι 

 της μείζονος Λευκωσίας με επιπλέον 

170,000 περίπου πληθυσμό. 

• Στην τέταρτη φάση, τον Ιούνιο του 2009 

καλύφθηκαν οι Δήμοι και κάποιες μεγάλες 

αστικές Κοινότητες της Πάφου και οι Δήμοι 

και κάποιες μεγάλες αστικές Κοινότητες 

της ελεύθερης Αμμοχώστου με άλλες 

120,000 πληθυσμό.

Το Σύστημα αποτελεί το μόνο συλλογικό 
σύστημα διαχείρισης συσκευασιών 
στην Κύπρο. Στους σχεδιασμούς του 
περιλαμβάνει σταδιακά την κάλυψη 
των περισσότερων περιοχών της Κύπρου. 
Αυτό είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο αφού 
ενόσω το Σύστημα προσεγγίζει 
την εκπροσώπηση του συνόλου 
της αγοράς, οι ποσοτικοί στόχοι ανάκτησης 
και ανακύκλωσης αυξάνονται με 
αποτέλεσμα να χρειάζεται να καλύπτει 
όλο και περισσότερο κόσμο ώστε να έχει 
πρόσβαση σε νέες ποσότητες συσκευασίας. 
Ιδιαίτερα με τους νέους ψηλότερους στόχους 
ανάκτησης και ανακύκλωσης που θα τεθούν 
σε εφαρμογή το 2013, τα πράγματα γίνονται 
ακόμη πιο δύσκολα σε σχέση με 
τους στόχους. 

Οι περιοχές που καλύφθηκαν μέχρι τον Ιούνιο του 2009 φαίνονται στον πιο κάτω χάρτη. 



2007-2008

54

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Χάρτης - Γεωγραφική Κάλυψη του Συστήματος
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Τα Αποτελέσματα των Έργων μας
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Τα έργα του Συστήματος στόχο έχουν να 

οδηγήσουν στην Ανάκτηση και 

την Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας για 

κάλυψη των σχετικών στόχων 

του Συστήματος. Υπάρχουν δύο βασικές 

μορφές υλικών συσκευασίας που 

συλλέγονται. Οι οικιακές συσκευασίες που 

παράγονται και συλλέγονται από τα σπίτια 

των πολιτών και οι εμπορικές συσκευασίες 

από εργοστάσια, αποθήκες, εμπορικά 

κέντρα, καταστήματα κ.λ.π.

Στις παραστάσεις που ακολουθούν φαίνονται 

τα αποτελέσματα των έργων μας σε 

ποσότητες υλικών για το 2007 και το 2008. 

Γίνεται επίσης μια απεικόνιση της ποιοτικής 

σύστασης των υλικών που ανακυκλώθηκαν.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, έχουμε 

ανακυκλώσει περίπου 8,000 τόνους υλικά 

το 2007 και 12,000 περίπου το 2008. Προς 

το παρόν και ελλείψει άλλης μορφής 

ανάκτησης των υλικών, όλη η επεξεργασία 

γίνεται με ανακύκλωση. Το 2009 αναμένουμε 

να ανακυκλώσουμε περίπου 25,000 τόνους 

υλικών.

Επίσης, από το 2010 ελπίζουμε ότι θα 

είναι δυνατή και η ανάκτηση ενέργειας από 

κάποιες κατηγορίες υλικών συσκευασίας 

που είτε δεν ανακυκλώνονται, είτε είναι 

δύσκολο να ανακυκλωθούν.
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Το θέμα της επικοινωνίας με το κοινό 

και της ευαισθητοποίησής του είναι 

σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας. 

Ιδιαίτερα σε μια κοινωνία απαίδευτη σε 

μεγάλο βαθμό στα θέματα ανακύκλωσης, 

η διαδικασία ενεργοποίησης του κοινού 

για να συμμετάσχει στα προγράμματα 

ανακύκλωσης που δημιουργούνται, 

είναι αρκετά απαιτητική και επίπονη. 

Για το σκοπό αυτό ετοιμάζονται και 

εφαρμόζονται διάφορες εκστρατείες, 

είτε απευθείας από το Σύστημα είτε σε 

συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές. 

Η βασική συνταγή της επικοινωνίας είναι 

να παραμένει πάντα απλή και κατανοητή 

στο ευρύ κοινό. Το κοινό απορρίπτει 

πολύπλοκα και δυσνόητα μηνύματα 

και ζητά απλή και λιτή επικοινωνία. 

Είναι συχνό το φαινόμενο, καλό κατά 

τα άλλα υλικό, να απορρίπτεται και να 

μην διαβάζεται καν γιατί θεωρείται από 

το κοινό ως πολύπλοκο. Ως εκ τούτου 

δίδουμε ιδιαίτερη σημασία 

στο περιεχόμενο της ενημέρωσης και 

στον τρόπο που παρουσιάζεται στο κοινό.

Τα βασικότερα προγράμματα και στάδια ενημέρωσης που εφαρμόζουμε ακολουθούν.
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Α. Αρχική Eνημέρωση 
Είναι η εκστρατεία που τρέχει σε κάθε νέα 

περιοχή που εφαρμόζεται το πρόγραμμα 

ανακύκλωσης 2 - 3 εβδομάδες πριν 

την έναρξη της συλλογής. Περιλαμβάνει 

συνήθως διανομή ενημερωτικού υλικού από 

σπίτι σε σπίτι το οποίο ενημερώνει για 

τα ακριβή δεδομένα του προγράμματος 

στην κάθε περιοχή. 

Περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά μηνύματα, 

εξωτερική διαφήμιση σε πινακίδες, έντυπη 

διαφήμιση σε εφημερίδες και περιοδικά, 

ενημερωτικές συγκεντρώσεις στους Δήμους 

και Κοινότητες και αρκετές παρουσιάσεις σε 

εκπομπές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές. 
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Β. Συντήρηση Ενημέρωσης 
Την αρχική ενημέρωση ακολουθούν διάφορες 

ενημερωτικές παρεμβάσεις στη συνέχεια 

που σκοπό έχουν να υπενθυμίζουν τοπικά 

στο κοινό για το πρόγραμμα της περιοχής 

τους. Αυτό γίνεται είτε με επιπλέον απλά 

ενημερωτικά που διανέμονται πάλι στο κοινό 

από σπίτι σε σπίτι, είτε με καταχωρήσεις 

στις εφημερίδες των τοπικών αρχών, είτε με 

συμμετοχή σε εκδηλώσεις και παρουσιάσεις 

ή/και διανομή ενημερωτικού υλικού. Επίσης 

γίνεται αποστολή ενημερωτικού υλικού είτε 

σε συνδυασμό με επικοινωνία της Τοπικής 

Αρχής με το κοινό, είτε σε συνδυασμό για 

παράδειγμα με τους λογαριασμούς από 

τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας. 
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Γ. Γενικές Eνημερωτικές
    Eκστρατείες
Οι γενικές ενημερωτικές εκστρατείες έχουν 

στόχο την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού 

και την παρότρυνση να ενεργοποιηθεί και να 

συμμετέχει στα προγράμματα ανακύκλωσης. 

Οι εκστρατείες αυτές περιλαμβάνουν 

τηλεόραση και ραδιόφωνο και ανάλογα με

τις ανάγκες έντυπη και εξωτερική διαφήμιση. 

Οι εκστρατείες αυτές έχουν ένα εξελικτικό 

χαρακτήρα αφού στοχεύουν να κτίσουν μια 

σειρά μηνυμάτων τα οποία να συνδέονται και 

να καθοδηγούν σταδιακά το κοινό προς 

τις νέες σκοπούμενες συμπεριφορές. 

Η πρώτη τέτοια εκστρατεία υλοποιήθηκε 

στις αρχές του 2009 με το βασικό μήνυμα 

«Οι συσκευασίες δεν είναι σκουπίδια». 

Θα ακολουθήσουν και άλλες εκστρατείες με 

αντίστοιχα μηνύματα για το πώς αξιοποιούμε 

τις συσκευασίες. Η πρώτη εκστρατεία είχε 

αρκετή επιτυχία ειδικά στα παιδιά όπου 

τα μηνύματα είχαν μεγάλη απήχηση. 
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Χρησιμοποιούνται ειδικά φιλμάκια, 

διανέμονται δωρεάν παραμυθάκια για 

την ανακύκλωση και γίνονται διαγωνισμοί με 
δώρα για τα παιδιά.

Βραβεύσεις

Το πρόγραμμα αυτό έχει αξιολογηθεί θετικά 
από όλους τους σχετικούς φορείς και έχει 

αποσπάσει κρατικό βραβείο Περιβάλλοντος 
το 2007, και βραβείο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης το 2008 από το Κίνημα 
Οικολόγων.

Επιπλέον η Green Dot Κύπρου έχει επίσης 
βραβευθεί το 2008 στην κατηγορία νέο 

προϊόν/υπηρεσία στα In Business Awards.

Δ. Πρόγραμμα Eνημέρωσης στα σχολεία

Ειδικό βάρος δίδεται στα προγράμματα 

ενημέρωσης στα σχολεία. Τα παιδιά 

αποδεδειγμένα είναι οι πιο καλοί δέκτες 
των μηνυμάτων για το περιβάλλον και όχι μόνο 
ενεργοποιούνται τα ίδια εύκολα, αλλά δρουν 

και ως πολλαπλασιαστές αφού πιέζουν και 

τους γονείς τους να ανακυκλώνουν. 
Το πρόγραμμα που αναπτύξαμε για 
τα σχολεία βασίζεται στην αξιοποίηση 

γνωστών κυπρίων ηθοποιών που 

εκπαιδεύονται από το Σύστημα και 
επισκέπτονται τα σχολεία και ενημερώνουν
τα παιδιά για τα προγράμματα ανακύκλωσης. 
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Εκδηλώσεις
Σημαντικό μέρος της επικοινωνιακής δουλειάς μας γίνεται μέσω εκδηλώσεων που είτε 
οργανώνουμε απευθείας εμείς, είτε συμμετέχουμε με ενημερωτικά περίπτερα ή με άλλους 
τρόπους. Σημαντική δουλειά γίνεται και με κοινές εκδηλώσεις με τις Τοπικές Αρχές 
τις οποίες καλύπτει το πρόγραμμα. 
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Μερικές από τις εκδηλώσεις που 

οργανώσαμε ή συμμετείχαμε ήταν:

• Θεατρικές παραστάσεις για παιδιά (15) 

με το έργο «Μικροί Θησαυροί» που 

παρακολούθησαν περίπου 6,000 παιδιά. 

• Χορηγία του Διεθνούς Κουκλοθέατρου 

Λατσιών του 2008, με εργαστήρια για 

 την κατασκευή κούκλων από ανακυκλώσιμα 

υλικά και προβολή φιλμ για 

 την ανακύκλωση πριν από κάθε παράσταση. 

Τα έργα παρακολούθησαν περίπου 15,000 

θεατές, κυρίως παιδιά. 

• Συμμετοχή με ειδικό περίπτερο στη Διεθνή 

Κρατική Έκθεση το 2008 και 2009. 

• Χορηγίες και βραβεύσεις σε διαγωνισμούς 

ειδικά για το περιβάλλον και 

 την ανακύκλωση σε συνεργασία με Δήμους 

και Κοινότητες. 

• Εκδήλωση «Πράσινα Χριστούγεννα» 

 στο κέντρο της Λεμεσού. 

• Εκδήλωση «Πάω στην πόλη με 

 το ποδήλατο» σε συνεργασία με το Δήμο 

Λευκωσίας στο κέντρο της πόλης. 

• Χορηγία και συνδιοργάνωση συναυλιών. 

• Κατασκευή Χριστουγεννιάτικου Δέντρου 

ύψους 14m από ανακυκλώσιμα υλικά 

 στη Λεμεσό (αίτηση για εγγραφή στο βιβλίο 

ρεκόρ Γκίνες). 

• Συμμετοχή σε πολλές άλλες εκδηλώσεις 

με διοργανωτές Δήμους, Κοινότητες, μη 

κερδοσκοπικές οργανώσεις, οργανώσεις 

κοινωφελούς χαρακτήρα, ομίλους και 

άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.
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Τα Τέλη
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Τα τέλη του οργανισμού διαμορφώνονται με 
βάση μοντέλο που έχει δημιουργηθεί σε 
συνεργασία με τον αντίστοιχο οργανισμό του 
Βελγίου, την Fost Plus, η οποία μας βοήθησε 
στην οργάνωση του Συστήματος. Το μοντέλο 
είναι βασικά κοστοκεντρικό και επιχειρεί 
να κατανείμει στο κάθε υλικό συσκευασίας 
το πραγματικό κόστος ανάκτησης και 
ανακύκλωσής του. 

Ο πρώτος κατάλογος τελών είχε καταρτιστεί 
το 2006 και εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές 
για την περίοδο 2006 και 2007. 
Ο κατάλογος αυτός αναθεωρήθηκε στα τέλη 
του 2007 και εγκρίθηκε νέος κατάλογος τελών 

για την περίοδο 2008 και 2009. 
Τα τέλη του Συστήματος αντικατοπτρίζουν 
τα επιχειρησιακά δεδομένα της κάθε 
περιόδου. Εφόσον ο οργανισμός είναι βάσει 
Νόμου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα τέλη 
σκοπό έχουν να καλύψουν τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες του οργανισμού για την εκτέλεση 
των έργων κάθε περιόδου. 

Στον πίνακα πιο κάτω καταγράφονται 
τα τέλη των δύο περιόδων. Έχει αρχίσει ήδη 
η ανασκόπηση των οικονομικών δεδομένων 
ώστε να ετοιμασθούν οι όποιες αλλαγές 
στον κατάλογο τελών για το 2010.

* Διευκρινίζεται ότι με βάση την έγκριση του Συστήματος υπάρχει αναδρομικότητα των τελών από την 1η Αυγούστου 2006. Ως εκ 
τούτου, όποιος οργανισμός εγγραφεί στο Σύστημα και ήταν Παραγωγός συσκευασίας πριν από την ημερομηνία εγγραφής του, έχει 
υποχρέωση να καταβάλει τέλη τουλάχιστον από την 1η Αυγούστου 2006 με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες καταλόγους τελών. 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ € ανά τόνο € ανά τόνο
 2006-2007 2008-2009
Οικιακές Συσκευασίες
Γυαλί 19,03 25,27

Χαρτόκουτο 26,67 40,99

Σίδηρος 82,95 82,95

Αλουμίνιο 15,96 18,59

PET 92,08 92,08

HDPE 92,08 92,08

Χάρτινες Συσκευασίες Υγρών 106,74 106,74

Άλλα ανακτήσιμα  113,96 113,96

Άλλα μη ανακτήσιμα 136,76 136,76

Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες
Χαρτοκιβώτιο 24,33 37,66

Πλαστικό 23,68 32,99

Ξύλο 8,59 10,80

Άλλα 28,29 43,71
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Έλεγχος Δηλώσεων
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Στα πλαίσια της βελτίωσης των διαδικασιών 

Δηλώσεων των Μελών προς το Σύστημα 

ο οργανισμός έχει υιοθετήσει την πρακτική 

άλλων Συστημάτων του εξωτερικού και 

ασκεί περιοδικούς ελέγχους στις Δηλώσεις 

Συσκευασιών των επιχειρήσεων. 

Η διαδικασία αυτή είναι επίσης απαραίτητη 

αφού διασφαλίζει ότι οι Δηλώσεις είναι αρκετά 

αξιόπιστες και ότι το κάθε Μέλος 

του Συστήματος επωμίζεται το σωστό κόστος 

για τις συσκευασίες που τοποθετεί στην αγορά. 

Επιπλέον, είναι και υποχρέωση μας προς τις 

αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουμε ότι

τα στοιχεία που υποβάλλουμε προς τις αρχές 

είναι αξιόπιστα και ελεγμένα.

Για τον σκοπό αυτό έχουν γίνει συμφωνίες με δύο 

γραφεία διεθνών ελεγκτικών οίκων, της Ernst 

& Young και Delloite and Touche οι οποίοι 

διενεργούν τους σχετικούς ελέγχους με βάση 

συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Σε μεγάλο βαθμό η μεθοδολογία και 

οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 

στους ελέγχους βασίζονται στις αντίστοιχες που 

αναπτύχθηκαν στην Αυστρία για λογαριασμό 

της ARA (συλλογικό σύστημα διαχείρισης 

συσκευασιών της Αυστρίας) τα τελευταία           

10 χρόνια που εκτελούνται σχετικοί έλεγχοι. 

Μέσα στο 2008 έχουν διενεργηθεί από 

τους εξωτερικούς ελεγκτές, 21 έλεγχοι. 

Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων συλλογικά 

ήταν 590 τόνοι υλικών υπερδηλωμένα, 

τα οποία αντιστοιχούν σε €34,000, και τα οποία 

έχουν επιστραφεί στις εταιρείες. Το ύψος 

των Δηλώσεων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο 

αφορά το 32% των εσόδων του Συστήματος για 

το έτος 2008. Όσον αφορά τους ελέγχους που 

προβλέπεται να γίνουν το έτος 2009, αυτοί 

θα ανέλθουν σε 60 περίπου.
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Αναλύσεις για Βαρέα Μέταλλα
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Μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το 
Σύστημα με την αδειοδότησή του είναι και
η διενέργεια αναλύσεων σε συσκευασίες
των Μελών του για έλεγχο των συγκεντρώσεων 
βαρέων μετάλλων. Διενεργούνται περίπου 
20 σποραδικοί έλεγχοι σε 20 εταιρείες από 
εγκεκριμένο χημείο κάθε χρόνο. 

Καθόλη τη διάρκεια του 2008 έγιναν αναλύσεις 
σε δείγματα προϊόντων 19 Μελών του Συστήματος 
για την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα 
στις συσκευασίες τους. Στις αναλύσεις που έγιναν 
δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα ψηλής 
συγκέντρωσης βαρέων μέταλλων. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και το 2009. 

Η όλη διαδικασία δειγματοληψίας γίνεται 
απευθείας από το χημείο χωρίς την παρεμβολή
του Συστήματος ούτε γίνεται χρονική ενημέρωση 
των Μελών, ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα 
η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. 
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Δηλώσεις Μελών - Απλοποιήσεις
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Με την διεύρυνση του αριθμού των μελών 

του Συστήματος και την εγγραφή και μικρότερων 

εταιρειών, έχουν δημιουργηθεί κάποιες 

κατηγορίες εταιρειών των οποίων οι ετήσιες 

Δηλώσεις Συσκευασίας είναι αρκετά μικρές 

ως ποσό. Επιπλέον, είναι και στατιστικά μικρές 

οι ποσότητες συσκευασιών που τοποθετούν 

στην αγορά. Τις πλείστες φορές η διαδικασία 

που χρειάζεται τόσο η ίδια η εταιρεία όσο και 

το Σύστημα για να ετοιμαστεί μια λεπτομερής 

Δήλωση είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με 

το μέγεθος της Δήλωσης. 

Ακολουθώντας και τα παραδείγματα άλλων 

χωρών, το Σύστημα προετοιμάζεται για να 

απλοποιήσει από το 2010 τις Δηλώσεις 

των μικρότερων εταιρειών. 

Η λογική είναι ότι θα δημιουργηθούν 2 - 3 

κατηγορίες μικρών εταιρειών οι οποίες θα 

πληρώνουν ένα καθορισμένο ποσό ετήσια 

ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους. 

Οι κατηγορίες που θα δημιουργηθούν και 

τα ποσά που θα καταβάλλουν ετήσια θα 

καθοριστούν με βάση στατιστικά στοιχεία που 

έχει ήδη το Σύστημα. 

Για την πρόθεση αυτή των απλοποιήσεων 

των Δηλώσεων έχει ήδη ενημερωθεί και 

η αρμόδια αρχή και έχει προκαταρκτικά εγκρίνει 

την ιδέα. Η προτεινόμενη τελική διευθέτηση 

θα υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές ως πρόταση 

για έγκριση πριν το τέλος του χρόνου. 

Ανάλογα θα ενημερωθούν και οι επηρεαζόμενες 

επιχειρήσεις.
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Πρόγραμμα Life+ Environment 

Το Σύστημα κατέθεσε πρόταση στο πρόγραμμα 
Life+ Environment για τη διερεύνηση του κόστους 
εφαρμογής των οδηγιών για τις συσκευασίες και 
τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά απόβλητα στην Κύπρο, 
τη Μάλτα και τα νησιά της Ελλάδας και
της Γαλλίας, η οποία και έχει εγκριθεί. Το έργο 
αυτό ήταν δική μας πρωτοβουλία και συστήσαμε 
τη σχετική ομάδα των τεσσάρων συνεργαζόμενων 
χωρών. Έτσι εξασφαλίσαμε το πρώτο πρόγραμμα 
Life+ Environment που κέρδισε η Κύπρος μετά 
την ένταξή μας στην Ε.Ε. Η χρηματοδότηση 
καλύπτει το 50% του κόστους του έργου με ένα 
συνολικό προϋπολογισμό περίπου 870,000 Ευρώ. 
Στην πρόταση συμμετέχουν από Κυπριακής 
πλευράς η Green Dot Κύπρου, το Υπουργείο 
Εσωτερικών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
η ιδιωτική εταιρεία συμβούλων-μελετητών 
Νικολαΐδης & Συνεργάτες. Από το εξωτερικό 
συμμετέχουν η ΕΕΑΑ Ελλάδος, η Eco Emballages 
Γαλλίας και η GreenPak Μάλτας.

Θεωρούμε σημαντικό, τα θέματα και 
οι δυσκολίες που προκύπτουν από την εφαρμογή 
των περιβαλλοντικών νομοθεσιών στα νησιά 
να μελετηθούν και να βγουν στην επιφάνεια. 
Είναι βέβαιο ότι για να μπορούμε να πάρουμε 
στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον πρέπει να 
ξέρουμε τι γίνεται με το κόστος εφαρμογής 
των δράσεών μας. Στην όποια συζήτηση επίσης με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για ειδικές ρυθμίσεις 
στο μέλλον, πρέπει να κατέχουμε αξιόπιστα 
στοιχεία για να έχουμε και επιχειρήματα.

Αυτό το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί 
την περίοδο 2009-2010 ευελπιστούμε ότι θα μας 
δώσει αυτά τα στοιχεία σε βαθμό που να είναι 
για όλους χρήσιμα για τη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων.

Παράλληλα, θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο 

εργαλείο και για άλλες χώρες με νησιά στη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων για τη διαχείριση αυτών 
των ρευμάτων αποβλήτων στο μέλλον.

Μελέτη για τα Οικονομικά Οφέλη των Τοπικών 
Αρχών από την Εφαρμογή του Προγράμματος 
Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου, πρέπει να 
εξευρεθεί τρόπος υπολογισμού του οφέλους 
που έχουν οι τοπικές αρχές από την εφαρμογή 
του προγράμματος ανακύκλωσης, ώστε αυτό 
να αφαιρείται από τα έξοδα του Συστήματος με 
αντίστοιχη οικονομική συμμετοχή των Τοπικών 
Αρχών στα έξοδα του προγράμματος. Για να γίνει 
κάτι τέτοιο χρειάζεται μια μελέτη που να λαμβάνει 
υπόψη και τις εξελίξεις που συντελούνται με 
την πάροδο του χρόνου και την αυξημένη 
συμμετοχή του κοινού στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό, το Σύστημα 
εισηγήθηκε στους πρώτους συμμετέχοντες Δήμους 
την ετοιμασία σχετικής μελέτης από ανεξάρτητο 
και αξιόπιστο οίκο, τα ευρήματα της οποίας 
στο τέλος να γίνουν αποδεχτά ως βάση τόσο από 
τις Τοπικές Αρχές όσο και από το Σύστημα, 
ώστε να διευθετηθούν βάσει των ευρημάτων αυτών, 
οι συμφωνίες συγχρηματοδότησης των έργων 
μεταξύ τους στο μέλλον.

Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή, ετοιμάστηκαν 
προκαταρκτικοί όροι εκπόνησης της μελέτης και 
αναλήφθηκε η ετοιμασία της μελέτης από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την συμμετοχή και 
των 6 πρώτων Δήμων που εντάχθηκαν 
στα προγράμματα ανακύκλωσης. Ήδη η μελέτη 
έχει ολοκληρωθεί και παρουσιαστεί στους έξι 
Δήμους και αναμένεται η συζήτηση της σε επίπεδο 
Ένωσης Δήμων και Ένωσης Κοινοτήτων. 

Στη συνέχεια αναμένεται να καταρτισθούν οι νέες 
συμφωνίες για τη συγχρηματοδότηση των έργων 
μεταξύ των τοπικών αρχών και του Συστήματος.
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Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Δικτύου Green 
Dot στην Κύπρο

Μέσα στα πλαίσια των εξαμηνιαίων συναντήσεων 
των Γενικών Διευθυντών του Δικτύου 
των Οργανισμών Green Dot, η Green Dot Κύπρου 
φιλοξένησε στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2008 
τη συνάντηση αυτή στην Κύπρο. Στη συνάντηση 
παρευρέθησαν οι Γενικοί Διευθυντές και άλλοι 
αντιπρόσωποι Green Dot Oργανισμών από 28 από 
τις 31 χώρες που συμμετέχουν στο Δίκτυο, καθώς 
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pro-Europe, του 
οργανισμού ομπρέλα της Green Dot, κ. Joachim 
Quoden.

Η διήμερη συνάντηση έγινε στο ξενοδοχείο Four 
Seasons στη Λεμεσό και ήταν ιδιαίτερα επιτυχής.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης 
η Green Dot Κύπρου παρουσίασε το έργο της 
και την ανάπτυξη του Συστήματος Aνακύκλωσης 
Συσκευασιών στην Κύπρο. Οι εκτιμήσεις όλων για 
την ταχύτητα ανάπτυξης του Συστήματος ήταν πολύ 
θετικές.

Έγινε επίσης παρουσίαση του προγράμματος Life+ 
Environment που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία 
της Green Dot Κύπρου και στο οποίο συμμετέχουν 
επίσης οι οργανισμοί Green Dot της Γαλλίας,
της Ελλάδας και της Μάλτας. Τα σχόλια και για 
αυτή την πρωτοβουλία από το σύνολο 
των παρευρεθέντων ήταν πολύ ενθαρρυντικά.



ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

90

2007-20082007-2008

Θεσμικά θέματα



8 2007-2008

91

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας με
τα προγράμματα ανακύκλωσης μας έχει 
δείξει ότι το ποσοστό του κοινού που 
γνωρίζει για την ανακύκλωση και 
τα οφέλη της είναι σχετικά ψηλό. 
Αντίθετα όμως, το κοινό που έχει 
την πρόθεση να συμμετάσχει
στα προγράμματα ανακύκλωσης αλλάζοντας 
τη νοοτροπία του, είναι πολύ πιο 
περιορισμένο. Με αυτά τα δεδομένα, 
θεωρούμε ότι οι πιο σημαντικές 
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν 
στο μέλλον δεν θα είναι μόνο 
οι επικοινωνιακές αλλά κυρίως οι θεσμικές. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ατονήσουν 

οι επικοινωνιακές καμπάνιες. Αντίθετα αυτές 

εντείνονται και γίνονται πιο μαζικές. 

Δεν μπορούν όμως μόνο αυτές να φέρουν 

εντυπωσιακή αλλαγή στα δεδομένα.

Δημιουργία Σχετικών Κανονισμών

Ήδη έχει προχωρήσει η συζήτηση με 

τις τοπικές αρχές και έχουν προωθηθεί 

σημαντικά δύο πρωτοβουλίες που 
πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υλοποιηθούν αν 

θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα 

στο μέλλον. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία 
κανονισμών στο επίπεδο των τοπικών αρχών 
για να μπορούν να επιβάλουν την διαλογή 

στην πηγή και να ασκούν σποραδικούς 

ελέγχους αστυνόμευσης της διαλογής από 
σπίτι σε σπίτι (ελέγχοντας το σακούλι ή 
τον κάδο των ανάμεικτων σκυβάλων που 

βγάζουν οι πολίτες για τη χωματερή). 

Για τον σκοπό αυτό έχουν ετοιμασθεί από 
το Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης Δήμων 
τροποποιήσεις του περί Δήμων Νόμου και 

πρότυποι Δημοτικοί Κανονισμοί που αφορούν 
ακριβώς τα πιο πάνω και δημιουργούν 

το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο. Οι Κανονισμοί 
αφού εγκριθούν από την Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ένωσης Δήμων θα 
προωθηθούν στη Βουλή για έγκριση 
σε Νόμο. Κάτι αντίστοιχο πρέπει 
να γίνει και με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο. 

Κίνητρα στον Πολίτη για Συμμετοχή

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την παροχή 
κινήτρου στα νοικοκυριά για συμμετοχή 
στην ανακύκλωση μέσα από την εφαρμογή 
προγραμμάτων «pay as you throw» για 

την χρέωση των σκυβάλων. Έτσι θα φύγουμε 

από τα συστήματα ισοπεδοτικής φορολογίας 

σκυβάλων και το κάθε νοικοκυριό θα 

πληρώνει ανάλογα με το τι πετά ως ανάμεικτα 

απορρίμματα για τη χωματερή ή τον ΧΥΤΑ.

Και αυτό το θέμα έχει προχωρήσει σε 

συνεργασία με το Δήμο Αγλαντζιάς. 

Ο Δήμος έχει πρόθεση να το εφαρμόσει 

πιλοτικά σε μια περιοχή και την πρωτοβουλία 

αυτή στηρίζει πλήρως η Green Dot Κύπρου. 

Έχουν γίνει επαφές με το σύνολο του δικτύου 
των Green Dot οργανισμών παγκόσμια και 

έχουν βρεθεί χρήσιμες εμπειρίες από 

την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων 
στην Ιρλανδία, όπου από το 2005 
εφαρμόζεται το «pay as you throw» 

με Νόμο. 

Έχουν προγραμματιστεί και θα γίνουν 
επισκέψεις σε Δήμους του Δουβλίνου και 

του Κορκ από κλιμάκιο του Δήμου και 
της Green Dot Κύπρου τις προσεχείς λίγες 

εβδομάδες για μεταφορά εμπειριών.
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Green Dot (Cyprus) Public Co Limited
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 2008 2007

 € €

Έσοδα  2,169,421 1,049,742 

Λειτουργικά έξοδα (2,349,008) (1,395,654) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (572,459) (463,280) 

Άλλα έσοδα 274,096 200,970 

Ζημιά εργασιών (477,950) (608,222) 

Χρηματοδοτικά έξοδα (17,082) (16,321) 

Ζημιά πριν τη φορολογία (495,032) (624,543) 

Φορολογία (12,679) (5,552) 

Ζημιά για το έτος (507,711) (630,095)

Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
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 2008 2007

 € €

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  54,033 62,492 

Λογισμικά προγράμματα 2,558 11,666 

 56,591 74,158 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  839,845 364,449 

Φορολογία επιστρεπτέα 18,818 20,503 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3,473,430 1,948,898 

 4,332,093 2,333,850 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4,388,684 2,408,008 

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 295,317 288,241 

Αποθεματικό μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ (236) -

Συσσωρευμένες ζημιές (1,739,598) (1,231,887) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (1,444,517) (943,646) 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 1,260,139 711,297 

Αναβαλλόμενα έσοδα 4,573,062 2,640,357 

 5,833,201 3,351,654 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4,388,684 2,408,008

Στις 2 Απριλίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Green Dot (Cyprus) Public Co Limited ενέκρινε αυτές 

τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Ιωάννου, Αντιπρόεδρος

Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2008
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  2008 2007

  € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία (495,032) (624,543) 

Αναπροσαρμογές για:

 Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 14,187 12,369 

 Απομειώσεις λογισμικών προγραμμάτων  11,074 11,369 

 Ζημιά από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 55 

 Πιστωτικούς τόκους (126,792) (55,528) 

 Χρεωστικούς τόκους 16,954 16,224 

  (579,609) (640,054) 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:

 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  (475,396) (287,598) 

 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 2,466,286 2,111,356 

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 1,411,281 1,183,704 

Φορολογία που πληρώθηκε (10,994) (5,553) 

Καθαρά μετρητά από εργασίες 1,400,287 1,178,151 

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (5,728) (12,968) 

Εισπράξεις από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 87 

Αγορά λογισμικών προγραμμάτων  (1,966) (936) 

Τόκοι που εισπράχτηκαν 126,792 55,528

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 119,098 41,711 

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 6,840 71,761 

Εισπράξεις από δάνεια από συγγενικά μέρη 15,261 - 

Τόκοι που πληρώθηκαν (16,954) (16,224) 

Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 5,147 55,537 

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1,524,532 1,275,399 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους 1,948,898 673,499 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 3,473,430 1,948,898

Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2008
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Παράρτημα
Εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστημα 
(μέχρι 31/12/2008)
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1 A & P (Andreou & Paraskevaides)     

Enterprises Ltd

2 A. Mintikis Farm Ltd

3 A. Papadopoulos & Sons Ltd

4 Ambrosia Oils (1976) Ltd

5 Bellapais Suppliers Ltd

6 Charalambides Dairies Ltd

7 Chris Cash & Carry Ltd

8 Christis Dairies Ltd

9 Christodoulides Brothers Ltd

10 Corina Snacks Ltd

11 Cyprus Trading Corporation Ltd

12 George Charalambous Ltd

13 Kazan Carton Industry Ltd

14 KEAN Soft Drinks Ltd

15 Lanitis Bros Ltd

16 Leo. Patriotis Ltd

17 Unilever PMT Ltd

18 Medochemie Ltd

19 Metro Foods Ltd

20 Michael P. Michaelides Ltd

21 P.M. Tseriotis Ltd

22 Pambinos & Sons Agencies Ltd

23 Photos Photiades Breweries Ltd

24 Tetra Pak (Cyprus) Ltd

25 Vassos Eliades Ltd

26 Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ

27 Εύρηκα Λτδ

28 ΚΕΟ Δημόσια Λτδ

29 Παγωτά Παπαφιλίππου & Πατισερί Παναγιώτης Λτδ

30 Φαρμακευτική Οργάνωση Κύπρου Λτδ

Ιδρυτικοί Μέτοχοι
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Άλλοι Μέτοχοι

1 OMILOS LAIKOU DISTRIBUTORS LTD

2 MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC

3 Ν. Θ. ΚΟΥΡΟΥΣΙΗΣ ΛΤΔ

4 Ι. Γ. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

5 CYPRUS IMPORT CORPORATION LTD

6 AGROMARKETS LTD

7 MB GOODBUY SHOPS LTD

8 A. & P. ANDREOU BROS LTD

9 ROVANIAS LTD

10 VOICI LA MODE LIMITED

11 ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ “Ο ΓΙΓΑΣ ΛΤΔ”

12 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ “Ο ΓΙΓΑΣ ΛΤΔ”

13 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΛΤΔ

14 ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΤΔ

15 ΗΝΩΜΕΝΑ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕΙΑ ΛΤΔ

16 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ (Κ.Α.Π.Α) ΛΤΔ

17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΦΙΤΗΣ ΛΤΔ

18 CYCEMENT PRODUCTS LTD

19 LEDRA BRICK FACTORY LTD

20 LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

21 EUROFRESH FRUITS & VEGETABLES LIMITED

22 SYMEONIDES FASHION HOUSE LTD

23 THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO LTD

24 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

25 GR. V NORTH FRUIT LTD

26 GI. S. ANASTASIOU TRADING LTD

27 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΑΝΑΗ ΛΤΔ

28 PANASKA TRADING CO LTD

29 Α. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ

30 ZARTARCO LTD

31 MEDISELL CO LTD

32 S. J. SERAPHIM LTD

33 TRADEX ELECTRIC LTD

34 KS TRADING LTD

35 SWIPE LTD

36 N. S. PISSARIDES LTD

37 MATERO LTD

38 TSIAKKASTEL OFFICE LINE LTD

39 GEVO LTD

40 OTHON GALANOS LTD

41 APOSTOLOS PAPADOPOULOS LTD

42 KYPROS A. ECONOMIDES LTD

43 E. & G. ELECTRICPLUS LTD

44 MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC  

COMPANY LTD

45 EMILIOS ELIADES TRADING LTD

46 ALPAN ELECTROLINE LTD

47 APOLLO NUTS LTD

48 LISKO FOODSTUFF LTD

49 VETAGRICA LTD

50 PHOTOS PHOTIADES DISTRIBUTORS LTD

51 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

52 PREMIER SHUKUROGLOU LTD

53 CAC PAPANTONIOU PUBLIC CO LTD

54 HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD

55 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΛΤΔ

56 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ           

ΣΙΤΟΥ ΛΤΔ
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57 PHARMNET LTD

58 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΙΑΚΚΑ

59 P.G. MAVRIKIOS AGROCHEMICAL CO LTD

60 VIOSTIK CHEMICALS LTD

61 PELETICO PLASTERS LTD

62 FELNIC COATINGS LTD

63 CHEMOPEL LTD

64 P. C. ORINOS LTD

65 PAVLOS PETROUTSIOS & SON LTD

66 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΗ

67 ΝΕΛΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΤΔ

68 G. THOUKIS WINES & SPIRITS LTD

69 CYTA

70 INFOTEL LTD

71 ANDREAS SOFOCLEOUS & SONS LTD

72 L.B.M. LILLYTOS LTD

73 TSALAPATIS WINES CO LTD

74 MALLOUPPAS & PAPACOSTAS                     

CASUAL WEAR  LTD

75 A. & S. STEPHANIDES LTD

76 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΛΤΔ

77 BOLITA TRADING LTD

78 LOEL LTD

79 MASTERSTAR TRADING LTD

80 THAMIRA FOOD MANUFACTURERS LTD

81 DIEXODOS BO CONCEPT (CYPRUS) LTD

82 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

83 COSTAS THEODOROU LTD

84 POLIS XINARIS FURNITURE LTD

85 L. ZOTIADES TRADING & CONSULTING LTD

86 KYKKOS SPRINGS LTD

87 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΛΤΔ

88 ΚΩΓΙΟ ΛΤΔ

89 A. J. VOUROS LTD

90 ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

91 GEVOREST SLEEP DESIGNS LTD

92 THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

93 P. IOANNIDES PLASTICS LTD

94 ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU 

BISCUITS) PUBLIC LTD 

95 SPINNEYS CYPRUS LTD

96 Ε. ΠΥΡΓΑ ΛΤΔ

97 LAGRIA WINERY LTD

98 E. NEOPHYTOU TRADING CO LTD

99 CHEESELINE LTD

100 HOB HOUSE OF BEAUTY

101 PMS IMAGING LTD

102 Ν. Σ. ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗΣ ΛΤΔ

103 BATA (CYPRUS) LTD

104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΠΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑΙ 

ΖΩΟΤΡΟΦΑΙ ΛΤΔ

105 VIALCO LTD

106 CHR. HJI CHRISTOFI ATHIENITIS LTD

107 B.P. EASTERN MEDITERRANEAN LTD

108 P. G. PETRIDES & CO LTD

109 KAPAKIOTIS & PAPAELLINAS LTD

110 HARTZIOTIS TRADING CO LTD

111 BIOTRONICS LTD

112 SCIENTRONICS LTD

113 D. A. STROMA LTD

114 PLATANICO WINES AND SPIRITS LTD

115 H. E. PROMETHEUS LTD

116 VOUNI PANAYIA WINERY LTD

117 KOLIOS WINERY LTD
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118 A. PAPAETIS SERVICES LTD

119 A. PAPAETIS MEDICAL CO LTD

120 GN NETCOM DANMARK                                        

A/S C/O EMERGO EUROPE

121 GEOCHACO LTD

122 THE ENGINEERING AND COMMERCIAL 

ASSOCIATION LTD (EKA LTD)

123 CHRIST. HAGGIPAVLOU & SON LTD

124 VIOMICHANIA GALATOS ZHTA LTD

125 G. A. STAMATIS & CO LTD

126 HARCO TRADING LTD

127 KELLEN IMPORTS & EXPORTS LTD

128 LVAN TUNA LTD

129 OSCAR SPICES & HERBS

130 M. C. CHEMICA LTD

131 ΧΡ. Γ. ΠΑΠΑΛΟΪΖΟΥ ΛΤΔ

132 ΑΛΕΚΤΩΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ

133 GREGORIS HADJIGREGORIOU LTD

134 CHRISTOFOROU BROS PLASTIC LTD

135 I. & C. LOGISTICS PARTNERS LTD

136 S. A. PETRIDES & SON LTD

137 FIKARDOS DISTILLERIES LTD

138 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΛΑΣΙΔΗ

139 D. COUVAS & SONS LTD

140 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD

141 ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD

142 CK RESTAURANT SYSTEM FRANCHISERS LTD

143 ANDREOU & PARASKEVAIDES FOOD                

AND BEVERAGES LTD

144 TAKIS KYRIAKIDES & CO LTD

145 CLAPPAS TRADING HOUSE LTD

146 CNF TRADING LTD

147 CHRISTOFOROS SOTIRIOU LTD

148 UPPER DECK EUROPE B.V

149 PAVLOS CAKES INDUSTRY LTD

150 ROLOGIS LTD

151 CYPIN LTD

152 PODIUM ENGINEERING LTD

153 UNISTAT LTD

154 CHRIKAR TRADING LTD

155 PLAMACON LTD

156 LINETTE LTD

157 SADOLIN PAINTS (CYPRUS) LTD

158 BAT (CYPRUS) LTD

159 METRO IMPORTS LTD

160 SAVVAS HADJIGIORKIS & SONS LTD

161 HEATRON CO LTD

162 SUPERHOME CENTER (DIY) LTD

163 AVGOUSTINOS FOOD INDUSTRY LTD

164 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΤΔ

165 MIELE HELLAS LTD

166 ALPHA COPY LTD

167 ΙΠ ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

168 PREMIUM LUBRICATION SERVICES LIMITED

169 PHARMACARE LTD

170 EXPOTACIONES ATUNERAS DE CHIPRE LTD

171 KIMAGRO FISHFARMING PUBLIC LTD

172 TECH-U LTD

173 MEGATRONIC LTD

174 Z. X. FAMI LTD

175 ΦΑΝΟΣ Ν ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΛΤΔ

176 NOVEL AGRO LTD

177 ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ

178 Ν. ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

179 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ
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180 FYSAIR LTD

181 STAR POLYBAG LTD

182 BLUE PHARMACIES

183 NETOIL COMPANY LTD

184 SILICONBLUE CORPORATION LTD

185 A. T. MULTITECH CORPORATION LTD

186 ELMASCO LTD

187 FERTILAN LTD

188 LANITIS ELECTRICS LTD

189 G. P. MICHAELIDES & SONS (AGENCIES) LTD

190 ROMICO J. T. IMPORTS LTD

191 NIKE EUROPEAN OPERATIONS  

NETHERLANDS B.V.

192 XEROGRAPHIC SYSTEMS LTD

193 THETACO (TRADERS) LTD

194 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ

195 COSTAKIS CONSTANTINOU PREPARED       

QUALITY FOODS LTD

196 PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD

197 MONSTER CABLE PRODUCTS INC

198 AMSTESO ELECTRIC LTD

199 KANAKIS & MENELAOU TRAIDING LTD

200 UPTURN TRADING LTD

201 MEDIVET SUPPLIERS LTD

202 IBM ITALIA S.P.A, CYPRUS BRUNCH

203 L. LAMBROU ARGO LTD

204 AGROMEDICA LTD

205 PRINTCO LTD

206 PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LTD

207 BLUE ISLAND PLC

208 VITATRACE NUTRITION LTD

209 H. M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD

210 BIONIC ELECTRONICS HT LTD

211 Δ. Ι. ΤΣΑΟΥΣΗΣ (1000000 ΕΙΔΗ) ΛΤΔ

212 CTC-ARI AIRPORTS LIMITED

213 HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD

214 CAF INFOCOM LTD

215 MODESTOU SOUND & VISION LTD

216 ΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

217 UNICARE (CHEMICALS) LTD

218 ACHELEC LTD

219 A. N. CONSTANTINOU TRADING LTD

220 P. A. C. CHARALAMBOUS AND SON LTD

221 PANHARTICO LTD

222 ASVESTAS CO LTD

223 DEMSTAR INFORMATION GROUP LTD

224 HOME ART TRADING LTD

225 M. SIDERIS & SON LTD

226 OSTMAN SPICES LTD

227 G. KYPRIANOU TRADING COMPANY LTD

228 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΛΤΔ

229 FOODPAX TRADING LTD 

230 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ         

(ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ) ΛΤΔ

231 P. G. PHILIPPOU & SONS LTD

232 CHRISTOU BROS TRADING LTD

233 TROODOS ELECTRIC CABLES LTD

234 KLITOS CHACHOLIADES & SON LTD

235 BISCO TRADING 

236 FOOD RAM TRADING LTD

237 S. H. KATODRITIS & CO. LTD

238 E. KYRIAKIDES LIGHTING LTD

239 A.L.P. (AELIOTIS) TRADING LTD

240 ALEX SOLEAS & SON LTD
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241 SAVVAS C. NICOLAIDES LTD

242 PANAYIOTIDES & SONS LTD

243 COSTAS CHRISTODOULOU LTD

244 Α. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΤΔ

245 CHRYMARIS HOUSE LTD

246 Y. SAVVIDES & SONS LTD

247 STAVROS EVENGELOU LTD

248 AKIS PANAYIOTOU AND SON LTD

249 PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LTD

250 PANICOS EVGENIOU COVERING LTD

251 ΧΑΡ. Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

252 PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD

253 PANCHRIS ANIMAL PREMIX LTD

254 ARTLINE LTD

255 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

256 ΠΡΟΒΙΤΑ ΛΤΔ

257 G. KALLINIKOU &  SON IMPORTS LTD

258 STAVROS MAKRIS DISTRIBUTORS LTD

259 STAMATIS BARBOUTIS LTD

260 D. & M. TELEMARKETING PUBLIC CO LTD

261 NEW CYTECH BUSINESS SOLUTION LTD

262 CHR. LOIZIDES & SON LTD

263 DOMESTICA LTD

264 ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

265 ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ “ΖΗΝΩΝ” ΛΤΔ

266 GDL TRADING LTD

267 Σ.Υ.Κ ΑΝΕΜΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΛΤΔ

268 REGIS MILK INDUSTRIES LTD

269 ΚΟΚΙΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

270 TRYFON DISTRIBUTORS (1988) LTD

271 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ

272 CYPRUS ENGINEERING STORES LTD

273 AN.CON HAIR COSMETICS LTD

274 NEXTECH LTD

275 ΝΙΚΟS ΚΚΟLΙΑS SUPERMARKET CO LTD

276 GCC COMPUTERS LIMITED

277 CHR. MAVROMATIS (PUMPS) LTD

278 LEATHEREX LTD

279 C. & V. KRITIKOS SUPPLIES LTD

280 PRIMETEL LTD

281 PHARMACEUTICAL TRADING CO LTD

282 P.G.S ELECTRICAL SUPPLIES LTD

283 Σ. & Μ. ΤΟΥΜΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

284 A. STEKAS (ELECTRICAL) LTD

285 CYPRUS ENGINEERING STORES (N/SIA) LTD

286 C. ZAMBAS TRADING LTD

287 G. & P. LTD

288 FARMOKIPIKI LTD

289 MORFIS MORFY & ASSOCIATES LTD

290 CHR. KETTIS TRADING CO LTD

291 SEAWAVE FISHERIES LTD

292 DAK RATIO-REFFINISH SYSTEMS LTD

293 WATERWORLD HOLDINGS LTD

294 AEGIS PUBLIC LTD

295 GALATARIOTIS TELECOMMUNICATIONS LTD

296 DATATECH BUSINESS SOLUTION LTD

297 T. S. P PHOTOMARKET LTD

298 S. PAROUTIS ELECTRONICS LTD

299 CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD

300 A. EPIPHANIOU INDUSTRIES LTD

301 FILUET CYPRUS LTD 

302 LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC CO LTD

303 LOUNIC LTD

304 ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ
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305 KAILAS PRINTERS AND LITHOGRAPHERS LTD

306 GERASIA TRADING HOUSE LTD

307 SYMEONIDES MERCHAND HOUSE LTD

308 S. SYMEONIDES AND SONS LTD

309 LIFEPHARMA (ZAM) LTD

310 KYPROPHARM LTD

311 NOVAGEM LTD

312 LAVIPHARM CYPRUS LTD

313 M. K. STAVRINOS LTD 

314 CATERCOM LTD

315 H. & A. PAPER TRADING LTD

316 GEORGE PETROU LTD

317 DOMOCHEMICA COMPANY LTD

318 PACIFIC MARKET INT.LTD C/O                    

EMERGO EUROPE

319 MULTI-PHARM LTD

320 NIKKYR PRODUCTS & CO LTD

321 L. M. & M. UNITED PROMOTIONS LTD

322 G. GEORGIOU (LAB SUPPLIES) LTD

323 ΦΑΜΑΚΟ ΛΤΔ

324 BIOMECA LTD

325 COSTAKIS TSISIOS & CO LTD

326 LOUANFARM TRADING LTD

327 PAP MEDICAL (CYPRUS) LTD

328 ANDREAS CONSTANTINIDES

329 P. T. HADJIGEORGIOU CO LTD

330 NEDECO ELECTRONICS LTD

331 S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD

332 GROWNHEAD LTD

333 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΑΛΙΚΟ ΛΤΔ

334 GENESIS PHARMA (CYPRUS) LTD

335 MEDILINK PHARMACEUTICALS LTD

336 LANI RESTAURANTS LTD

337 BELLA FRUITS LTD

338 MAVROS LTD

339 CATERWAYS CO LTD

340 DEMSTAR AUTOMOTIVE LTD

341 C. G. PLATIDES AGENCY

342 MEDVISION LTD

343 LYSACO TRADING LTD

344 CHAR. PILAKOUTAS LTD

345 L. & MP. PHARMACEUTICAL LTD

346 T. Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ

347 BUFFALO TECHNOLOGY C/O EMERGO EUROPE

348 KINGSTON TECHNOLOGY C/O EMERGO EUROPE

349 EXCELO LTD

350 TELIA AQUA MARINE PUBLIC LTD

351 PROTEAS PRESS LIMITED

352 MOTOLAND LTD

353 E. C. H. GAVRIELIDES & SON LTD

354 SPECTUS CO LTD

355 PRINTAFORM LTD

356 PUZZLE ELECTRIC LTD

357 THE MODEL FAMAGUSTA BAKERIES LTD

358 PERATICA TRADING LTD

359 J. C. HAGGIPAVLOU & SON LTD

360 ELINCOU DIAGNOSTICS LTD

361 X. LYSSIOTIS TRADING CORPORATION LTD

362 NICOS D SOLOMONIDES & CO LTD

363 IDEAL GRAFICO LTD

364 THEODOROS GEORGIOU LTD

365 SAVVAS CHARILAOU HEALTH FOOD STORES LTD

366 ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

367 A. & G. KLEIMA ELECTRICAL LTD
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368 GENERICA PHARMACEUTICAL                       
PRODUCTS TRADING CO LTD

369 UNICARS LTD

370 NISSAN CYPRUS LTD

371 K. & N. BLOCKS LTD

372 J. P. S. EUROBAKERS LTD

373 S. M. YPSILON FRESH LTD

374 V. & M. ENTERTAINING AND VENDING               
MACHINES LTD

375 V. E. Y. TRADE VEND

376 KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD

377 ANDREW Y ELECTRICAL TRADING HOUSE LTD

378 BLUE SKY (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ) LTD

379 AMALTHIA TRADING LTD

380 AREEBA LTD

381 KRISTI MEAT PRODUCTS LTD

382 ANPANA AUTOCARE LTD

383 JUMBO TRADING LTD

384 PITTAS DAIRY INDUSTRIES LTD

385 SURE FOOD LTD

386 DIMCO PUBLIC COMPANY LTD

387 P. TANOS TRADING ENTERPRISES LTD

388 ADIDAS (CYPRUS) LTD

389 ELIS LTD

390 XENPIL TRADING COMPANY LTD

391 PARTY ICE & PARTY TIME ICE LTD

392 A. & O. BAKERIES LTD 

393 GREEN VALLEY SUPERMARKET LTD

394 VEPRO CO LTD

395 3 WAY TRADING CO LTD

396 ANDREAS CHRISOSTOMOU                              
GENERAL TRADING LTD

397 VISAWET WIPES INDUSTRIES LTD

398 SAN VANECO TRADING LTD

399 M. HADJIOANNOU LTD

400 MITSIOS TRADING LTD

401 ACM CHRISTOFIDES LTD

402 N. M. MARCUS BROS LTD

403 M.P.M. EUROCARS LTD

404 N. & M. PICNIC (FOOD DISTRIBUTORS) LTD

405 PRIMO CLEANING PRODUCTS LTD

406 TALAMONA TRADING LTD

407 N.D.N FROZEN LTD

408 YIANNAKIS KOKKINOS LTD

409 CYMAR LTD

410 ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΤΔ

411 DESIGN GO LTD

412 ALEXIS TSIAKKAS & CO LTD 

413 TOTALPACK TRADING LTD

414 IMPOPHAR TRADING HOUSE LTD

415 ITC PUBLICWORD LTD

416 ALPHA ELECTRIC HOUSE                                   
(SPYROS THEODOROU) LTD

417 A. & N. OFFICESERVE BUSINESS   
SOLUTIONS LTD

418 MASTERTYPE C.P. SERVICES LTD

419 LEFKONITZIATIS DAIRY PRODUCTS LTD

420 Δ. Ι. ΔΗΜΑΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

421 CHR. CHRYSANTHOU & SON LTD

422 Δ. Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΤΔ

423 ALPAN COSMETICS LTD

424 Γ. & Ι. ΚΕΣΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΤΔ

425 INFOTREND INNOVATIONS CO LTD

426 MICHALAKIS METTIS LTD

427 P. C. JOANNOU & SONS LTD
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428 FOODMASTERS LTD

429 SKYLINE ELECTRICAL COMPANY LTD

430 ZECHEROCO ENTERPRICES LTD

431 SPIEL CLOTHING MANUFACTURING LTD

432 SKOPY SHOE FACTORY LTD

433 LUKOIL CYPRUS LTD

434 SAKRET ZEIPEKKIS LTD

435 ANDRIKIAN TRADING COMPANY LTD

436 AMELCO INDUSTRIES LTD

437 CUMULTI PRINTFORMS LTD

438 DUROLIGHT LTD

439 ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ

440 ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΙΠΗΣ ΦΑΡΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

441 G. KALLIS (MANUFACTURERS) LTD

442 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΤΔ

443 AGELCO TRADING LTD

444 F.N.K. STEEL INDUSTRIES LTD

445 SEN GEORGIO TRADING CO LTD

446 THRASMIA UNIQUELY DIFFERENT                 
PRODUCTS LTD

447 LACORZETA TRADING LTD

448 K. K. TRIANGLE OF BEAUTY LTD

449 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΑΚΚΑΛΙ ΛΤΔ

450 ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

451 CHARILAOS ALONEFTIS ENTERPRISES LTD

452 MANTZOURANOS C.C.P. LTD

453 MIPAPOL LTD

454 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ                                    
Α. ΤΡΙΚΟΜΙΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

455 ENET SOLUTIONS LTD

456 Α. Θ. ΛΟΙΖΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

457 DIMI LABELS WORLDWIDE LTD

458 VIOCHROM LTD

459 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

460 KRASHIAS FOOTWEAR INDUSTRY LTD

461 ΑΡΕΣΤΗ & ΘΕΟΚΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

462 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΤΔ

463 TORONTO PIZZA CATERING LTD

464 PETA (DECORATING TOOLS) LTD

465 CHRISTODOULOS KASMIRIS (ALUMINIUM) LTD

466 ADVANCE WASHROOM & HYGINE SERVICES

467 ΕΛΥΖΕ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

468 KARMI UNIFRUIT LTD

469 HAPAP TRADING LTD

470 PEAK CHEMICALS LTD

471 ΚΩΣΤΑΣ Α ΣΥΜΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

472 A. & M. INTERPACK LTD

473 BABAND TRADING LIMITED

474 ALTO CEMENTOCHEMICA K.A LTD

475 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Ι. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ

476 BATHLINE LTD

477 ALKA PACK LTD

478 CANWY HOLDING LTD

479 ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔ

480 TEKLIMA LTD

481 A. KIRMITSIS LTD

482 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ

Μέλη
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