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Αυτή η έκδοση για το 2009, είναι η δεύτερη 
υπό μορφή Ετήσιας Έκθεσης, μετά την πρώτη 
μας περσινή Έκθεση Πεπραγμένων που 
αφορούσε τη διετία 2007-2008. 

Επιπλέον, δημιουργήσαμε αρχές του 2010 
ένα εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο 
«Στο Παλμό της Ανακύκλωσης» το οποίο 
κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο και κάλυψε 
την περίοδο Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2009. 
Τα δύο αυτά εργαλεία συνεισφέρουν πλέον 
συστηματικά στην ενημέρωση των συνεργατών 
μας αλλά και του κοινού.

Ανασκοπούμε μια χρονιά ιδιαίτερα σημαντική. 
Μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την ένταση 
της οικονομικής κρίσης και στον τόπο μας 
όπως και στην παγκόσμια οικονομία. 

Για τον Οργανισμό μας ήταν επίσης μια 
σημαντική χρονιά αφού μέσα από τη 
διαδικασία αναμόχλευσης του καθετί που 
κάνουμε, πετύχαμε εξοικονομήσεις στις 
δραστηριότητες μας της τάξης των 600,000 
ευρώ ετησίως. 

Παράλληλα, έχουμε ένα σύστημα με κάλυψη 
των 4 από τις 5 αστικές και περιαστικές 
περιοχές του νησιού και προσφέρουμε 
πρόσβαση σε προγράμματα ανακύκλωσης 
σε 600,000 περίπου συμπολίτες μας που 
κατοικούν σε 18 Δήμους και 25  Κοινότητες. 

Καταφέραμε μέσα στο 2009 να 
δρομολογήσουμε τη στρατηγική συμμετοχή 
μας στο μέλλον σε δύο καίριας σημασίας 
τομείς για τον Οργανισμό, τη διαλογή των 
υλικών συσκευασίας και την ανάκτηση 
ενέργειας από υλικά συσκευασίας που 
δεν μπορούν αποδοτικά να ανακυκλωθούν. 
Αυτός ήταν ένας νέος στρατηγικός στόχος 
που τέθηκε για το 2009 και του οποίου έχει 
ουσιαστικά δρομολογηθεί η υλοποίηση. 

Είχαμε επίσης μια χρονιά γεμάτη από 

πλευράς επικοινωνίας αφού υλοποιήθηκαν 
δύο μεγάλες καμπάνιες με δύο τηλεοπτικές 
διαφημίσεις και χρήση διαφόρων άλλων 
μέσων, καθώς και συμμετοχή ή διοργάνωση 
μεγάλου αριθμού εκδηλώσεων. 

Ήταν μια σημαντική χρονιά και από πλευράς 
αποτελεσμάτων αφού φτάσαμε σχεδόν τους 
35,000 τόνους συσκευασιών από πλευράς 
διαχείρισης και είμαστε πλέον κοντά στην 
επίτευξη των στόχων του οργανισμού που είναι 
διαχείριση περίπου 40,000 τόνοι συσκευασίας 
ανά έτος. 

Συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με την 
ΑΦΗΣ για τη διαχείριση μπαταριών και 
την Ηλεκτροκύκλωση για τη διαχείριση 
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων. 
Ήδη το πρόγραμμα ΑΦΗΣ λειτουργεί ομαλά 
από το Μάιο του 2009, ενώ από το Νοέμβριο 
του 2009 έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης και 
το πρόγραμμα της Ηλεκτροκύκλωσης. 

Έχουμε μπροστά μας ένα έτος εξίσου 
σημαντικό, το 2010, αφού καλούμαστε 
εν μέσω της οικονομικής κρίσης να 
μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο ως 
Οργανισμός και να γίνουμε σχεδόν ένα 
παγκύπριο Σύστημα διαχείριση συσκευασιών. 
Και θέλουμε αυτό να γίνει όπως πάντα με 
σωστά και μετρημένα βήματα και προς 
όφελος της βιομηχανίας που μας έχει 
εμπιστευθεί, αλλά και του τόπου μας. 

Εύχομαι σε όλους καλή δουλειά και καλή 
πρόοδο. 

Ο Πρόεδρος 

Μιχάλης Σπανός
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Η χρονιά την οποία ανασκοπούμε μέσα από 

αυτή τη δεύτερη Ετήσια Έκθεση που αφορά το 

2009, ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για 

τον Οργανισμό μας.

Το Σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών 

καλύπτει πλέον 4 από τις 5 ελεύθερες πόλεις 

του Νησιού και συνολικά περίπου 600,000 

άτομα. Έχουμε σχεδόν ένα Σύστημα σε 

πλήρη ανάπτυξη. Παραμένει μόνο η κάλυψη 

της αστικής και περιαστικής περιοχής της 

Λάρνακας, η οποία προγραμματίζεται μέσα 

στο 2010, ώστε να πετύχουμε σχεδόν καθολική 

κάλυψη του πληθυσμού. 

Και από πλευράς αποτελεσμάτων όμως το 

2009 ήταν μια καθοριστική χρονιά αφού 

μας έφερε πλέον κοντά στην επίτευξη των 

συνολικών στόχων του Συστήματος. Η εξέλιξη 

των ποσοτήτων ανάκτησης και ανακύκλωσης 

συσκευασιών του Συστήματος ήταν 8,000 

τόνοι το 2007, 12,000 τόνοι το 2008 και 35,000 

περίπου τόνοι το 2009. Για πλήρη επίτευξη των 

στόχων μας πρέπει να φτάσουμε τους 40,000 

περίπου τόνους υλικών. Είμαστε δηλαδή κοντά 

πλέον στην κάλυψη των στόχων μας.

Από πλευράς συμμετοχής της βιομηχανίας, 

έχουμε φτάσει μέχρι το τέλος του 2009 τις 

683 εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστημα, 

είτε ως Μέτοχοι είτε ως Μέλη, οι οποίες 

τοποθετούν στην αγορά πάνω από 80,000 

τόνους συσκευασίας ανά έτος. Αυτό σημαίνει 

μια σημαντικότατη εκπροσώπηση της αγοράς. 

Παράλληλα όμως, σημαίνει και συνεχόμενο 

αγώνα για συμμετοχή και άλλων εταιρειών 

που μέχρι σήμερα δεν έχουν συμβληθεί με το 

Σύστημα και δεν τηρούν τη σχετική Νομοθεσία. 

Σε αυτό τον τομέα, η επιτυχία μας εξαρτάται 

κυρίως από τη δραστηριοποίηση του κράτους 

στη εφαρμογή της Νομοθεσίας αφού εμείς δεν 

έχουμε δυνατότητα επιβολής της Νομοθεσίας. 

Μέσα στο 2009, επισημοποιήθηκαν και οι 

συνεργασίες της Green Dot Κύπρου με τα 

δύο άλλα συλλογικά Συστήματα της ΑΦΗΣ 

για τις οικιακού τύπου μπαταρίες και της 

Ηλεκτροκύκλωσης για τα Hλεκτρικά και 

Hλεκτρονικά Aπόβλητα. Στους δύο αυτούς 

Οργανισμούς η Green Dot Κύπρου προσφέρει 

υπηρεσίες διεύθυνσης των Συστημάτων 

τους. Με αυτές τις συνεργασίες η Green Dot 

Κύπρου καθίσταται ένα “one-stop-shop” για 

τη βιομηχανία αφού διαχειρίζεται και τα τρία 

αδειοδοτημένα συλλογικά συστήματα που 

υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο. 

Για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και οι δύο 

αυτοί Οργανισμοί, αλλά και τα νέα μεγέθη της 

Green Dot Κύπρου, προσθέσαμε πέντε νέα 

στελέχη στον Οργανισμό και επεκταθήκαμε σε 

ένα νέο γραφείο σε γειτονικό με το κεντρικό 

μας γραφείο κτίριο. 

Είχαμε μια γεμάτη επικοινωνιακά χρονιά με 

απλοποιημένη και πιο άμεση επικοινωνία 

η οποία κρίνεται από το κοινό ως επιτυχής. 

Ευελπιστούμε ότι με δράσεις και ενέργειες 

που δρομολογήθηκαν ήδη από το 2009 σε 

συνεργασία με διάφορους οργανισμούς θα 

έχουμε ένα ακόμη πιο πλούσιο επικοινωνιακά 

2010. 

Σημαντική υπήρξε το 2009 και η παρέμβαση 

μας σε θεσμικά θέματα που μας αφορούν, 

όπως η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου 

των τοπικών αρχών, η διαμόρφωση ευέλικτων 

συστημάτων φορολόγησης των σκυβάλων 

με τρόπους που να εξυπηρετούν την σωστή 

διαχείριση των υλικών και άλλα. Και φυσικά θα 

συνεχίσουμε την προσπάθεια μας αυτή αφού 

η πρόοδος των προγραμμάτων ανακύκλωσης 

είναι άμεσα συνυφασμένη με την εξέλιξη και 

ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που να 

συνεισφέρει ουσιαστικά στη σωστή διαχείριση 

των υλικών. 
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Κλείνοντας, θα ήθελα να καταγράψω κάποιες 

από τις βασικές αρχές λειτουργίας των 

συλλογικών συστημάτων τις οποίες υιοθετούμε 

και οι οποίες είναι θεμελιακά σημαντικές για 

τους οργανισμούς που διαχειριζόμαστε. 

Θεωρώ λοιπόν σημαντικές αρχές τον 

επαγγελματισμό, την αξιοπιστία, την ευελιξία, 

την ταχύτητα, την απλότητα, τη διαφάνεια 

και κυρίως την οικονομική διαφάνεια και 

την επιμονή σε ψηλού επιπέδου διαχείριση 

των αποβλήτων. Και για να παραμένουμε 

πάντα επίκαιροι ως Οργανισμοί πρέπει 

να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος για τη βιομηχανία,  

χωρίς όμως συμβιβασμούς στην ποιότητα 

της δουλειάς μας. Έχουμε σαφή κοινωνικό 

ρόλο στη βελτίωση και διατήρηση ψηλού 

επιπέδου διαχείρισης των αποβλήτων στον 

τόπο μας. Άλλωστε είναι και αυτό μια επιπλέον 

ικανοποίηση που λαμβάνουμε ως στελέχη 

οργανώνοντας και δουλεύοντας για αυτούς 

τους οργανισμούς. Το γεγονός ότι η δουλειά 

μας, εκτός των άλλων, παίρνει τον τόπο 

μας μπροστά. Και δεν χωρά συμβιβασμούς 

σε αυτό τον τομέα όσο και αν πιεζόμαστε 

οικονομικά. Όποτε μπαίνουμε στη λογική να 

υπολογίσουμε το κόστος για την προστασία του 

περιβάλλοντος, πράγμα που κοστίζει, πρέπει 

να το αντιπαραβάλλουμε με το κόστος της μη 

προστασίας του περιβάλλοντος. Και η εξίσωση 

είναι σχεδόν πάντα θετική. 

Εύχομαι σε όλους ένα υγιές και παραγωγικό 

2010. 

Κυριάκος Παρπούνας

Γενικός Διευθυντής
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Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες τέσσερα χρόνια 

μετά την ουσιαστική έναρξη λειτουργίας της 

Green Dot Κύπρου, για να γίνει μια αποτίμηση των 

εμπειριών από αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα, 

μπορεί να γίνει και αποτίμηση των ελλείψεων 

του θεσμικού πλαισίου οι οποίες εμποδίζουν την 

ομαλή εξέλιξη των προγραμμάτων ανακύκλωσης 

στον τόπο μας. Αυτό θα επιχειρήσουμε να 

προσεγγίσουμε πιο κάτω.

Όταν πριν από 4 περίπου χρόνια ξεκινούσε η 

προσπάθεια σύστασης των πρώτων Συλλογικών 

Συστημάτων με την πρωτοβουλία του Κυπριακού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, 

οι άγνωστες παράμετροι ήταν σαφώς πολλές. Η 

νέα νομοθεσία για τα περιβαλλοντικά θέματα που 

θεσμοθετήθηκε με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή 

οικογένεια ήταν ακόμη σχετικά άγνωστη και 

εν πολλοίς ακατανόητη για τη βιομηχανία του 

τόπου. Έννοιες όπως η αρχή του ο “Ρυπαίνων 

πληρώνει”, της “Ευθύνης του Παραγωγού” και της 

συνυπευθυνότητας των Οικονομικών Παραγόντων, 

υπήρχαν μεν στη Νομοθεσία, αλλά ήταν δύσκολο 

να κατανοήσει κάποιος τι πραγματικά σήμαιναν και 

κυρίως, πως θα έμπαιναν σε εφαρμογή. 

Η σημαντικότερη φυσικά εξέλιξη που επέφερε η 

νέα νομοθεσία για τη βιομηχανία, ήταν η ανάγκη 

για εφαρμογή της Ευθύνης του Παραγωγού. 

Η υποχρέωση δηλαδή για την επιχείρηση και 

τη βιομηχανία ευρύτερα, να αναλάβουν τη 

διαχείριση συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων 

που προκύπτουν από την παραγωγική και 

εμπορική δραστηριότητα με περιβαλλοντικά 

ορθές προδιαγραφές. Για πρώτη φορά δηλαδή, 

το κουμάντο και η ευθύνη για κάποια από τα 

απόβλητα στην Κύπρο, μετατέθηκε στους ώμους 

κυρίως της βιομηχανίας και όχι σε κάποιο από τα 

επίπεδα του κράτους. Και φυσιολογικά, μετά από 

μια περίοδο εξοικείωσης με τα νέα δεδομένα, η 

βιομηχανία έπρεπε να εξεύρει τρόπους ανάληψης 

των νέων υποχρεώσεων της.

Ευτυχώς η εμπειρία της υπόλοιπης Ευρώπης 

υπήρχε και υπάρχει να μας καθοδηγεί στους 

τρόπους και τις αναγκαίες δράσεις για να 

μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες 

προκλήσεις. Και ο βασικότερος τρόπος 

αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων για τη 

βιομηχανία είναι η δημιουργία και η λειτουργία 

των Συλλογικών Συστημάτων Διαχείρισης. Άλλωστε 

και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που καθιέρωσε 

την Ευθύνη του Παραγωγού, έχει μέσα από 

τις αξιολογήσεις της θεωρήσει επιτυχημένη 

την εφαρμογή αυτής της αρχής με κυριότερο 

παράγοντα επιτυχίας τη δράση των Συλλογικών 

Συστημάτων. Και δεν είναι τυχαία που σε αρκετές 

χώρες της Ευρώπης έχει διευρυνθεί η εφαρμογή 

της Ευθύνης του Παραγωγού σε αρκετά ρεύματα 

αποβλήτων, πέραν από αυτά που σαφώς καθορίζει 

η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το ίδιο γίνεται πλέον και 

στην Κύπρο αφού για τα χρησιμοποιημένα ελαστικά 

και τα απόβλητα της κατασκευαστικής βιομηχανίας 

έχει θεσπιστεί και προωθείται σε εθνικό επίπεδο η 

“Ευθύνη Παραγωγού”. 

Και είναι σημαντικό να καταγράψουμε ότι σε 

αυτή την προσπάθεια που ανέλαβε η βιομηχανία 

για τις συσκευασίες και τη διαχείριση τους, δεν 

έχουν επιλεχθεί εύκολες και φτηνές λύσεις. 

Έχει επιδειχθεί ψηλό αίσθημα ευθύνης και 

περιβαλλοντική ευαισθησία. Έγινε σχεδιασμός 

του Συστήματος με μοντέλο το πιο επιτυχημένο 

αντίστοιχο Σύστημα (του Βελγίου) στην Ευρώπη, 

βασισμένο στην διαλογή στην πηγή και στην 

διασφάλιση ψηλής ποιότητας υλικών για 

ανακύκλωση. Αυτό ως εκ της φύσεως του έχει 

σχετικά ψηλότερο κόστος αλλά είναι η πιο ορθή 

επιλογή περιβαλλοντικά. Αυτό είναι προς τιμή 

της βιομηχανίας και αυτό πρέπει να σημειώνεται 

και να αναγνωρίζεται. Η βιομηχανία μέσα από 

το Συλλογικό Φορέα που ονομάζεται Green Dot 

Κύπρου επενδύει σε ορθολογικές μεθόδους, 

εμπνευσμένες από τις ευρωπαϊκές προσταγές και 

πρακτικές. Επενδύει με το μυαλό στο μέλλον και 

για το καλό του τόπου μας.

Είναι γεγονός ότι όταν ξεκινούσε αυτή η 

προσπάθεια με τα Συλλογικά Συστήματα, κυρίως 

για τις συσκευασίες που ήταν και η πρώτη τέτοια 

πρωτοβουλία, υπήρχε επιφύλαξη και από τη 

βιομηχανία και από το κράτος κατά πόσον θα 

υπήρχε αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια. 

Παρά όμως τα προβλήματα και τις ελλείψεις που 
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είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο σε 

πρακτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, είναι με 

ευχαρίστηση που βλέπουμε μια γενικότερη πλέον 

αποδοχή ότι υπήρξε και υπάρχει απτό αποτέλεσμα 

από τη δράση των συλλογικών συστημάτων. 

Έχουμε ακόμη σαφώς πολύ δρόμο να διανύσουμε 

και τα Συλλογικά Συστήματα και το κράτος 

και η κοινωνία μας ώσπου να φτάσουμε σε 

ανεκτά επίπεδα ορθολογικής διαχείρισης των 

απορριμμάτων του τόπου. Τα συλλογικά όμως 

συστήματα συνεισφέρουν πλέον θεμελιακά, 

υποδομιακά σε αυτή την προσπάθεια. Και είναι 

με ιδιαίτερη ικανοποίηση που εισπράττουμε 

σχόλια ακόμη και από τις τοπικές αρχές και από 

κρατικούς αξιωματούχους ότι αν δεν υπήρχαν οι 

οργανισμοί αυτοί και αναμέναμε από το κράτος την 

ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων, θα κάναμε σε 

πολλά θέματα ακόμη βήμα σημειωτόν. 

Και αυτό δεν είναι μομφή προς το κράτος. Το 

ίδιο παραδέχονται και τα άλλα κράτη μέλη της 

Ε.Ε.. Ότι τα κράτη είναι εκ φύσεως πολύ πιο 

βραδυκίνητα, ιδιαίτερα όταν πρέπει να εφαρμόσουν 

νέες προσεγγίσεις. Και είναι αυτή και η ομορφιά 

της εμπλοκής των Συλλογικών Συστημάτων στη 

διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων. Δεν είναι 

δηλαδή απλά θέμα να φορτώσει το κράτος το όποιο 

κόστος σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων 

στον ιδιωτικό τομέα. Στο κάτω κάτω, το όποιο 

κόστος προκύψει, είτε αυτό είναι κρατική 

φορολογία, είτε είναι αύξηση τιμής σε ένα προϊόν 

ή μια υπηρεσία, τελικά αυτό θα καταλήξει εκ των 

πραγμάτων στον πολίτη. Η εμπλοκή όμως των 

Συλλογικών Συστημάτων και του ιδιωτικού τομέα σε 

αυτή τη διαδικασία προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία, 

ορθολογισμένες επενδύσεις, σύγχρονες μεθόδους, 

επικέντρωση στο αποτέλεσμα και συνήθως, 

χαμηλότερο κόστος. 

Το κράτος σε αυτή την περίπτωση έχει χρέος να 

προσφέρει εύφορο θεσμικό πλαίσιο, να επιτρέψει 

την αναγκαία ευελιξία ώστε να μην κάνει τα 

Συλλογικά Συστήματα δυσκίνητα όπως το κράτος 

και να διασφαλίσει την ορθή περιβαλλοντικά 

διαχείριση των απορριμμάτων και την καθολική 

εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι για αυτό το 

λόγο που εμείς πάντα επιμένουμε ότι μαζί με την 

Ευθύνη του Παραγωγού, το "Producer 

Responsibility" στα αγγλικά, πρέπει το κράτος να 

αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη να προσφέρει 

Producer Flexibility, δηλαδή ευελιξία στον 

Παραγωγό. Αλλιώς χάνεται ένα μεγάλο μέρος 

της ουσίας της Ευθύνης του Παραγωγού. Δεν 

είναι θέμα να επιλέξει το κράτος τις λύσεις και 

να φωνάξει τους παραγωγούς να πληρώσουν το 

λογαριασμό. Το θέμα είναι να τους αφήσει να 

επιλέξουν τις πιο σωστές και επίκαιρες λύσεις 

ώστε να πετύχουν αυτά που το κράτος θέλει και 

στοχεύει. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται το βέλτιστο 

αποτέλεσμα για τον τόπο και τον πολίτη.

Ξέρουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο να βρούμε 

αυτή την ισορροπία μεταξύ του κράτους και των 

συλλογικών φορέων που εκπροσωπούμε. Άλλωστε 

είναι μια νέα εξέλιξη η θεσμική παρέμβαση του 

ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των αποβλήτων 

στην Κύπρο, τόσο για το κράτος όσο και για μας. 

Και αποτελεί την ίδια ώρα και αυτονόητο γεγονός 

ότι έχουμε ένα σημαντικά ελλιπές θεσμικό πλαίσιο 

το οποίο παλεύουμε μαζί με το κράτος και τις 

τοπικές αρχές να το συμπληρώσουμε σταδιακά. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάγκη για 

αντιμετώπιση των ελλείψεων του θεσμικού 

πλαισίου, την αντιμετώπιση των αδηφάγων και 

ουσιαστικά δωρεάν χωματερών, την εμπεδωμένη 

αποδοχή της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων 

στη φύση, την έλλειψη υποδομών διαχείρισης, 

το μικρό μέγεθος της αγοράς, την ανάγκη πιο 

ευφάνταστων προσεγγίσεων στην αξιοποίηση 

ανακυκλώσιμων υλικών, τις αδυναμίες του κράτους 

στην επιβολή της νομοθεσίας και άλλα.
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Θεσμικό Πλαίσιο
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Είναι απαραίτητο όπως έχει ήδη αναφερθεί 

για να αλλάξουν τα δεδομένα σε ένα τομέα με 

παγιωμένες πρακτικές για χρόνια, όπως ο τομέας 

των αποβλήτων στην Κύπρο, να διαμορφωθεί 

ένα εύφορο για τις αναγκαίες αλλαγές θεσμικό 

πλαίσιο.

Τις βασικές υποχρεώσεις μας ως κράτος σε αυτό 

τον τομέα, τις καθορίζει το Ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο. Από εκεί και πέρα όμως είναι η κάθε 

χώρα-μέλος με εθνική πλέον νομοθεσία που 

πρέπει να συμπληρώσει το θεσμικό της πλαίσιο για 

να είναι εφικτή η επίτευξη των νέων στόχων και η 

κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων. 

Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να ανασκοπήσουμε τι 

έχει γίνει στον τόπο μας σε αυτό τον τομέα. Αυτό 

επιχειρούμε πιο κάτω.

Αποτελεί αξίωμα ότι αν θέλεις να αλλάξεις 

κάποιες συμπεριφορές πρέπει να απαγορεύσεις 

ή να δυσκολέψεις τις συμπεριφορές που πρέπει 

να εγκαταλειφθούν και να ενθαρρύνεις ή/και να 

επιβάλεις τις νέες στοχούμενες συμπεριφορές. 

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με την εφαρμογή 

της μας αναγκάζει να υιοθετήσουμε νέες 

πρακτικές, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαχείριση 

του περιβάλλοντος και των αποβλήτων. Η νέα 

Ευρωπαϊκή Οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων που εγκρίθηκε πρόσφατα, (2008/98/εκ)  

καθορίζει ξεκάθαρα την ιεραρχία στη διαχείριση 

των αποβλήτων με πέντε πολύ συγκεκριμένα 

βήματα τα οποία παρατίθενται πιο κάτω κατά σειρά 

προτεραιότητας: 

1. Μείωση

2. Επαναχρησιμοποίηση

3. Ανακύκλωση

4. Ανάκτηση Ενέργειας

5. Άλλη απόρριψη (χώροι ταφής ή αποτέφρωση 

 χωρίς αποδοτική ανάκτηση ενέργειας)

Μάλιστα, η τάση που υπάρχει ήδη στη Νομοθεσία 

είναι η επιλογή της «άλλης απόρριψης» να 

απαγορεύεται εντελώς σταδιακά για όλα τα υλικά 

πριν τύχουν άλλης μορφής διαχείρισης. 

Για να εφαρμοστούν όμως τα πιο πάνω, όπως 

καταδεικνύει και η εμπειρία των χωρών μελών 

που έχουν ήδη κατορθώσει να τα εφαρμόσουν, 

δεν αρκεί να περνούμε τις γενικές πρόνοιες 

των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στις νομοθεσίες μας. 

Χρειάζονται τομές και στοχευμένα μέτρα τα 

οποία να δημιουργούν τις αναγκαίες οικονομικές 

συνθήκες ώστε τα υλικά να σπρώχνονται από τα 

κάτω σκαλιά της ιεραρχίας προς τα πάνω. Ακόμη 

και οι χώρες που έχουν ευαισθητοποιημένη 

περιβαλλοντικά κοινή γνώμη, δεν πέτυχαν 

όσα πέτυχαν αυτόματα και μόνο με την 

ευαισθητοποίηση. Αντίθετα, εφάρμοσαν δραστικά 

και στοχευμένα μέτρα που οδήγησαν τους πολίτες 

τους στις νέες στοχούμενες συμπεριφορές. 

Η ουσία των μέτρων που λαμβάνονται στις πιο 

προχωρημένες περιβαλλοντικά χώρες είναι ότι 

όλα τα μέτρα καθιστούν τις διάφορες μορφές 

απόρριψης των αποβλήτων όλο και πιο δύσκολες, 

όλο και πιο ακριβές, ή ακόμη και εντελώς 

απαγορευμένες. Αντίθετα, οι στοχούμενες 

νέες μορφές διαχείρισης (ανακύκλωση, 

κομποστοποίηση, αποδοτική ανάκτηση ενέργειας 

κ.α), αλλά και η πρόληψη της παραγωγής των 

αποβλήτων, ενθαρρύνονται με κάθε τρόπο ή 

καθίστανται όπου είναι δυνατόν και απόλυτα 

υποχρεωτικές. Το αποτέλεσμα είναι οι χώρες που 

εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα να προηγούνται στα 

ποσοστά σωστής αξιοποίησης των αποβλήτων τους 

και να έχουν ουσιαστικά διώξει τα απόβλητα τους 

από τις χωματερές και τη φύση. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για παράδειγμα η νέα 

Οδηγία πλαίσιο καθιστά υποχρεωτική την διαλογή 

των υλικών στην πηγή (από τον πολίτη), ειδικά για 

το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και τα μέταλλα. Αυτό 

δίδει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ανακύκλωση είναι 

απαραίτητη και η διαλογή των υλικών στην πηγή 
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απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδοτική 

ανακύκλωση.

Οι εμπειρίες από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες  

πρέπει να στέλνουν και σε μας ένα ξεκάθαρο 

μήνυμα. Ότι δεν μπορούμε χωρίς συγκροτημένα 

μέτρα να διώξουμε τα απορρίμματα από τις 

χωματερές μας.

Αντίθετα οι δικές μας πρακτικές μέχρι σήμερα 

είναι περίπου οι ακόλουθες:

1. Οι χωματερές είναι ανεξέλεγκτες και ανέξοδες 

(σχεδόν 100% δωρεάν)

2. Πληρώνουμε ενιαία φορολογία στα σκύβαλα 

η οποία τιμωρεί όσους διαχειρίζονται τα 

απορρίμματα τους και επιβραβεύει όσους τα 

πετούν στη χωματερή. 

3. Δεν εφαρμόζουμε την απαγόρευση της 

απόρριψης των διαφόρων ρευμάτων που 

καθορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία στις 

χωματερές, με τη δικαιολογία ότι αν το κάνουμε 

θα τα πετούμε στους ποταμούς και τη φύση. 

4. Δεν ασχολούμαστε συστηματικά ως κράτος με τη 

διαλογή στην πηγή (απόδειξη ότι τα κυβερνητικά 

τμήματα και υπηρεσίες δεν ανακυκλώνουν 

υποχρεωτικά). 

5. Δεν προωθούμε την οικιακή κομποστοποίηση. 

6. Δεν έχουμε ουσιαστικά και ανεξάρτητα σχέδια 

επιδοτήσεων για τη βιομηχανία διαχείρισης 

απορριμμάτων (όλα τα κονδύλια από τα 

διαρθρωτικά ταμεία πάνε στους ΧΥΤΥ και τις 

κρατικά προωθούμενες υποδομές).

7. Δεν έχουμε σχέδια υποβοήθησης των 

επιχειρήσεων για διαχείριση των αποβλήτων 

τους.

Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτές οι πρακτικές να 

αλλάξουν και να γίνουν τομές στην πορεία για να 

μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Και τις τομές αυτές πρέπει να τις κάνει το επίσημο 

κράτος αφού αντιληφθεί την αναγκαιότητα τους. 

Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να κάνουμε 

τεράστιες επενδύσεις βασισμένες πάνω σε 

ένα σχεδιασμό που έχει ξεπεραστεί από τους 

καιρούς και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ούτε 

είναι καιρός να επενδύουμε σε υποδομές με 

βάση τις αδυναμίες της κοινωνίας μας και την 

έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Είναι 

καιρός να διορθώσουμε την κοινωνία μας και τις 

συμπεριφορές της.

Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια 

ανάλγητη κοινωνία. Έχουμε μία κοινωνία που 

ευαισθητοποιείται σταδιακά την οποία όμως 

πρέπει να οδηγήσουμε προς τις νέες στοχευμένες 

συμπεριφορές. Εάν επενδυθεί μόνο ένα μικρό 

μέρος από τα  όσα επενδύονται σε αχρείαστες 

εκ των πραγμάτων υποδομές, σε συστηματική 

ενημέρωση και εάν συμπληρώσουμε το 

θεσμικό μας πλαίσιο με τα σωστά εργαλεία, τα 

αποτελέσματα θα είναι αξιοσημείωτα. Θα αλλάξουν 

την ροή των πραγμάτων. Και θα αποζημιώσουν 

την όποια προσπάθεια κάνουμε. Χρειάζεται 

όμως ανοικτό μυαλό και σωστή εκτίμηση των 

Ευρωπαϊκών εξελίξεων και Νομοθεσιών.
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Οι στόχοι μας με μια ματιά



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

19

2009

Από τις αρχές του 2000, θέσαμε τρεις 

βασικούς στρατηγικούς στόχους: 

1. Την  βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων 

μας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας.

2. Την εφαρμογή απλών και προσιτών μεθόδων 

επικοινωνίας με τους συνεργάτες μας και το 

κοινό.

3. Την συμβολική συμμετοχή μας σε 

επενδύσεις υποδομής και δραστηριότητες 

που αφορούν την στρατηγική του 

οργανισμού.

Κινηθήκαμε σε αρκετά ψηλά επίπεδα 

εφαρμογής των στόχων αυτών. Πετύχαμε 

σημαντικές εξοικονομήσεις για τα επόμενα 

χρόνια, εφαρμόσαμε απλοποιήσεις και 

βελτιώσεις στη συλλογή των υλικών και 

έχουμε δρομολογήσει το νέο βολικότερο τρόπο 

συλλογής σε Λευκωσία και Λεμεσό από 1η 

Φεβρουαρίου 2010 (περιγράφεται αλλού). 

Έχουμε απλοποιήσει την επικοινωνία μας 

αρκετά, την έχουμε καταστήσει πιο προσιτή 

και άμεση και ολοκληρώσαμε δύο τηλεοπτικές 

καμπάνιες με σημαντική επιτυχία. 

Έχουμε παράλληλα δρομολογήσει τη 

συμμετοχή μας σε δύο στρατηγικές επενδύσεις 

υποδομής, μία στο έργο της διαλογής των 

υλικών συσκευασίας και μία σε υποδομή 

παραγωγής καυσίμου από συσκευασίες (Re-

fuse Derived Fuel) για ανάκτηση ενέργειας 

στην τοπική τσιμεντοβιομηχανία.
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Που στοχεύουμε το 2010
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Κάποιοι από τους στρατηγικούς στόχους του 2009 
είναι ως εκ της φύσεως τους επαναλαμβανόμενοι. 
Τόσο η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση των 
υπηρεσιών μας και η μείωση του κόστους των 
δραστηριοτήτων μας, όσο και η βελτίωση και 
ο εμπλουτισμός της επικοινωνίας μας σε όλα 
τα επίπεδα, αποτελούν στόχους συνεχείς του 
οργανισμού και το 2010. 

Ειδικά το 2010 θεωρούμε ότι πρώτιστος στόχος 
είναι η αύξηση της συμμετοχής του κοινού στα 
προγράμματα ανακύκλωσης. 

Στοχεύουμε λοιπόν με την προώθηση και 
εφαρμογή των πιο κάτω μέτρων να βελτιώσουμε τη 
συμμετοχή του κοινού: 

1. Εφαρμογή απλούστερου τρόπου συλλογής των 
υλικών σε Λευκωσία και Λεμεσό.

2. Πιο έντονη, πιο άμεση και πιο συστηματική 
επικοινωνία με το κοινό.

3. Αξιοποίηση ακόμη περισσότερο των τοπικών 
αρχών στην όλη προσπάθεια. 

4. Εφαρμογή πιλοτικών συστημάτων Pay as You 
Throw για κινητροποίηση της συμμετοχής του 
κοινού.

5. Εφαρμογή νέου πλαισίου Δημοτικών 
Κανονισμών που να επιτρέπουν ελέγχους του 
προγράμματος διαλογής στην πηγή.

6. Εμπλοκή και άλλων οργανισμών (εμπορικών 
και μη) στην διαδικασία ευαισθητοποίησης του 
κοινού.

7. Πιο ενεργή συμμετοχή επαγγελματικών 
υποστατικών (ξενοδοχείων, εστιατορίων, κλαπς, 
κ.λ.π.).

Ένας δεύτερος στόχος για το 2010 είναι ο 
περιορισμός των free-riders από πλευράς της 
βιομηχανίας. Το Σύστημα εκπροσωπεί ένα μεγάλο 
μέρος της βιομηχανίας αλλά υπάρχουν υπόχρεες 
εταιρείες που παρανομούν και δεν συνεισφέρουν 
πουθενά για τις συσκευασίες που τοποθετούν στην 
αγορά. Με τη βοήθεια και των αρμοδίων αρχών 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο δραστικά 
αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων, αφού εκτός από 
το ότι παρανομούν, εκμεταλλεύονται και εμπορικά 
αυτή την παρανομία αποκτώντας πλεονέκτημα 
έναντι όσων τηρούν το Νόμο. Σε καμιά χώρα δεν 
έχει καταπολεμηθεί 100% το free-riding, έστω 
και περιστασιακά, αλλά είναι υποχρέωση μας και 
στην Κύπρο να το οδηγήσουμε σε πολύ πιο χαμηλά 
επίπεδα από σήμερα, με την αυτονόητη εφαρμογή 
του Νόμου για όλους. 
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Προσωπικό Green Dot Κύπρου
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Η εξέλιξη που είχε το Σύστημα μέσα στο 

2009 με τις επεκτάσεις σε νέες περιοχές 

και η επίσημη πλέον λειτουργία των άλλων 

δύο συλλογικών συστημάτων της ΑΦΗΣ και 

της Ηλεκτροκύκλωσης κάτω από την στέγη, 

έφερε και την αύξηση του προσωπικού του 

Οργανισμού. Δύο νέα άτομα προσλήφθηκαν και 

ασχολούνται εξ’ ολοκλήρου με το Σύστημα της 

Ηλεκτροκύκλωσης. Ένα άτομο ως Διευθυντής 

Εργασιών και ένα άτομο ως Administration 

Offi cer. Ένα υφιστάμενο στέλεχος άλλαξε 

καθήκοντα και μεταφέρθηκε εξ’ ολοκλήρου 

στο Σύστημα της ΑΦΗΣ, ενώ στη θέση του 

προσλήφθηκε ένα νέο άτομο με γραμματειακά 

καθήκοντα. 

Ένα νέο στέλεχος επίσης προστέθηκε στο 

προσωπικό του εμπορικού τμήματος με 

ρόλο κυρίως στην επικοινωνία. Αρχές του 

2009 προσλήφθηκε και ένα στέλεχος που 

ανέλαβε τεχνικά καθήκοντα για τα έργα 

Λεμεσού και Πάφου. Στα μέσα του χρόνου 

στελεχώθηκε επίσης με δύο μόνιμα στελέχη 

το τηλεφωνικό κέντρο του Οργανισμού (αντί 

των ατόμων μερικής απασχόλησης που είχαμε 

προηγουμένως). Επιπλέον, είχαμε και μια 

αποχώρηση λειτουργού η οποία καλύφθηκε με 

νέα πρόσληψη. 

Σήμερα συνολικά ο Οργανισμός εργοδοτεί 

17 άτομα με τα ακόλουθα προσόντα και 

ειδικότητες:

2 πολιτικούς μηχανικούς με μεταπτυχιακές 

σπουδές 

1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με μεταπτυχιακές 

σπουδές 

1 Χημικό Μηχανικό με μεταπτυχιακές σπουδές 

1 Certifi ed Accountant με μεταπτυχιακές 

σπουδές

1 Μεταλλολόγο Μηχανικό που φοιτά σε 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

2 περιβαλλοντολόγους,  η μία εκ των οποίων με 

μεταπτυχιακές σπουδές 

1 απόφοιτο Οικονομικών

2 απόφοιτους Διοίκησης Επιχειρήσεων, η μία 

εκ των οποίων με μεταπτυχιακές σπουδές

1 απόφοιτο Κοινωνιολογίας, και

5 απόφοιτους ανωτέρων σχολών ή κολλεγίων, ή 

που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

Το μέγεθος του προσωπικού υπερέβη τις 

αρχικές προβλέψεις που αφορούσαν μόνο 

τις ανάγκες της Green Dot Κύπρου και ως 

εκ τούτου για ικανοποίηση των νέων θέσεων 

εργασίας από πλευράς εργασιακού χώρου, έχει 

δημιουργηθεί ακόμη ένα γραφείο σε διπλανό 

από το κεντρικό κτίριο, στο οποίο έχουν 

μεταφερθεί ήδη 5 άτομα από το προσωπικό. 

Στόχος είναι στο μέλλον, σε ένα νέο ενιαίο 

χώρο, να στεγαστούν μαζί όλα τα τμήματα του 

Οργανισμού.

Φωτογραφία των καινούργιων γραφείων
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Τα αποτελέσματα των έργων μας
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Τα έργα του Συστήματος στόχο έχουν να 

οδηγήσουν προς Ανάκτηση και Ανακύκλωση 

υλικά συσκευασίας για κάλυψη των σχετικών 

ποσoτικών υποχρεώσεων 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 που συλλέγονται 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, το 2008 και το 2009. 

Γίνεται επίσης μια απεικόνιση της ποιοτικής 

σύστασης των υλικών που ανακτήθηκαν.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, έχουμε ανακυκλώσει 

περίπου 8,000 τόνους υλικά το 2007, 12,000 

περίπου το 2008 και 35,000 τόνους περίπου το 

2009. Το 2009 υπήρξε μια σημαντική χρονιά 

από πλευράς ανάκτησης υλικών και ελπίζουμε 

ότι το 2010 θα πάει ακόμη καλύτερα.

Προς το παρόν και ελλείψει άλλης μορφής 

ανάκτησης των υλικών, όλη η επεξεργασία 

γίνεται με ανακύκλωση. Από τα τέλη του 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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Έργα συλλογής και ανακύκλωσης 

αποβλήτων συσκευασίας

Χαρτί PMD Γυαλί
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Συλλογή των Υλικών

Το 2009 συνεχίστηκαν τα έργα συλλογής οικιακών αποβλήτων συσκευασίας από τις αστικές και 

περιαστικές περιοχές Λευκωσίας και Λεμεσού με το σύστημα από-πόρτα-σε-πόρτα.

Τρόπος συλλογής του ρεύματος του PMD και του Χαρτιού

Στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού, το ρεύμα του PMD (πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές 

συσκευασίες και χαρτόκουτα ποτών) συγκεντρωμένα σε ειδικά διαφανή σκυβαλοσάκουλα του PMD ή 

σε ειδικούς κάδους) μαζεύεται από εργολάβους συλλογής από πόρτα σε πόρτα (kerbside collection) 

μία φορά την εβδομάδα. Το ρεύμα του χαρτιού-χαρτονιού (χαρτόκουτα και χαρτοκιβώτια συσκευασίας, 

εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου και διαφημιστικά έντυπα) συγκεντρωμένα είτε σε χαρτοκιβώτιο 

είτε δεμένα με σπάγκο είτε σε ειδικά πλαστικά κιβώτια, μαζεύεται από εργολάβους επίσης από πόρτα 

σε πόρτα δύο φορές το μήνα (μέχρι 31/1/2010). Από 1η Φεβρουαρίου 2010 αλλάζει ο τρόπος συλλογής 

όπως επεξηγείται σε άλλο σημείο της παρούσας Έκθεσης. 

Τρόπος συλλογής του ρεύματος του Γυαλιού

Το ρεύμα του γυαλιού συλλέγεται μόνο του, ξεχωριστά από άλλα υλικά με το σύστημα των νησίδων 

(bring system) σε ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας. Τα υλικά συσκευασίας από το ρεύμα του γυαλιού 

συλλέγονται από εργολάβους συλλογής και μεταφέρονται σε μονάδες διαχείρισης.

Τρόπος συλλογής του γυαλιού από κάδους ανακύκλωσης Τρόπος συλλογής PMD και ΧΑΡΤΙΟΥ από τα πεζοδρόμια
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Συλλογή των υλικών σε τουριστικές 
περιοχές

Την 1η Ιουνίου 2009 το πρόγραμμα συλλογής 

υλικών συσκευασίας επεκτάθηκε στις περιοχές 

της Πάφου και ελεύθερης Αμμοχώστου με το 

σύστημα νησίδων ανακύκλωσης (συστοιχίες 

κάδων), όπου ο πολίτης μεταφέρει τα υλικά 

του και τα αποθέτει στους κάδους. Η μέθοδος 

αυτή της συλλογής των υλικών, αποφασίστηκε 

με το σκεπτικό να εξυπηρετηθούν οι δύο αυτές 

τουριστικές περιοχές του νησιού με έναν τρόπο 

που να διευκολύνεται τόσο ο γηγενής πληθυσμός 

όσο και ο τουρισμός. Και αυτός είναι ίσως ο 

μόνος τρόπος να εξυπηρετούνται επισκέπτες 

περιορισμένης διάρκειας διαμονής αφού στους 

κάδους έχουν πρόσβαση και αυτοί και οι μόνιμοι 

κάτοικοι της περιοχής. Παράλληλα, η ύπαρξη των 

νησίδων βελτιώνει και την εικόνα της κάθε πόλης 

προς τους τουρίστες που επισκέπτονται τον τόπο 

μας. Έχουν δημιουργηθεί συνολικά 187 νησίδες 

για εξυπηρέτηση του κοινού και 237 νησίδες 

για εξυπηρέτηση επαγγελματικών υποστατικών 

(ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλαμπ, μπυραρίες). 

Επιπρόσθετα, συλλέγονται χαρτοκιβώτια από 

σημαντικό αριθμό εμπορικών σημείων (πέραν των 

220) χωρίς τη χρήση κάδου.

Πιο πάνω φωτογραφία μιας νησίδας ανακύκλωσης (συστοιχία κάδων) για το κοινό στην Πάφο και την ελεύθερη Αμμόχωστο

Αλλαγή στον τρόπο συλλογής των 
οικιακών συσκευασιών από 1η 
Φεβρουαρίου 2010

Μία από τις αποστολές του Τεχνικού Τμήματος 

είναι η συνεχής βελτιστοποίηση και απλούστευση 

των μεθόδων και λειτουργιών μας, με γνώμονα την 

προσφορά πρακτικών λύσεων στους πολίτες ώστε 

να συμμετέχουν πιο εύκολα στη διαλογή στην πηγή. 

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά από μελέτη και 

προβληματισμό έχουμε αποφασίσει από 1η 

Φεβρουαρίου 2010, η συλλογή των ρευμάτων 

του PMD και του Χαρτιού, στις περιοχές που 

συλλέγονται από πόρτα σε πόρτα (Λευκωσία και 

Λεμεσός) να γίνεται την ίδια ημέρα ταυτόχρονα, 

μία φορά την εβδομάδα, με ειδικά οχήματα 

συλλογής χωρίς να αναμιγνύονται. Ο νέος αυτός 

τρόπος συλλογής θα διευκολύνει ιδιαίτερα τους 

συμπολίτες μας και αναμένουμε ότι περισσότερος 

κόσμος θα ανταποκριθεί και θα συμμετάσχει στην 

ανακύκλωση αφού θα χρειάζεται να θυμάται μόνο 

μία μέρα την εβδομάδα να βγάζει τα ανακυκλώσιμα 

υλικά του για συλλογή.

Πέραν της αύξησης στη συχνότητα συλλογής του 

χαρτιού, διευκολύνεται και η αποθήκευση και η 

συλλογή του χαρτιού. Επιπλέον των παραδοσιακών 
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Νέος τρόπος απόθεσης του Xαρτιού και του PMD για συλλογή

Η συλλογή θα διενεργείται με ειδικά οχήματα

Πού μεταφέρονται τα υλικά μετά τη 

συλλογή τους

Τα υλικά αφότου συλλεχθούν από τους εργολάβους 

συλλογής, μεταφέρονται στις Μονάδες Διαλογής 

όπου διαχωρίζονται στις διάφορες κατηγορίες 

υλικών, δεματοποιούνται και προωθούνται στο 

εξωτερικό (κυρίως) για ανακύκλωση. 

τρόπων συλλογής του χαρτιού (είτε σε χαρτοκιβώτιο 

είτε δεμένα με σπάγκο, είτε σε ειδικά 

επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά κιβώτια), τώρα 

έχουμε δημιουργήσει και την πλαστική σακούλα 

του χαρτιού. Η σακούλα αυτή είναι ημιδιαφανούς 

καφέ χρώματος, με τυπωμένες οδηγίες χρήσης 

για σωστό διαχωρισμό του χαρτιού. Ο τρόπος αυτός 

είναι πανομοιότυπος με τον τρόπο απόθεσης του 

PMD στο πεζοδρόμιο των υποστατικών, όπως 

φαίνεται και στη φωτογραφία πιο κάτω.



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

36

2009

Επικοινωνία
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Η επικοινωνία είχε και αυτή την χρονιά ως 

βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για 

να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

Για τον λόγο αυτό επιχειρήσαμε με βάση 

και τους στόχους μας, να την καταστήσουμε 

όσο πιο απλή και κατανοητή απλοποιώντας 

ακόμη περισσότερο τα μηνύματα μας και 

τις εκστρατείες μας ώστε να περάσουμε τα 

μηνύματα πιο εύκολα στο κοινό. 

Κατά την διάρκεια της χρονιάς που μας 

πέρασε χρησιμοποιήσαμε σχεδόν όλα τα μέσα 

για να επικοινωνήσουμε τα μηνύματα μας 

συμπεριλαμβανομένου της τηλεόρασης, του 

πιο δυνατού επικοινωνιακού μέσου.

Η χρονιά που μας πέρασε σημαδεύτηκε επίσης 

με την αλλαγή του επικοινωνιακού οίκου με τον 

οποίο συνεργάζεται ο οργανισμός μας. Μετά 

από σχετικό διαγωνισμό επιλέγηκε ο οίκος  

Appios & Metaxas Communications Ltd  ο 

οποίος συνεργάζεται μαζί μας από τον Απρίλιο. 

Η χρηματοδότηση του επικοινωνιακού 

προγράμματος του Οργανισμού προέρχεται 

για το 2009, 2010 και 2011 από το κράτος 

μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. Το κονδύλι που παρέχεται είναι 

περίπου 500,000€ ανά έτος. Το ποσόν αυτό 

θα καλύπτει όλο το κόστος επικοινωνίας για 

τα τρία αυτά χρόνια. Μέσα στα πλαίσια αυτής 

της χορηγίας έγινε δυνατή και η επίσπευση 

του προγράμματος ανακύκλωσης σε Πάφο και 

ελεύθερη Αμμόχωστο τον Ιούνιο του 2009. 
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

Θέλοντας να εκμεταλλευτούμε την 
αποτελεσματικότητα της τηλεόρασης αφού είναι 
το πιο ευρύ μέσο που συνδυάζει ήχο και εικόνα, 
τη χρησιμοποιήσαμε σε δύο εκστρατείες τη χρονιά  
που μας πέρασε.

Στην πρώτη, η οποία ξεκίνησε στις 3 Φεβρουαρίου 
2009 και είχε διάρκεια πέντε εβδομάδων, 
προβλήθηκαν 272 μηνύματα σε διάφορους 
τηλεοπτικούς σταθμούς. Στόχος της ήταν να 
περάσει το μήνυμα ότι οι συσκευασίες δεν είναι 
σκουπίδια και το κοινό δεν πρέπει να τις πετά 
στην χωματερή, αλλά να τις διαχωρίζει και να τις 
στέλνει για ανακύκλωση. Οι ίδιες οι συσκευασίες 
διαδήλωναν με αρχηγό ένα μικρό κόκκινο 
τενεκεδάκι και με σλόγκαν «Δεν ήμαστε σκουπίδια, 
έχουμε ζωή, τώρα, τώρα, ανακύκλωση». Το μήνυμα 
είχε επιτυχία και συνεχίζουμε να το ακούμε ως 
τραγούδι στα χείλη των παιδιών στα σχολεία και 
αλλού. 

Μετά την πρώτη επιτυχή τηλεοπτική καμπάνια 
ο οργανισμός μας προχώρησε σε δεύτερη 
τηλεοπτική καμπάνια η οποία είχε σαν στόχο αφ’ 
ενός να ενημερώσει το κοινό για τις ποσότητες 
των συσκευασιών που ο οργανισμός διαχειρίστηκε 
το 2007, το 2008 και το 2009 και αφ’ εταίρου να 
ευχαριστήσει το κοινό το οποίο συμμετέχει στο 
πρόγραμμα. Δόθηκε επίσης και το μήνυμα ότι όλοι 
μαζί, εμείς και το κοινό,  μπορούμε να πετύχουμε 
πολύ περισσότερα. Η καμπάνια, ξεκίνησε στις 
16 Νοεμβρίου και τελείωσε στις 30 Δεκεμβρίου. 
Απευθυνόταν κυρίως σε ενήλικες έχοντας όμως 
και παιδική πινελιά στο σχεδιασμό της για να 
καλύπτει και τους νεότερους. Κατά την διάρκεια 
της προβλήθηκαν 180 μηνύματα σε διάφορους 
τηλεοπτικούς σταθμούς.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΦΟ ΚΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Η έναρξη έργων σε νέες περιοχές συνοδεύεται 
πάντα με ειδική ενημερωτική εκστρατεία με στόχο 
την ενημέρωση του κοινού για την έναρξη των 
έργων, καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών 
για το πώς μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα.

Τέτοια εκστρατεία έγινε την περίοδο Μαΐου - 
Ιουνίου στην Πάφο και την ελεύθερη Αμμόχωστο. Η 
ενημερωτική καμπάνια περιλάμβανε μεταξύ άλλων 
την διανομή από πόρτα σε πόρτα ενημερωτικού 
υλικού. Το έντυπο που διανεμήθηκε επεξηγούσε 
πολύ απλά το πώς διαχωρίζονται οι συσκευασίες 
στις τρεις κατηγορίες (ρεύματα) καθώς επίσης 
και το πώς συλλέγονται οι κατηγορίες αυτές από 
τους κάδους που τοποθετήθηκαν σε διάφορα 
σημεία στα οποία το κοινό έχει εύκολη πρόσβαση. 
Ειδικό  έντυπο ετοιμάστηκε και διανεμήθηκε και 
σε επαγγελματικά υποστατικά και ξενοδοχειακές 
μονάδες. Στα υποστατικά αυτά έγινε επίσκεψη από 
προσωπικό του οργανισμού μας που ενημέρωσε 
και βοήθησε την ένταξη τους στο πρόγραμμα.

Παράλληλα με τα ενημερωτικά έντυπα η 
εκστρατεία περιελάμβανε και ραδιοφωνικά 
μηνύματα σε ραδιοσταθμούς παγκύπριας αλλά 
και τοπικής εμβέλειας καθώς επίσης και 
τηλεοπτικά μηνύματα σε τοπικούς σταθμούς. Έγινε 
επίσης χρήση μηνυμάτων σε μεγάλες πινακίδες 
εξωτερικού χώρου και σε πανό και σε αφίσες που 
τοποθετήθηκαν σε περίοπτα σημεία στις τοπικές 
αρχές στις οποίες ξεκίνησαν τα έργα.

Τέσσερις περίπου μήνες μετά την έναρξη των 
έργων, ένα νέο μονοσέλιδο ενημερωτικό έντυπο 
διανεμήθηκε από τις τοπικές αρχές για να 
υπενθυμίσει στο κοινό ότι πρέπει να συμμετάσχει 
συστηματικά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, 
δίνοντας και πάλι πληροφορίες για το πώς μπορεί 
να κάνει κάτι τέτοιο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Παράλληλα με 
εκστρατεία περ
μηνύματα σε ρα
και τοπικής εμ
τηλεοπτικά μην
επίσης χρήση μ
εξωτερικού χώ
τοποθετήθηκαν
αρχές στις οπο

Τέσσερις περίπ
έργων, ένα νέο 
διανεμήθηκε α
υπενθυμίσει στ
συσυστστημηματα ικά στ
δίδίδίδ νονοντντνταςαςας κ καια  ππά
να κάνάνειει κ κάτάτά ιι τέέ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Το πρόγραμμα ενημέρωσης σε σχολεία  συνεχίστηκε με μεγάλη επιτυχία και το 2009. Πέραν των 80 
σχολείων στις επαρχίες Λευκωσίας, Πάφου και ελεύθερης Αμμοχώστου έτυχαν ενημέρωση από τις 
ομάδες ηθοποιών, συνεργατών μας, για τα προγράμματα ανακύκλωσης του οργανισμού μας. 

Το πρόγραμμα των σχολείων έχει αναβαθμιστεί με την δημιουργία νέου οπτικοακουστικού υλικού. 
Προχωρήσαμε μέσα στο 2009 στην παραγωγή δύο νέων DVD. Το 
ένα καλύπτει τις ανάγκες ενημέρωσης μαθητών δημοτικών 
σχολείων στις περιοχές που η συλλογή γίνεται με 
τη μέθοδο των νησίδων (Πάφος και ελεύθερη 
Αμμόχωστος) και το άλλο καλύπτει τις 
ανάγκες ενημέρωσης των μεγαλύτερων 
σε ηλικία μαθητών των Λυκείων. 
Επίσης μικρά giveaways (όπως 
μολύβια, ρίγες, μπρελόκ κλπ) 
τα οποία κατασκευάζονται από 
ανακυκλωμένα υλικά, δίνονται σε 
όλα τα παιδιά.

Έχουμε παράλληλα ξεκινήσει την 
ενημέρωση Διευθυντών και Βοηθών 
Διευθυντών σχολείων Δημοτικής και 
Μέσης εκπαίδευσης σε συνεργασία με το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με απώτερο σκοπό την 
δημιουργία εκπαιδευτικών - πυρήνων της Green 
Dot Κύπρου. Η δημιουργία αυτών των πυρήνων θα 
συμβάλει στη διάχυση των μηνυμάτων της Green Dot 
Κύπρου σε όλα τα σχολεία και στη συστηματική και 
σωστή ενημέρωση των μαθητών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ 

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μια από τις διαπιστώσεις μας ήταν ότι αρκετό υλικό 
και κυρίως χαρτοκιβώτια, έμεναν αναξιοποίητα στις 
αυλές μικρών επαγγελματικών υποστατικών όπως 
καταστημάτων, περιπτέρων κλπ, καταλήγοντας 
τελικά στις χωματερές. Θέλοντας να αλλάξουμε 
αυτή τη κατάσταση οργανώσαμε ενημέρωση τέτοιων 
υποστατικών από πόρτα σε πόρτα κατά την διάρκεια 

της οποίας υπάλληλοι ή συνεργάτες του οργανισμού 
μας, επισκέφθηκαν πέραν των 2000 μικρών 
επαγγελματικών υποστατικών σε όλες τις επαρχίες 
που έτρεχε το πρόγραμμα, δίνοντας λεπτομέρειες 
για τον τρόπο συλλογής των χαρτοκιβωτίων καθώς 
επίσης και τις μέρες που γίνεται η συλλογή. Τα 
αποτελέσματα της πιο πάνω προσπάθειας ήταν 
αρκετά ενθαρρυντικά αφού οι ποσότητες συλλογής 
από τα πιο πάνω σημεία αυξήθηκαν αισθητά.

Η προσπάθεια ενημέρωσης και συλλογής αυξημένου 
υλικού από επαγγελματικά υποστατικά θα συνεχιστεί 
και το 2010.

γ γ μ
ι ελεύθερη

ι τις 
ερων 

ών 
αι
α με το 
ο σκοπό την 
νων της Green 
των πυρήνων θα 
των της Green Dott 
συστηματική και 
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η οργάνωση εκδηλώσεων και η συμμετοχή μας σε 
εκδηλώσεις που οργανώνονται από Τοπικές Αρχές 
ή άλλους φορείς, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος 
της επικοινωνιακής μας δουλειάς. Μερικές από 
τις εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαμε το 2009 
παρατίθενται πιο κάτω:

1. Συμμετοχή στη παιδική καρναβαλλίστικη 
παρέλαση της Λεμεσού

2. Συμμετοχή στην εκδήλωση 24 ώρες βιβλιοθήκη 
του ΤΕΠΑΚ

3. Συμμετοχή στα Αμαθούσια

4. Διοργάνωση σε συνεργασία με τον Δήμο Κάτω 
Πολεμιδιών εβδομάδας  Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης

5. Συμμετοχή σε εκδήλωση στον Δήμο Στροβόλου 
για την μέρα του Προσκοπισμού

6. Οργάνωση εκδηλώσεων για την ανακύκλωση σε 
συνεργασία με τις υπεραγορές Μετρό

7. Οργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων σε 
Λευκωσία και Λεμεσό

8. Συνδιοργάνωση μαζί με τον Δήμο Αγίου 
Αθανασίου συναυλίας αφιερωμένης στο  
Περιβάλλον 

9. Καθαρισμός παραλιών σε συνεργασία με το CSTI 
στην ελεύθερη Αμμόχωστο

7. 

8. 

9. 
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Μέλη και Μέτοχοι
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Ο οργανισμός μας συνέχισε την εγγραφή νέων 

Μελών και Μετόχων το 2009. Τη χρονιά που 

μας πέρασε έχουν εγγραφεί 141 νέα Μέλη 

και ένας νέος Μέτοχος ανεβάζοντας έτσι των 

αριθμό των Μελών στους 597 και των Μετόχων 

στους 86. Σύνολο δηλαδή έχουμε 683 εταιρείες 

εντεταγμένες στο Σύστημα.

Η εγγραφή νέων Μελών και Μετόχων 

αποτελούσε και θα αποτελεί πάντοτε 

προτεραιότητα για τον οργανισμό μας. Η 

βοήθεια του Τμήματος Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος όμως είναι απόλυτα αναγκαία 

για να καταλάβουν όλες οι εταιρείες ότι είναι 

υποχρέωση τους να ακολουθούν την νομοθεσία 

και είτε να οργανώσουν ατομικό σύστημα είτε 

να συνεργαστούν με ένα Συλλογικό Σύστημα για 

να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της 

Νομοθεσίας. Η καθολική εφαρμογή του Νόμου 

είναι ευθύνη και υποχρέωση της πολιτείας και 

δεν μπορεί το Σύστημα να υποκαταστήσει την 

πολιτεία. 

Μέσα στο 2009 είχαμε την περαιτέρω 

ενεργοποίηση των αρμοδίων αρχών στον τομέα 

της εφαρμογής της Νομοθεσίας. Το Τμήμα 

Περιβάλλοντος διεξήγαγε το 2009 ελέγχους 

και εξέδωσε εξώδικα πρόστιμα σε εταιρείες 

που συνέχισαν να πετούν στις χωματερές τις 

συσκευασίες τους. Δεν έχει τροποποιηθεί 

ακόμη η νομοθεσία όμως για να μπορεί να 

εκδίδονται εξώδικα για την μη ανάληψη της 

Ευθύνης του Παραγωγού είτε με ατομικό είτε 

με Συλλογικό Σύστημα. Αναμένουμε αυτή 

την τροποποίηση και την άσκηση ελέγχου 

από τις Υπηρεσίες ώστε να οδηγηθούν όσοι 

παρανομούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.
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Αύξηση τελών για τη διετία 2010 - 2011
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Η δύσκολη οικονομική κατάσταση της οικονομίας 
και της βιομηχανίας είχε επισημανθεί έγκαιρα 
από το Σύστημα. Ήδη από τα τέλη του 2008 
μπήκε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα συνολικής 
επαναξιολόγησης των δραστηριοτήτων του 
Συστήματος με στόχο τη μείωση του κόστους 
όπου ήταν αυτό δυνατόν. Μέσα στο 2009 και 
παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον το 
οποίο επηρέασε και το Σύστημα αφού επέφερε 
δραματική μείωση των εισοδημάτων από 
την πώληση ανακυκλώσιμων υλικών, έγινε 
επαναδιαπραγμάτευση Συμβολαίων με τους 

διαχειριστές συνεργάτες του Συστήματος και 
αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του που επέφεραν 
συνολική μείωση των δαπανών του Συστήματος 
κατά 600,000 ευρώ ανά έτος. 

Παρά τη μείωση αυτή όμως, το Σύστημα δεν μπορεί 
να παραμείνει βιώσιμο στο μέλλον χωρίς αύξηση 
των τελών του. Χρειάζεται και έχει αποφασιστεί 
αύξηση των τελών κατά 15% για τη διετία 2010 – 
2011 ώστε το Σύστημα να διατηρήσει την ευρωστία 
του και να μπορεί να επιτελέσει το ρόλο του. Τα νέα 
τέλη περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οικονομική 
στενότητα που έχουν οι επιχειρήσεις αυτό το 
διάστημα και θα ήταν ευχής έργον αν μπορούσαν 
να αποφευχθούν οι αυξήσεις. Όμως το Σύστημα 
μεγαλώνει για να καλύψει τους στόχους της 
βιομηχανίας και θα πρέπει να παραμείνει βιώσιμο. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η οικονομική 
κρίση έχει οδηγήσει όλα σχεδόν τα Συστήματα της 
Ευρώπης σε σημαντικές αυξήσεις των τελών τους, 
με παραδείγματα όπως η Αυστρία με αύξηση 15%, 
η Γαλλία με 25%, η Ισπανία με 26% και το Βέλγιο 
με 68%. 

Η δική μας διαβεβαίωση προς όλους τους 
συνεργάτες μας είναι ότι θα συνεχίσουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια περιορισμού των εξόδων 
μας ώστε να περιορίζονται τα αντίστοιχα τέλη. Για 
μας, ένδειξη της επιτυχίας μας, πέραν από το 
αυτονόητο της επίτευξης των στόχων ανάκτησης και 
ανακύκλωσης, είναι η διατήρηση των χαμηλότερων 
δυνατών τελών. Αυτό το στόχο έχουμε και για αυτό 
θα παλέψουμε μέσα στις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν και θα επικρατήσουν και 
τους επόμενους μήνες στην Κύπρο. 

  2008-2009 2010-2011 Αύξηση

Οικιακά € €  

Γυαλί 25,27 29,06 15,00%

Χαρτί 40,99 47,14 15,00%

Σίδηρος 82,95 95,39 15,00%

Αλουμίνιο 18,59 21,38 15,00%

PET 92,08 105,89 15,00%

HDPE 92,08 105,89 15,00%

Χάρτινες Συσ.Υγρών 106,74 122,75 15,00%

Άλλα ανακτήσιμα 113,96 131,05 15,00%

Άλλα μη ανακτήσιμα 136,76 157,27 15,00%
 

Εμπορικά/Βιομηχανικά

Χαρτί 37,66 43,31 15,00%

Πλαστικό 32,99 37,94 15,00%

Ξύλο 10,80 12,42 15,00%

Άλλα 43,71 50,27 15,00%
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Eλέγχοι 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. 

Οι Έλεγχοι διενεργούνται με συγκεκριμένες 

διαδικασίες, που αντλούν από την εμπειρία 

άλλων χωρών και εκτελούνται από τους 

διεθνείς ελεγκτικούς οίκους Ernst & Young 

και Deloitte and Touche. 

Μέσα στο 2009 έχουν διενεργηθεί από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές, 50 έλεγχοι. Ο αριθμός 

των Δηλώσεων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο 

αφορά το 10% των Δηλώσεων των μελών του 

Συστήματος για το έτος 2009. Τα αποτελέσματα 

αυτών των ελέγχων συλλογικά ήταν 290 

τόνοι υλικών υπoδηλωμένα ή δηλωμένα σε 

λανθασμένη κατηγορία.

Όσον αφορά τους 

ελέγχους που 

προβλέπονται να γίνουν 

το έτος 2010, αυτοί θα 

ανέλθουν σε περίπου 

40.
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Ελέγχοι βαρέων μετάλλων
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Μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει 

το Σύστημα με την αδειοδότηση του είναι και 

η διενέργεια αναλύσεων σε συσκευασίες των 

Μελών του για έλεγχο των συγκεντρώσεων 

βαρέων μετάλλων. Διενεργούνται περίπου 

20 σποραδικοί έλεγχοι σε 20 διαφορετικές 

εταιρείες για λογαριασμό του Συστήματος 

από ειδικά διαπιστευμένο χημείο κάθε 

χρόνο. 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. 

Καθόλη τη διάρκεια του 2009 έγιναν αναλύσεις 

σε δείγματα προϊόντων 21 Μελών του 

Συστήματος για την περιεκτικότητα σε βαρεά 

μέταλλα στις συσκευασίες τους. Στις αναλύσεις 

που έγιναν δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε 

πρόβλημα ψηλής συγκέντρωσης βαρέων 

μέταλλων. 

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν κανονικά και το 

2010. 
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Απλοποίηση Δηλώσεων για 

μικρές εταιρείες
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Με τη διεύρυνση του αριθμού των Μελών του 
Συστήματος και την εγγραφή και μικρότερων 
εταιρειών, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός 
εταιρειών των οποίων οι ετήσιες Δηλώσεις 
Συσκευασίας είναι αρκετά μικρές και από πλευράς 
ποσοτήτων συσκευασίας και από πλευράς τελών 
που καταβάλλουν στο Σύστημα. 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 ίδιας της Δήλωσης. 

Ακολουθώντας και τα παραδείγματα άλλων χωρών, 
το Σύστημα έχει προχωρήσει στην απλοποίηση από 
το 2010 των Δηλώσεων των μικρότερων εταιρειών. 

Έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό ειδικές 
ομάδες μικρών εταιρειών οι οποίες αντί 
λεπτομερούς Δήλωσης Συσκευασιών προς το 
Σύστημα, θα προβαίνουν σε Δήλωση κύκλου 

εργασιών. Έτσι θα κατατάσσονται με βάση τον 
κύκλο εργασιών τους σε μία από τις 4 κατηγορίες 
προκαθορισμένων ετήσιων τελών τα οποία 
και θα καταβάλλουν χωρίς άλλες διαδικασίες 
υπολογισμού και έλεγχου των συσκευασιών τους. 
Η ρύθμιση αφορά περίπου το 50% των εταιρειών 
που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα και οι 
οποίες τοποθετούν στην αγορά από 0 μέχρι 
50 τόνους συσκευασία ανά εταιρεία ετήσια. Οι 
εταιρείες αυτές καταβάλλουν στο Σύστημα περίπου 
το 5-6% των συνολικών εισφορών κάθε έτους. 
Οι 4 κατηγορίες που έχουν δημιουργηθεί θα 
καταβάλλουν ετήσια τα πιο κάτω τέλη. 

Οι κατηγορίες έχουν καθορισθεί μετά από 
στατιστική επεξεργασία των Δηλώσεων των 
τελευταίων δύο ετών και η διαδικασία και οι 
κατηγορίες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ρυθμίσεις αυτές θα ευκολύνουν τη ζωή πολλών μικρότερων εταιρειών. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία 
οι διαφοροποιήσεις των τελών μεταξύ των εταιρειών κάθε κατηγορίας  είναι μικρές και δεν αλλάζουν 
ουσιαστικά τα οικονομικά δεδομένα για κάθε εταιρεία. Ως εκ τούτου παροτρύνουμε τις μικρότερες 
εταιρείες να αξιοποιήσουν αυτή την δυνατότητα απλοποίησης των Δηλώσεων τους.

  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Τόνοι) ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ €

 1 0-5 250

 2 5-10 600

 3 10-25 1100

 4 25-50 2000
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Πρωτοβουλίες - Μελέτες
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Μελέτη για τα Οικονομικά Οφέλη των Τοπικών 
Αρχών από την Εφαρμογή του Προγράμματος 
Ανακύκλωσης Συσκευασιών.

Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου, για τη 
διαχείριση των συσκευασιών 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 τον 
σκοπό αυτό, το Σύστημα προχώρησε μαζί με 
τους πρώτους έξι συμμετέχοντες Δήμους στην 
ετοιμασία σχετικής μελέτης που ανέλαβε η 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ευρήματα της 
μελέτης που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 
2009, παρουσιάστηκαν τόσο στις ενδιαφερόμενες 
τοπικές αρχές όσο και στο Σύστημα. Στόχος είναι 
βάσει των ευρημάτων αυτών, να διευθετηθούν οι 
συμφωνίες συγχρηματοδότησης των έργων μεταξύ 
του Συστήματος και των Τοπικών Αρχών. Μέσα στο 
2010 έχουν ορισθεί και θα αρχίσουν για αυτό τον 
σκοπό διαπραγματεύσεις με την Ένωση Δήμων και 
την Ένωση Κοινοτήτων. 

Πρόγραμμα Life+ Environment 
Environmental Policy Support Tool for Recycling 
in Islands

Το Σύστημα συμμετέχει σε 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. Το έργο αυτό ήταν δική μας πρωτοβουλία 
και συστήσαμε τη σχετική ομάδα των τεσσάρων 
συνεργαζόμενων χωρών. 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 ιδιωτική 
εταιρεία συμβούλων-μελετητών. Από το εξωτερικό 
συμμετέχουν η ΕΕΑΑ Ελλάδος, η Eco Emballages 
Γαλλίας και η GreenPak Μάλτας.

Το πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2009-2010 και 
ευελπιστούμε ότι θα μας δώσει στοιχεία που θα 
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 Μείωση της Παραγωγής Αποβλήτων 
– Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κόστους μεταξύ 
Συσκευασιών Μίας και Πολλαπλών Χρήσεων.

Η μελέτη αυτή ήταν εισήγηση και αναλήφθηκε από 
την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών 
Οργανώσεων με χρηματοδότηση της Green Dot 
Κύπρου. 

Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση του κατά 
πόσο περιβαλλοντικά και οικονομικά είναι πιο 
σωστό να χρησιμοποιούνται συσκευασίες μίας 
χρήσης ή πολλαπλής χρήσης για διάφορες 
κατηγορίες ποτών στην Κύπρο. 

Η Μελέτη εντάσσεται στις πρωτοβουλίες 
του Συστήματος και για θέματα μείωσης των 
απορριμμάτων. Η μείωση των απορριμμάτων 
αποτελεί βασικό στόχο της νέας Οδηγίας πλαίσιο 
για τα απόβλητα, η οποία προνοεί και την ετοιμασία 
εθνικών προγραμμάτων μείωσης των αποβλήτων 
για όλα τα κράτη-μέλη. 

Η Μελέτη ολοκληρώθηκε περί τα τέλη του 2009 
και τα ευρήματα της βρίσκονται υπό αξιολόγηση 
από το Σύστημα.

Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του και της προσπάθειας για βελτίωση των γνώσεων που 
υπάρχουν στην αγορά σχετικά με το αντικείμενο του, ο Οργανισμός προχωρεί στην εκπόνηση διαφόρων 
μελετών και συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. 
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Συνάντηση των Διευθυντών επικοινωνίας 

των οργανισμών Green Dot στην Κύπρο, 

το 2010
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Μέσα στα πλαίσια της περαιτέρω συνεργασίας 

με το δίκτυο των Οργανισμών Green Dot, 

φιλοξενούμε τον Απρίλιο του 2010 στη Λεμεσό, 

τη συνάντηση των Διευθυντών Επικοινωνίας 

των Οργανισμών Green Dot. 

Το δίκτυο Green Dot αποτελείται από 33 

οργανισμούς σε 33 χώρες, τόσο της Ευρώπης 

όσο και άλλες. Η Green Dot Κύπρου είναι 

ενεργό μέλος του δικτύου και παρακολουθεί 

τα τεκταινόμενα σε όλη την Ευρώπη μέσω του 

δικτύου. 

Στη συνάντηση του Απρίλη θα ανταλλαγούν 

εμπειρίες μεταξύ των συστημάτων για θέματα 

επικοινωνίας ενώ θα γίνει και ενημέρωση για 

τις τελευταίες προετοιμασίες του Συνεδρίου 

των Green Dot Οργανισμών που θα γίνει τον 

Οκτώβριο του 2010 στις Βρυξέλλες. 
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Θεσμικές παρεμβάσεις
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Πρότυποι Δημοτικοί Κανονισμοί για την 

Ανακύκλωση Συσκευασιών

Σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων, έχουν 
δημιουργηθεί πρότυποι Δημοτικοί Κανονισμοί που 
καθορίζουν τις αρμοδιότητες των Δημοτικών Αρχών 
όσον αφορά την ανακύκλωση των συσκευασιών. 
Ορίζονται οι βασικές παράμετροι του  σχεδιασμού 
των προγραμμάτων ανακύκλωσης καθώς και οι 
δυνατότητες των Δήμων να ελέγχουν την εφαρμογή 
των προγραμμάτων και τη συμμετοχή του κοινού. 

Ήδη οι Κανονισμοί έχουν ολοκληρωθεί και 
συζητηθεί με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και 
παραμένει η προώθηση τους για έγκριση. 

Τέτοιοι Κανονισμοί είναι σημαντικό να υπάρχουν 
αφού χρειάζονται ως εργαλείο στους ίδιους τους 
Δήμους για να προωθήσουν τα προγράμματα 
ανακύκλωσης στην περιοχή τους.

Στην συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί η 
διαδικασία, αντίστοιχοι Κανονισμοί θα πρέπει να 
προωθηθούν και για τις Κοινότητες από την Ένωση 
Κοινοτήτων.

Ευέλικτα Συστήματα Φορολόγησης Σκυβάλων με τη 

μέθοδο Pay As You Throw (PAYT)

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που μπορούν 
να βοηθήσουν τα προγράμματα ανακύκλωσης, είναι 
η αντικατάσταση των παραδοσιακών ισοπεδωτικών 
μορφών φορολόγησης των σκυβάλων, με νέα πιο 
ευέλικτα και δίκαια συστήματα φορολόγησης. 
Τέτοια είναι τα συστήματα PAYT τα οποία 
εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στην Ευρώπη, την 
Αμερική και αλλού. 

Τα Συστήματα αυτά διασφαλίζουν ότι ο πολίτης 
πληρώνει ανάλογα με το βάρος ή τον όγκο του τι 
πετά ως ανάμεικτο απόρριμμα για να καταλήξει 
στη χωματερή, ενώ δεν πληρώνει για τα υλικά που 
διαχωρίζει με σκοπό την ανακύκλωση. Έτσι όποιος 
δεν ανακυκλώνει "τιμωρείται" με ψηλότερα τέλη. 
Υπάρχει δηλαδή οικονομικό κίνητρο για συμμετοχή 
στην διαλογή στην πηγή. 

Τέτοια συστήματα επιθυμούμε να προωθηθούν και 
στην Κύπρο αφού είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά. 
Η Green Dot Κύπρου αξιοποίησε μέσα στο 2009 
την πρόθεση του Δήμου Αγλαντζιάς να αρχίσει 
πιλοτική εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος. 
Οργανώσαμε επίσκεψη σε 4 διαδημοτικές αρχές 
στο Βέλγιο που εφαρμόζουν τέτοια προγράμματα 
εδώ και μερικά χρόνια. Στην αντιπροσωπεία 
συμμετείχαν οι Δήμοι Λατσιών και Γερμασόγειας 
με ένα λειτουργό τους και ο Δήμος Αγλαντζιάς 
με αντιπροσωπεία 3 ατόμων (και λειτουργών και 
εκλεγμένου αντιπροσώπου). Στην ίδια αποστολή 
συμμετείχε και ο Γραμματέας της Ένωσης Δήμων. 
Αποκτήθηκαν πολύτιμες εμπειρίες οι οποίες 
θα βοηθήσουν στην πιλοτική εφαρμογή στην 
Αγλαντζιά αλλά και σε ευρύτερες εφαρμογές στο 
μέλλον. Επιπλέον, η Green Dot Κύπρου συνεχίζει 
και θα συνεχίσει την παροχή βοήθειας προς το 
Δήμο Αγλαντζιάς για την εφαρμογή του πιλοτικού 
προγράμματος αφού το θεωρούμε πολύ σημαντικό 
βήμα. 

Παράλληλα, έχουν γίνει από τον Οργανισμό επαφές 
και με το Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο φαίνεται 
να ευνοεί την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων 
φορολόγησης των σκυβάλων στην Κύπρο.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, λόγω και των ελλείψεων του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου στην Κύπρο, η 
Green Dot Κύπρου έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες μέσα στο 2009 σε δύο επίπεδα, προσπαθώντας να 
διευκολύνει την ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου. 
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Επισημοποίηση της συνεργασίας με 

ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση
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Η συνεργασία της Green Dot Κύπρου με την 
Ηλεκτροκύκλωση άρχισε το 2007 και με την ΑΦΗΣ 
το 2008. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες, η Green 
Dot Κύπρου ανέπτυξε το συλλογικό σύστημα της 
Ηλεκτροκύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, το οποίο 
αδειοδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2008. Στη συνέχεια 
ανέπτυξε το συλλογικό σύστημα της ΑΦΗΣ για 
τις οικιακού τύπου ξηρές μπαταρίες, το οποίο 
αδειοδοτήθηκε τον Απρίλιο του 2009. 

Μετά την αδειοδότηση των δύο συστημάτων και την 
έναρξη των ουσιαστικών εργασιών τους, και οι δύο 
οργανισμοί έχουν επιλέξει να επισημοποιήσουν 
και να συνεχίσουν την συνεργασία τους με την 
Green Dot Κύπρου. Έτσι η Green Dot Κύπρου 
έχει αναλάβει πλέον και τη διεύθυνση των δύο 
Συστημάτων με ειδικές Συμφωνίες παροχής 
υπηρεσιών. 

Ήδη η Green Dot Κύπρου έχει δημιουργήσει 
δύο νέα υποτμήματα με ειδικά απεσπασμένο 
προσωπικό το οποίο ασχολείται με τα δύο άλλα 
Συστήματα αποκλειστικά. Επιπλέον, τα υπόλοιπα 
τμήματα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα 
δύο άλλα Συστήματα ώστε να υπάρχει πλήρης 
αξιοποίηση των εμπειριών της τεχνογνωσίας και 
των υποδομών της Green Dot Κύπρου από τα άλλα 
δύο Συστήματα.

Τα δύο Συστήματα παρουσιάζονται σε άλλο μέρος 

της Ετήσιας Έκθεσης.
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WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ

Ο οργανισμός WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd 

(Ηλεκτροκύκλωση) είναι το μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα Συλλογικό Σύστημα για τη Διαχείριση 

Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων. Η 

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd προσφέρει 

υπηρεσίες διεύθυνσης και διαχείρισης του 

Συστήματος της Ηλεκτροκύκλωσης. Σύμφωνα 

με τον Κανονισμό ΚΔΠ 668/2004 του περί 

Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου 

(Ν215 (Ι)/2002), είναι υποχρέωση της Κύπρου να 

συλλέγονται χωριστά και να τυγχάνουν διαχείρισης 

4 Kg Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) οικιακής προέλευσης 

κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο της Δημοκρατίας, 

ανά έτος. Την πιο πάνω υποχρέωση επωμίζονται 

βάση του Κανονισμού οι Παραγωγοί Α.Η.Η.Ε. οι 

οποίοι στην περίπτωση της Κύπρου, είναι σχεδόν 

εξ’ ολοκλήρου εταιρείες που εισάγουν Η.Η.Ε. στη 

Δημοκρατία. 

Ακολουθώντας την πρακτική που ισχύει και στις 

υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

εισαγωγείς Η.Η.Ε. έχουν δημιουργήσει το μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό, WEEE Electrocy-

closis Cyprus Ltd με στόχο να οργανώσει το 

πρώτο Συλλογικό Σύστημα Συμμόρφωσης για 

την Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. στην Κύπρο. Τα 

απόβλητα Ηλεκτρικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

κατατάσσονται στα Επικίνδυνα Απόβλητα. Οι 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι 

σύνθετες κατασκευές και περιέχουν πολλά υλικά, 

αρκετά από τα οποία μπορεί να είναι τοξικά για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. H σωστή λοιπόν 

διαχείριση τους είναι πολύ σημαντική για τη 

δημόσια υγεία. 

Το Σύστημα αδειοδοτήθηκε μετά από τον 

σχεδιασμό και την οργάνωσή του από την Green 

Dot Κύπρου, τον Ιούνιο του 2008. Η έναρξη των 

συστηματικών δραστηριοτήτων του οργανισμού 

έγινε τον Νοέμβριο του 2009 και αφορά τη 

συλλογή και διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ο αριθμός των Μελών 

και μετόχων μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 220 

επιχειρήσεις (υπόχρεους εισαγωγείς Ηλεκτρικού 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στη κυπριακή αγορά).

Σημαντικά βήματα

Από τον Οκτώβριο 2009 και μετά από διαβούλευση 

των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών με τους 

εισαγωγείς Ηλεκτρικού/Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 

τα καταστήματα λιανικής πώλησης των Μελών-

Μετόχων της Ηλεκτροκύκλωσης αποδέχονται 

τόσο παλιό εξοπλισμό για αντικατάσταση νέου 

εξοπλισμού που θα αγοράζεται από τα καταστήματά 

τους (νομική υποχρέωση ένα προς ένα), καθώς 

και παλιό οικιακό εξοπλισμό που θα επιστρέφεται 

μεμονωμένα από καταναλωτές (1-2 συσκευές ανά 

άτομο).

Σε όλα τα Μέλη - Μετόχους έχουν διανεμηθεί 

ειδικά αυτοκόλλητα με τα λογότυπο της 

Ηλεκτροκύκλωσης καθώς και αφίσες του 

Οργανισμού που έχουν αναρτηθεί στις προθήκες 

των καταστημάτων λιανικής πώλησης.
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Διοργανώθηκαν παρουσιάσεις στο ΕΒΕ Λεμεσού 

και στο ΚΕΒΕ στη Λευκωσία από τον Οργανισμό, 

με ενημερωτικές και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις 

προς τα Μέλη και τους Μετόχους του Οργανισμού.

Στις συναντήσεις δόθηκαν πληροφορίες για 

τη πρακτική λειτουργία του Συστήματος και τη 

Δήλωση που τα Μέλη και οι Μέτοχοι θα πρέπει να 

υποβάλλουν στο Σύστημα κάθε τρίμηνο. Ήδη από 

τις αρχές του 2010 γίνονται οι πρώτες δηλώσεις για 

τον Δεκέμβριο του 2009.

Όσες εταιρείες γίνονται μέλη - μέτοχοι του 

Οργανισμού μετά από αυτή την ημερομηνία έχουν 

αναδρομική υποχρέωση συνεισφορών προς το 

Σύστημα από την 1/12/2009. Ως εκ τούτου κανένας 

Παραγωγός δεν έχει ουσιαστική οικονομική 

ωφέλεια από την μη τήρηση της Νομοθεσίας.

Από τις 16 Νοεμβρίου 2009, λειτουργεί η κεντρική 

αποθήκη του Συστήματος στη Βιομηχανική 

περιοχή βαριάς οχληρίας στο Γέρι, και μπορεί να 

δεχθεί συσκευές από ιδιώτες ή εταιρείες μετά 

από επικοινωνία με το Σύστημα στο τηλέφωνο         

7000 9333.

Στην αρχική ανάπτυξη του συστήματος συλλογής 

Α.Η.Η.Ε. θα δημιουργηθούν σημεία συλλογής 

σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, τα οποία θα 

βρίσκονται στις αποθήκες των εταιρειών που 

εισάγουν Η.Η.Ε.. Επιπλέον και με σκοπό την 

εξυπηρέτηση του κοινού, το Σύστημα προτίθεται 

μέχρι την λειτουργία των «Πράσινων Σημείων» 

που θα δημιουργήσει το κράτος, να οργανώσει με 

την βοήθεια Δήμων και Κοινοτήτων που έχουν τις 

αναγκαίες υποδομές, προσωρινά αλλά οργανωμένα 

σημεία συλλογής των συσκευών. Με την λειτουργία 

των «Πράσινων Σημείων» θα υπάρχει πλέον ένα 

μόνιμο και άρτιο δίκτυο συλλογής των Α.Η.Η.Ε..

Σημαντικό στοιχείο για την επικοινωνία του 

κοινού με το Σύστημα είναι η λειτουργία 

παγκύπριου αριθμού εξυπηρέτησης (7000 

9333) αλλά και η αναβάθμιση που έχει γίνει στη 

σελίδα του συστήματος στο διαδίκτυο σε πιο 

διαδραστική μορφή με την παροχή αναλυτικών 

πληροφοριών για όλους τους τομείς που 

αφορούν τα Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά Απόβλητα                                     

(www.electrocyclosis.com.cy).
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Διαχείριση Α.Η.Η.Ε

Τα συμβόλαια των εταιρειών που έχουν 

επιλεγεί για την διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. έχουν 

καταρτιστεί και μετά από διαβούλευση με τις 

εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν προωθηθεί για 

υπογραφή. Παράλληλα, με την ανάθεση των 

συμβολαίων διαχείρισης στις αδειοδοτημένες 

εταιρείες πραγματοποιήθηκαν τακτικές 

συναντήσεις με το Τμήμα Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος για τον καθορισμό του τρόπου 

λειτουργίας του Συστήματος.

Πιο κάτω παρουσιάζεται διαγραμματικά ο 

τρόπος διαχείρισης των ΑΗΗΕ και οι εταιρείες 

διαχείρισης που έχουν αναλάβει τα έργα.
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ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ

Αποστολή της ΑΦΗΣ είναι η επίτευξη των 
εθνικών στόχων  διαχείρισης των μπαταριών 
με ορθές περιβαλλοντικές μεθόδους. Δηλαδή 
να γίνει διαχείρηση του 25% των μπαταριών 
που πωλούνται μέχρι τις 26/9/2012 και να 
είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει τους 
στόχους του 2016, που είναι η συλλογή του 
45% των μπαταριών που πωλούνται μέχρι 
τις 26/9/2016. Οι στόχοι για το 2012 προς το 
παρόν σε ποσότητες σημαίνουν περίπου 75 

τόνους μπαταρίες ανά έτος που πρέπει να 
ανακυκλωθούν.

Ο Οργανισμός έχει ξεπεράσει τον 
υπολογιζόμενο αριθμό τοποθέτησης κάδων 
και από 400 που προγραμματιζόταν από το 
Μάϊο μέχρι το τέλος 2009, έχει τοποθετήσει 
πέραν των 700 κάδων. Με πρωτοβουλία 
του οργανισμού τοποθετήθηκαν περίπου 
200 κάδοι σε δημόσια Δημοτικά Σχολεία 
Παγκύπρια κάτι που προγραμματίζεται στη 
συνέχεια να επεκταθεί και στα σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια). Με 
βάση τον προγραμματισμό του Συστήματος, 
αναμένεται να τοποθετηθούν σταδιακά περίπου 
2,500 κάδοι, με τον κύριο όγκο να τοποθετείται 
τα πρώτα 2-3 χρόνια της ανάπτυξής του.

Πιο κάτω φαίνεται η διασπορά των κάδων που 
τοποθετήθηκαν μέχρι το τέλος του έτους ανά 
επαρχία.
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Μέσα στο 2009 έχουν γίνει 133 αδειάσματα 
κάδων και έχουν συλλεγεί και αποθηκευτεί 
πέραν των 6 τόνων μπαταριών. Πιο κάτω 
φαίνονται οι ποσότητες που συλλέχθηκαν ανά 
περιοχή.

Την τοποθέτηση των κάδων, τη συλλογή και 
αποθήκευση των μπαταριών έχει αναλάβει η 
εταιρεία Advance Medical Waste Management 
Ltd που είναι αδειοδοτημένη για τη συλλογή 
τους. Η Συλλογή γίνεται με ειδικά οχήματα και 
εξειδικευμένο προσωπικό όπως προνοεί η 
Νομοθεσία. Τα οχήματα φέρουν ηλεκτρονική 
ζυγαριά για ζύγισμα κάθε φορτίου και έκδοση 
των απαιτούμενων Μητρώων σύμφωνα με 
το Νόμο. Η προσωρινή αποθήκευση γίνεται 
σε ειδικούς περιέκτες οι οποίοι τελικά 
καταλήγουν σε κεντρικό σημείο αποθήκευσης, 
σε κιβώτιο θαλάσσιας μεταφοράς. Μετά τη 
συλλογή τους οι μπαταρίες θα μεταφέρονται 
σε ειδικά αδειοδοτημένα εργοστάσια στο 
εξωτερικό για διαλογή και διαχείριση τους με 
υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Τα οφέλη από την ανακύκλωση μπαταριών 
είναι σαφώς πολλά. Δημιουργούμε ένα 

καλύτερο περιβάλλον για εμάς και τα 
παιδιά μας συμβάλλοντας στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών. Παράλληλα, 
επιτυγχάνεται η μείωση του όγκου των 
απορριμμάτων τα οποία καταλήγουν στις 
χωματερές, η εξοικονόμηση πρώτων υλών, 
η εξοικονόμηση ενέργειας και η δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς 
λειτουργεί το Σύστημα, αλλά και ενημέρωση 
για τις μπαταρίες γενικότερα, υπάρχουν 
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στο                   
www.afi scyprus.com.cy. Μπορείτε επίσης 
να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο     
7000 2347 (AFIS).
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Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

 2009 2008

 € €

Έσοδα 3.650.831 2.169.421

Λειτουργικά έξοδα  (4.287.592) (2.349.008)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (795.226) (572.459)

Άλλα έσοδα 343.799 274.096

Άλλα κέρδη - καθαρά DDDDD16          DDDDD-

Ζημιά εργασιών (1.088.172) (477.950)

Χρηματοδοτικά έξοδα (12.480) (17.082)

Ζημιά πριν τη φορολογία (1.100.652) (495.032)

Χρέωση φορολογίας (17.340) (12.679)

Ζημιά για το έτος (1.117.992) (507.711)
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Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2009

 2009 2008

 € €

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  67.333 54.033

Λογισμικά προγράμματα 2.770 2.558

 70.103 56.591

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 1.086.345 810.050

Φορολογία επιστρεπτέα 18.645 18.818

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.207.263 3.473.430

 4.312.253 4.302.298

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 4.382.356 4.358.889

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Μετοχικό κεφάλαιο 298.737 295.317

Αποθεματικό μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ - (236)

Συσσωρευμένες ζημιές (2.857.826) (1.739.598)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (2.559.089) (1.444.517)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 1.621.018 1.228.704

Δανεισμός 2.949 1.640

Αναβαλλόμενα έσοδα 5.317.478 4.573.062

Σύνολο υποχρεώσεων 6.941.445 5.803.406

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 4.382.356 4.358.889

Στις 24 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Green Dot (Cyprus) Public Co Limited ενέκρινε αυτές 

τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος

Παναγώτης Λοϊζίδης , Αντιπρόεδρος
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Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

  2009 2008

  € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία (1.100.652) (495.032)

Αναπροσαρμογές για:

 Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 16.607 14.187

 Απομειώσεις λογισμικών προγραμμάτων  1.303 11.074

 Ζημιά από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (16) -

 Πιστωτικούς τόκους (173.431) (126.792)

 Χρεωστικούς τόκους 0000012.480 000016.954

  (1.243.709) (579.609)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:

 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  (276.295) (475.396)

 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 621.083 531.942

 Αναβαλλόμενα έσοδα 0000744.416 001.932.704

Μετρητά που (χρησιμοποιήθηκαν για)/προήλθαν από εργασίες (154.505) (1.409.641)

Φορολογία που πληρώθηκε          (17.167) 0000(10.994)

Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες        (171.672) 0001.398.647

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (30.549) (5.728)

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 658 -

Αγορά λογισμικών προγραμμάτων  (1.515) (1.966)

Τόκοι που εισπράχτηκαν            173.431 00000126.792

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες            142.025 00000119.098

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - 6.840

Εισπράξεις από δάνεια από συγγενικά μέρη - 15.261

Αποπληρωμές δανείων από συγγενικά μέρη (228.769) -

Τόκοι που πληρώθηκαν (12.480) (16.954)

Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου                  3.420 00000000000-

Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες          (237.829) 00000005.147

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 

 και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα (267.476) 1.522.892

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους           3.471.790 00001.948.898

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά

 παρατραβήγματα στο τέλος του έτους SSSS3.204.314 SSS3.471.790



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

72

2009

Παράρτημα
Εταιρείες που συμμετέχουν στο Σύστημα 

(μέχρι 31/12/2009)
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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 VIVARTIA (CYPRUS) LTD 

7 CHRIS CASH & CARRY LTD 

8 CHRISTODOULIDES BROTHERS LTD

9 CORINA SNACKS LTD 

10 CYPRUS TRADING CORPORATION LTD

11 GEORGE CHARALAMBOUS LTD

12 KAZAN CARTON INDUSTRY LTD

13 KEAN SOFT DRINKS LTD

14 LANITIS BROS LTD

15 LEO. PATRIOTIS LTD 

16 UNILEVER PMT LTD 

17 MEDOCHEMIE LTD

18 METRO FOODS LTD

19 MICHAEL P. MICHAELIDES LTD 

20 TSERIOTIS CONSUMER GOODS LTD

21 PAMBINOS & SONS AGENCIES LTD

22 PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD 

23 TETRA PAK (CYPRUS) LTD

24 VASSOS ELIADES LTD 

25 Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ 

26 ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ

27 ΚΕΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 

28 ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (1977) ΛΤΔ 

29 ΠΑΓΩΤΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΑΤΙΣΕΡΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΤΔ

30 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΚΎΠΡΟΥ ΛΤΔ 

31 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

32 HADJIKYRIAKOS & SONS LTD

33 FOURNARIS M & J IMPORTS EXPORTS LTD

34 ASEPA TRADING LTD

35 GPM_HENKEL LTD

36 M. S. JACOVIDES & CO LTD

37 GEO. PAVLIDES & ARAOUZOS LTD

38 KLINETE LTD

39 SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD

40 FAMILY RESTAURANTS ANDREOU CO LTD

41 C. A. PAPAELLINAS  & CO LTD

42 ETKO LTD

43 LOGICOM PUBLIC LTD

44 KYRIAKOS PAPAVASILIOU (TRAIDING) LTD

45 IACOVOS PHOTIADES FOODSTUFF SUPPLIERS LTD

46 ESEL-SPOLP LTD

47 YIANNOPLAST LTD

48 PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

49 SODAP LTD

50 CHRISOSTOMOS MARANGOS BAKERIES LTD

51 C. A. PAPAELLINAS EMPORIKI PUBLIC CO LTD

52 G. NICOLAOU HOLDINGS LTD

53 PELETICO LTD

54 PHADISCO LTD

55 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Β.Ε ΛΤΔ

56 COSMOS TRAIDING LTD

57 CO-OPERATIVE CENTRAL BANK LTD

58 A. POTAMITIS MEDICARE

59 FEREOS LTD

60 OMILOS LAIKOU DISTRIBUTORS LTD

61 MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC

62 Ν. Θ. ΚΟΥΡΟΥΣΙΗΣ ΛΤΔ

63 Ι. Γ. ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

64 CYPRUS IMPORT CORPORATION LTD

65 AGROMARKETS LTD

66 MB GOODBUY SHOPS LTD

67 A & P ANDREOU BROS LTD

68 ROVANIAS LTD

69 VOICI LA MODE LTD

70 ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ "Ο ΓΙΓΑΣ" ΛΤΔ

71 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΠΑΛΑΙΚΥΘΡΟΥ "Ο ΓΙΓΑΣ" ΛΤΔ

72 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ ΛΤΔ

73 ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΤΔ

74 ΗΝΩΜΕΝΑ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΕΙΑ ΛΤΔ

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

76 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΦΙΤΗΣ ΛΤΔ

77 CYCEMENT PRODUCTS LTD

78 LEDRA BRICK FACTORY LTD

79 LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

80 EUROFRESH FRUITS & VEGETABLES LTD

81 SYMEONIDES FASHION HOUSE LTD

82 THE STAR MEDICINES IMPORTERS CO LTD

83 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

84 GR. V NORTH FRUIT LTD

85 GI. S. ANASTASIOU TRADING LTD

86 P.C. SPLASH WATER LTD

Μέτοχοι (μέχρι 31/12/2009)
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1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΑΝΑΗ ΛΤΔ

2 PANASKA TRADING CO LTD

3 Α. ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ

4 ZARTARCO LTD

5 MEDISELL CO LTD

6 S. J. SERAPHIM LTD

7 TRADEX ELECTRIC LTD

8 KS TRADING LTD

9 SWIPE LTD

10 N. S. PISSARIDES LTD

11 MATERO LTD

12 TSIAKKASTEL OFFICE LINE LTD

13 GEVO LTD

14 OTHON GALANOS LTD

15 APOSTOLOS PAPADOPOULOS LTD

16 KYPROS A ECONOMIDES LTD

17 E & G ELECTRICPLUS LTD

18 MALLOUPPAS & PAPACOSTAS INTIMATES LTD

19 MALLOUPPAS & PAPACOSTAS SATELLITE LTD

20 ALPAN ELECTROLINE LTD

21 APOLLO NUTS LIMITED

22 LISKO FOODSTUFF LTD

23 VETAGRICA LTD

24 PHOTOS PHOTIADES DISTRIBUTORS LTD

25 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

26 PREMIER SHUKUROGLOU LTD

27 CAC PAPANTONIOU PUBLIC CO LTD

28 HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD

29 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΛΤΔ

30 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΙΤΟΥ ΛΤΔ

31 PHARMNET LTD

32 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΙΑΚΚΑ

33 P.G. MAVRIKIOS AGROCHEMICAL CO LTD

34 VIOSTIK CHEMICALS LTD

35 PELETICO PLASTERS LTD

36 FELNIC COATINGS LTD

37 CHEMOPEL LTD

38 P. C. ORINOS LTD

39 PAVLOS PETROUTSIOS & SON LTD

40 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΗ

41 ΝΕΛΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΛΤΔ

42 G. THOUKIS WINES & SPIRITS LTD

43 CYTA

44 INFOTEL LTD

45 ANDREAS SOFOCLEOUS & SONS LTD

46 L.B.M. LILLYTOS LTD

47 TSALAPATIS WINES CO LTD

48 MALLOUPPAS & PAPACOSTAS CASUAL WEAR  LTD

49 A & S STEPHANIDES LTD

50 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΑΣΙΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΛΤΔ

51 BOLITA TRADING LTD

52 LOEL LTD

53 MASTERSTAR TRADING LTD

54 THAMIRA FOOD MANUFACTURERS LTD

55 DIEXODOS BO CONCEPT (CYPRUS) LTD

56 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

57 COSTAS THEODOROU LTD

58 POLIS XINARIS FURNITURE LTD

59 L. ZOTIADES TRADING & CONSULTING LTD

60 KYKKOS SPRINGS LTD

61 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΛΤΔ

62 ΚΩΓΙΩ ΛΤΔ

63 A. J. VOUROS LTD

64 ΛΑΙΚΟ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

65 GEVOREST SLEEP DESIGNS LTD

66 THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

67 P. IOANNIDES PLASTICS LTD

68 ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) 

PUBLIC LTD 

69 SPINNEYS CYPRUS LTD

70 Ε. ΠΥΡΓΑ ΛΤΔ

71 LAGRIA WINERY LTD

72 E. NEOPHYTOU TRADING CO LTD

73 CHEESELINE LTD

74 HOB HOUSE OF BEAUTY

75 PMS IMAGING LTD

Τα Μέλη (μέχρι 31/12/2009)



9 2009

75

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

76 Ν. Σ. ΚΟΥΤΣΟΚΟΥΜΝΗΣ ΛΤΔ

77 BATA (CYPRUS) LTD

78 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΠΠΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΑΙ         

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΛΤΔ

79 VIALCO LTD

80 CHR. HJI CHRISTOFI ATHIENITIS LTD

81 B.P. EASTERN MEDITERRANEAN LTD

82 P. G. PETRIDES & CO LTD

83 KAPAKIOTIS & PAPAELLINAS LTD

84 HARTZIOTIS TRADING CO LTD

85 BIOTRONICS LTD

86 SCIENTRONICS LTD

87 D. A. STROMA LTD

88 PLATANICO WINES AND SPIRITS LTD

89 H. E. PROMETHEUS LTD

90 VOUNI PANAYIA WINERY LTD

91 KOLIOS WINERY LTD

92 A. PAPAETIS SERVICES LTD

93 A. PAPAETIS MEDICAL CO LTD

94 GN NETCOM DANMARK  A/S C/O EMERGO EUROPE

95 GEOCHACO LTD

96 THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION 

LTD (EKA LTD)

97 CHRIST. HAGGIPAVLOU & SON LTD

98 VIOMICHANIA GALATOS ZHTA LTD

99 G. A. STAMATIS & CO LTD

100 HARCO TRADING LTD

101 KELLEN IMPORTS & EXPORTS LTD

102 LVAN TUNA LTD

103 OSCAR SPICES & HERBS

104 M. C. CHEMICA LTD

105 ΧΡ. Γ. ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΛΤΔ

106 ΑΛΕΚΤΩΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΛΤΔ

107 GREGORIS HADJIGREGORIOU LTD

108 CHRISTOFOROU BROS PLASTIC LTD

109 I & C LOGISTICS PARTNERS LTD

110 S. A. PETRIDES & SON LTD

111 FIKARDOS DISTILLERIES LTD

112 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΛΑΣΙΔΗ

113 D. COUVAS & SONS LTD

114 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS LTD

115 ERMES DEPARTMENT STORES PUBLIC LTD

116 CK RESTAURANT SYSTEM FRANCHISERS LTD

117 ANDREOU & PARASKEVAIDES FOOD AND 

BEVERAGES LTD

118 TAKIS KYRIAKIDES & CO LTD

119 CLAPPAS TRADING HOUSE LTD

120 CNF TRADING LTD

121 CHRISTOFOROS SOTIRIOU LTD

122 UPPER DECK EUROPE B.V

123 PAVLOS CAKES INDUSTRY LTD

124 ROLOGIS LTD

125 CYPIN LTD

126 PODIUM ENGINEERING LTD

127 UNISTAT LTD

128 CHRIKAR TRADING LTD

129 PLAMACON LTD

130 LINETTE LTD

131 SADOLIN PAINTS (CYPRUS) LTD

132 BAT (CYPRUS) LTD

133 METRO IMPORTS LTD

134 SAVVAS HADJIGIORKIS & SONS LTD

135 HEATRON CO LTD

136 SUPERHOME CENTER (DIY) LTD

137 AVGOUSTINOS FOOD INDUSTRY LTD

138 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΤΔ

139 MΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

140 ALPHA COPY LTD

141 Ι.Π. ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ

142 PREMIUM LUBRICATION SERVICES LIMITED

143 PHARMACARE LTD

144 EXPOTACIONES ATUNERAS DE CHIPRE LTD

145 KIMAGRO FISHFARMING PUBLIC LTD

146 TECH-U LTD

147 MECHATRONIC LTD

148 Z. X. FAMI LTD

149 ΦΑΝΟΣ Ν ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΛΤΔ
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150 NOVEL AGRO LTD

151 ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΤΔ

152 Ν ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

153 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΛΤΔ

154 FYSAIR LTD

155 STAR POLYBAG LTD

156 BLUE PHARMACIES

157 NETOIL COMPANY LTD

158 SILICONBLUE CORPORATION LTD

159 A. T. MULTITECH CORPORATION LTD

160 ELMASCO LTD

161 FERTILAN LTD

162 LANITIS ELECTRICS LTD

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

164 ROMICO J. T. IMPORTS LTD

165 NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.

166 XEROGRAPHIC SYSTEMS LTD

167 THETACO (TRADERS) LTD

168 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ

169 COSTAKIS CONSTANTINOU PREPARED QUALITY 

FOODS LTD

170 PETROU BROS DAIRY PRODUCTS LTD

171 MONSTER CABLE PRODUCTS INC c/o EMERGO 

EUROPE

172 AMSTESO ELECTRIC LTD

173 KANAKIS & MENELAOU TRAIDING LTD

174 UPTURN TRADING LTD

175 MEDIVET SUPPLIERS LTD

176 IBM ITALIA S.P.A, CYPRUS BRUNCH

177 L. LAMBROU ARGO LTD

178 AGROMEDICA LTD

179 PRINTCO LTD

180 PIERIDES HOLDING PLC

181 BLUE ISLAND PLC

182 VITATRACE NUTRITION LTD

183 H. M. HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD

184 BIONIC ELECTRONICS ΗΤ LTD

185 Δ. Ι. ΤΣΑΟΥΣΗΣ (1000000 ΕΙΔΗ) ΛΤΔ

186 CTC-ARI AIRPORTS LTD

187 HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD

188 CAF INFOCOM LTD

189 MODESTOU SOUND & VISION LTD

190 ΝΤΙΝΟΣ ΚΡΗΤΙΩΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

191 UNICARE (CHEMICALS) LTD

192 ACHELEC LTD

193 A. N. CONSTANTINOU TRADING LTD

194 P. A. C. CHARALAMBOUS AND SON LTD

195 PANHARTICO LTD

196 ASVESTAS CO LTD

197 DEMSTAR INFORMATION GROUP LTD

198 HOME ART TRADING LTD

199 M. SIDERIS & SON LTD

200 OSTMAN SPICES LTD

201 G. KYPRIANOU TRADING COMPANY LTD

202 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΛΤΔ

203 FOODPAX TRADING LTD 

204 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΥΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ) ΛΤΔ

205 P. G. PHILIPPOU & SONS LTD

206 CHRISTOU BROS TRADING LTD

207 TROODOS ELECTRIC CABLES LTD

208 KLITOS CHACHOLIADES & SON LTD

209 BISCO TRADING LTD

210 FOOD RAM TRADING LTD

211 S. G. KATODRITIS & CO. LTD

212 E. KYRIAKIDES LIGHTING LTD

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

214 ALEX SOLEAS & SON LTD

215 SAVVAS C. NICOLAIDES LTD

216 PANAYIOTIDES & SONS LTD

217 COSTAS CHRISTODOULOU LTD

218 Α. Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΤΔ

219 CHRYMARIS HOUSE LTD

220 Y. SAVVIDES & SONS LTD

221 STAVROS EVANGELOU LTD

222 AKIS PANAYIOTOU AND SON LTD

223 PHC FRANCHISED RESTAURANTS PUBLIC LTD

224 PANICOS EVGENIOU COVERING LTD
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225 ΧΑΡ. Ι. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

226 PANCHRIS FEEDS (VETERINARY) LTD

227 PANCHRIS ANIMAL PREMIX LTD

228 ARTLINE LTD

229 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

230 ΠΡΟΒΙΤΑ ΛΤΔ

231 G. KALLINIKOU &  SON IMPORTS LTD

232 STAVROS MAKRIS DISTRIBUTORS LTD

233 STAMATIS BARBOUTIS LTD

234 D & M TELEMARKETING PUBLIC CO LTD

235 NEWCYTECH BUSINESS SOLUTION LTD

236 CHR. LOIZIDES & SON LTD

237 DOMESTICA LTD

238 ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

239 ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΝΑΚΟΣ "ΖΗΝΩΝ" ΛΤΔ

240 GDL TRADING LTD

241 Σ.Υ.Κ ΑΝΕΜΟΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΛΤΔ

242 REGIS MILK INDUSTRIES LTD

243 ΚΟΚΙΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΛΤΔ

244 TRYFON DISTRIBUTORS (1988) LTD

245 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΙΤΣΙΟΣ

246 CYPRUS ENGINEERING STORES LTD

247 AN.CON HAIR COSMETICS LTD

248 NEXTECH LTD

249 ΝΙΚΟS ΚΚΟLΙΑS SUPERMARKET CO LTD

250 GCC COMPUTERS LTD

251 CHR. MAVROMATIS (PUMPS) LTD

252 LEATHEREX LTD

253 C & V KRITICOS SUPPLIES LTD

254 PRIMETEL LTD

255 PHARMACEUTICAL TRADING CO LTD

256 P.G.S ELECTRICAL SUPPLIES LTD

257 Σ & Μ ΤΟΥΜΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΤΔ

258 A. STEKAS (ELECTRICAL) LTD

259 CYPRUS ENGINEERING STORES (N/SIA) LTD

260 C. ZAMBAS TRADING LTD

261 G & P LTD

262 FARMOKIPIKI LTD

263 MORPHIS MORPHY & ASSOCIATES LTD

264 CHR. KETTIS TRADING CO LTD

265 SEAWAVE FISHERIES LTD

266 DAK RATIO-REFFINISH SYSTEMS LTD

267 WATERWORLD HOLDINGS LTD

268 AEGIS PUBLIC LTD

269 GALATARIOTIS TELECOMMUNICATIONS LTD

270 DATATECH BUSINESS SOLUTION LTD

271 T. S. P PHOTOMARKET LTD

272 S. PAROUTIS ELECTRONICS LTD

273 CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD

274 A. EPIPHANIOU INDUSTRIES LTD

275 FILUET CYPRUS LTD 

276 LEMECO SILVEX INDUSTRIES PUBLIC CO LTD

277 LOUNIC LTD

278 ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

279 KAILAS PRINTERS AND LITHOGRAPHERS LTD

280 "GERASIA" TRADING HOUSE LTD

281 SYMEONIDES MERCHANT HOUSE LTD

282 S. SYMEONIDES AND SONS LTD

283 LIFEPHARMA (ZAM) LTD

284 KYPROPHARM LTD

285 NOVAGEM LTD

286 LAVIPHARM CYPRUS LTD

287 M. K. STAVRINOS LTD 

288 CATERCOM LTD

289 H & A PAPER TRADING LTD

290 GEORGE PETROU LTD

291 DOMOCHEMICA COMPANY LTD

292 PACIFCIC MARKET INT.LTD C/O EMERGO EUROPE

293 MULTI-PHARM LTD

294 NIKKYR PRODUCTS & CO LTD

295 L. M. & M. UNITED PROMOTIONS LTD

296 G. GEORGIOU (LAB SUPPLIES) LTD

297 ΦΑΜΑΚΟ ΛΤΔ

298 BIOMECA LTD

299 COSTAKIS TSISIOS & CO LTD

300 LOUANFARM TRADING LTD
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301 PAP MEDICAL (CYPRUS) LTD

302 ANDREAS CONSTANTINIDES

303 P. T. HADJIGEORGIOU CO LTD

304 NEDECO ELECTRONICS LTD

305 S. STYLIANOU MEDISUPPLIES LTD

306 GROWNHEAD LTD

307 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΑΛΙΚΟ ΛΤΔ

308 GENESIS PHARMA (CYPRUS) LTD

309 MEDILINK PHARMACEUTICALS LTD

310 LANI RESTAURANTS LTD

311 BELLA FRUIT LTD

312 MAVROS LTD

313 CATERWAYS CO LTD

314 DEMSTAR AUTOMOTIVE LTD

315 C. G. PLATIDES AGENCY

316 MEDVISION LTD

317 LYSACO TRADING LTD

318 CHAR. PILAKOUTAS LTD

319 L & MP PHARMACEUTICAL LTD

320 T. Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΤΔ

321 BUFFALO TECHNOLOGY C/O EMERGO EUROPE

322 KINGSTON TECHNOLOGY C/O EMERGO EUROPE

323 EXCELO LTD

324 TELIA AQUA MARINE PUBLIC LTD

325 PROTEAS PRESS LIMITED

326 MOTOLAND LTD

327 E. C. H. GAVRIELIDES & SON LTD

328 SPECTUS CO LTD

329 PRINTAFORM LTD

330 PUZZLE ELECTRIC LTD

331 THE MODEL FAMAGUSTA BAKERIES LTD

332 PERATICA TRADING LTD

333 J. C. HAGGIPAVLOU & SON LTD

334 ELINCOU DIAGNOSTICS LTD

335 X. LYSSIOTIS TRADING CORPORATION LTD

336 NICOS D SOLOMONIDES & CO LTD

337 IDEAL GRAFICO LTD

338 THEODOROS GEORGIOU LTD

339 SAVVAS CHARILAOU HEALTH FOOD STORES LTD

340 ΜΙΧΑΛΗΣ Κ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

341 A & G KLEIMA ELECTRICAL LTD

342 GENERICA PHARMACEUTICAL PRODUCTS TRADING 

CO LTD

343 UNICARS LTD

344 NISSAN CYPRUS LTD

345 K & N BLOCKS LTD

346 J. P. S. EUROBAKERS LTD

347 S. M. YPSILON FRESH LTD

348 V & M ENTERTAINING AND VENDING MACHINES LTD

349 V. E. Y. TRADE VEND

350 KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD

351 ANDREW Y ELECTRICAL TRADING HOUSE LTD

352 BLUE SKY (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ) LTD

353 AMALTHIA TRADING LTD

354 MTN CYPRUS LTD

355 KRISTI MEAT PRODUCTS LTD

356 ANPANA AUTOCARE LTD

357 JUMBO TRADING LTD

358 PITTAS DAIRY INDUSTRIES LTD

359 SURE FOOD LTD

360 DIMCO PUBLIC COMPANY LTD

361 P. TANOS TRADING ENTERPRISES LTD

362 ADIDAS (CYPRUS) LTD

363 ELIS LTD

364 XENPIL TRADING COMPANY LTD

365 PARTY ICE & PARTY TIME ICE LTD

366 A & O BAKERIES LTD 

367 GREEN VALLEY SUPERMARKET LTD

368 VEPRO CO LTD

369 3 WAY TRADING CO LTD

370 ANDREAS CHRISOSTOMOU GENERAL TRADING LTD

371 VISAWET WIPES INDUSTRIES LTD

372 SAN VANECO TRADING LTD

373 M. HADJIOANNOU LTD

374 MITSIOS TRADING LTD

375 ACM CHRISTOFIDES LTD
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376 N M MARCUS BROS LTD

377 MPM EUROCARS LTD

378 N & M PICNIC (FOOD DISTRIBUTORS) LTD

379 PRIMO CLEANING PRODUCTS LTD

380 TALAMONA TRADING LTD

381 N.D.N FROZEN LTD

382 YIANNAKIS KOKKINOS LTD

383 CYMAR LTD

384 ΧΡΥΣΟΔΑΛΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΤΔ

385 DESIGN GO LTD

386 ALEXIS TSIAKKAS & CO LTD 

387 TOTALPACK TRADING LTD

388 IMPOPHAR TRADING HOUSE LTD

389 ITC PUBLICWORD LTD

390 ALPHA ELECTRIC HOUSE (SPYROS THEODOROU) LTD

391 A & N OFFICESERVE BUSINESS SOLUTIONS LTD

392 MASTERTYPE C.P. SERVICES LTD

393 LEFKONITZIATIS DAIRY PRODUCTS LTD

394 Δ. Ι. ΔΗΜΑΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

395 CHR. CHRYSANTHOU & SON LTD

396 Δ. Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΤΔ

397 ALPAN COSMETICS LTD

398 Γ. & Ι. ΚΕΣΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΤΔ

399 INFOTREND INNOVATIONS CO LTD

400 MICHALAKIS METTIS LTD

401 P. C. JOANNOU & SONS LTD

402 FOODMASTERS LTD

403 SKYLINE ELECTRICAL COMPANY LTD

404 KCGJ COPYSCIENCE ENTERPRISES LTD

405 SPIEL CLOTHING MANUFACTURING LTD

406 SKOPY SHOE FACTORY LTD

407 LUKOIL CYPRUS LTD

408 SAKRET ZEIPEKKIS LTD

409 ANDRIKIAN TRADING COMPANY LTD

410 AMELCO INDUSTRIES LTD

411 CUMULTI PRINTFORMS LTD

412 DUROLIGHT LTD

413 ΙΩΑΝΝΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ

414 ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΙΠΗΣ ΦΑΡΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

415 G. KALLIS (MANUFACTURERS) LTD

416 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΤΔ

417 AGELCO TRADING LTD

418 F.N.K. STEEL INDUSTRIES LTD

419 SEN GEORGIO TRADING CO LTD

420 THRASMIA UNIQUELY DIFFERENT PRODUCTS LTD

421 LACORZETA TRADING LTD

422 K. K. TRIANGLE OF BEAUTY LTD

423 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΑΚΚΑΛΙ ΛΤΔ

424 ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

425 CHARILAOS ALONEFTIS ENTERPRISES LTD

426 MANTZOURANOS C.C.P. LTD

427 MIPAPOL LTD

428 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΤΡΙΚΟΜΙΤΗΣ & ΥΙΟΙ 

ΛΤΔ

429 ENET SOLUTIONS LTD

430 Α. Θ. ΛΟΙΖΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

431 DIMI LABELS WORLDWIDE LTD

432 VIOCHROM LTD

433 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

434 KRASHIAS FOOTWEAR INDUSTRY LTD

435 ΑΡΕΣΤΗ & ΘΕΟΚΛΗ ΛΙΜΙΤΕΔ

436 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΛΤΔ

437 TORONTO PIZZA CATERING LTD

438 PETA (DECORATING TOOLS) LTD

439 CHRISTODOULOS KASMIRIS (ALUMINIUM) LTD

440 ADVANCE WASHROOM & HYGINE SERVICES

441 ΕΛΥΖΕ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ ΛΤΔ

442 KARMI UNIFRUIT LTD

443 HAPAP TRADING LTD

444 PEAK CHEMICALS LTD

445 ΚΩΣΤΑΣ Α ΣΥΜΕΟΥ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

446 A & M INTERPACK LTD

447 BABAND TRADING LIMITED

448 ALTO CEMENTOCHEMICA K.A LTD

449 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Ι. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ

450 BATHLINE LTD
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451 ALKA PACK LTD

452 CANWY HOLDING LTD

453 ΜΟΔΕΣΤΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΛΤΔ

454 TEKLIMA LTD

455 A. KIRMITSIS LTD

456 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΛΤΔ

457 KARINA PIPES (CYPRUS) LTD

458 Δ. Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΛΤΔ

459 MORPACK (CYPRUS) LTD

460 FALOREMO TRADING LTD

461 BONA-PLAST PACKAGING IND. LTD

462 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΛΤΔ

463 P. J. C. RESTAURANTS LTD

464 H. S. DATA LTD

465 ΕΒΕΧ ΛΤΔ

466 Μ. Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΑΤΟΣ) & ΣΙΑ ΛΤΔ

467 APHROSTROM LTD

468 M & G KITCHEN STUDIO LTD

469 KIPA PHARMACAL LTD

470 MED MARKETING LTD

471 G & A KAZAMIAS TRADING LTD

472 BRAINVIBES LTD 

473 MAKVEL TRADING LTD

474 C. P. ANTONIOU LTD

475 PARIS MOTORS AGENCY LTD

476 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

477 ASBIS KYPROS LTD

478 LATIMER TRADING LIMITED

479 C. T. CHIPRE TUNA FARM LTD

480 TSIGARIDES IMPORTS EXPORTS LTD

481 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ

482 M. T. TECHNOLINE LTD

483 T. G. MANTZOURAS LTD

484 ΝΙΚΟΣ ΦΩΤΣΙΟΣ ΛΤΔ

485 A. JACOVIDES TRADING LTD

486 P. PITSILLIDES TRADING CO LTD

487 TACHRI PHARMACEUTICALS LTD

488 MACTHEO BROS TRADING LTD

489 A. S. XINARIS & SONS LTD

490 E. H. ALEVRAS & SONS AGRICULTURAL HOUSE LTD

491 A4 LTD

492 BIEN AIME TRADING CO

493 ANTONIS T PAPETTAS ELECTRICAL LTD

494 VASOIL CO LTD

495 INTELI-SCAPE LTD

496 ODYSSEY CONSULTANTS LTD

497 S. G. S. STYLLA BROS LTD

498 Κ. Γ. ΣΟΥΡΟΥΛΛΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΙΜΙΤΕΔ

499 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

500 Π. Ν. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

501 D & A CHARALAMBOUS (FROZEN FOODS) LIMITED

502 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΕΛΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ

503 APHRODITE DELIGHTS (YEROSKIPOS) LTD

504 Z. J. SIBON COSMETICS LTD

505 KARKOTIS MANUFACTURING TRADING PUBLIC LTD

506 S. STAVROU ENTERPRISES LTD

507 ΕΛΕΝΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΤΔ

508 M. GEO ACCESSORIES LIMITED

509 TECHNOSOUND LTD

510 DENTALCON HEALTHCARE LTD

511 ΡΕΝΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ

512 TECH-U TRADING LTD

513 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΤΔ

514 V. M. CAVAWAY LTD

515 ANDREAS ANTONIOU (TRADING) LIMITED

516 ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΤΟΥΣΗ ΛΤΔ

517 FINDIX LTD

518 EXES TRADING LTD

519 G. M POWERSOFT COMPUTER SOLUTIONS LTD

520 CLMS SOLUTIONS LTD

521 ANDREAS I. KANNAS & SON LTD

522 RELIA TRADING LTD

523 ARTVIEW COMPANY LTD

524 ELYSEE PVC LTD

525 LEDRA ENGINEERING CO LTD

526 MEDPROS LIMITED
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527 WAMET (DEMETRIADES) LTD

528 TSIRCON COMPANY LTD

529 HOME AND WOOD HOME IMPROVEMENT STORE

530 A. FINIRIS CO LTD

531 ΠΑΝΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ) ΛΤΔ

532 A. T. TECHDATA LTD

533 ERGO HOME GROUP LTD

534 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΤΔ

535 REMEDICA LTD

536 REMEDICA HOLDINGS PUBLIC CO LTD

537 A. EPIPHANIOU TRADING LTD

538 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΛΤΔ

539 BAUSTEEL LTD

540 PATATAKOS ELECTRONICS LTD

541 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΩΤΤΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

542 KONE ELEVATORS CYPRUS LTD

543 CYPRUS WATERWORKS CO LTD

544 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΗΣ ΛΤΔ

545 CAP PHARMACY LINE LTD

546 DPD TRADING LTD

547 Z. KYPRIANOU TRADING LTD

548 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

549 LITE INFORMATION SYSTEM

550 DECOSTA LABS LTD

551 BLUE GRASS(CLEANING SOLUTIONS) LTD

552 ATHNI TRADING LTD

553 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΤΔ

554 CAP BEAUTYLINE LTD

555 GEORGE CHRYSOCHOS AND SONS LTD

556 L. PAPETTAS & SONS LTD

557 GREEN NETWORK TRADING LTD

558 BLARS LTD 

559 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΗΣ ΛΤΔ

560 ANDREAS K. HADJISTYLLIS VIDEOTRONICS LTD

561 PARKETEX TRADING LTD

562 CURIO TRADING LTD

563 D K ANOSIS PAPER LTD

564 ANSO MEDICAL SUPPLIES LTD

565 MICHALCO TRADING LTD

566 A. G. M. PLAST LTD

567 POP LIFE ELECTRIC SHOPS LTD

568 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΛΤΔ

569 SPECIAL OPS CO LTD

570 HIPPOKIDS LTD

571 PIANDEL TRD LTD

572 ΑΒΡΑΑΜ ΠΙΤΤΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ

573 E.M.  STUDIO BAGNO LTD

574 K & l LITHO-FIT LTD

575 M. CHARALAMBOUS & SONS LTD

576 ΤΑΣΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΔΗΣ ΛΤΔ

577 MILLER OIL LTD c/o EMERGO EUROPE

578 ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ ΛΤΔ

579 D.E.K.S.A. LIMITED

580 NEROCLEAN CO LTD

581 CONCENTERING LTD

582 ANDREW AND GEORGIO CLOTHING LTD

583 ZILOS LTD

584 EUROPLUMB LTD

585 PANMARE TRADING LTD

586 CED ELECTRIC DISTRIBUTORS LTD

587 CMC ELECTRIC LTD

588 PHARMACIN LTD 

589 A & A IDEAL MAIL ORDER LTD

590 SAVERO TRADING LTD

591 NARKISSOS AIRCON LTD

592 ANDREAS & DEMOS ELECTROSISKEVES LTD

593 RIONELO TRADING LTD

594 GEOGAS TRADING LTD

595 THERMECO ENTERPRISES LTD

596 EL. NI. A. KOKKINOS LTD 

597 MICRON EUROPE LTD
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We are reviewing the results of 2009, a year 
strongly characterized by the severe economic 
crisis around the world. Cyprus has been affected 
by the crisis with a phase difference since it was 
only until late 2009 that the crisis was really felt 
in Cyprus. The Cyprus economy is now phasing 
negative growth rates, increasing unemployment 
and no real signs of quick recovery. 

Despite the adverse fi nancial conditions, 2009 
was a year of signifi cant growth for Green Dot 
Cyprus as it is still in a developing phase. We 
begun real operations in 2007 and therefore we 
are still in the phase of double digit growths in 
terms of population coverage of the household 
packaging collection program. 

We entered the year with the coverage of the 
two main urban areas of the island with 52% 
of the population and we ended the year with 
the coverage of the four (out of fi ve) main urban 
areas with almost 70% population coverage. 
We therefore have a system now almost in full 
deployment in terms of population coverage. 
Late in 2010, the last urban area of the island 
(Larnaca area) will be covered and the population 
coverage will exceed 85%. 

In terms of industry participation we are also 
growing and as from 31/12/2009 we have 
683 companies registered with the System, 
representing about 85% of the market. We are 
still the only packaging system on the island 
and we will strive in 2010 with the support of 
the relevant authorities to drastically minimize 
the free-riding in the market. Free-riding is an 
open wound and cannot be sustained at a level 
of 15% or higher. It creates, among other things, 
irregularities in the market as it promotes 
unfair competition. It is therefore not just an 
environmental problem but a problem of proper 
operation of the market.  

Last year was a year of signifi cant growth also 
in terms of recovered quantities of packaging by 
the System. In 2007 we recovered 8.000 tons, in 
2008 12.000 tons and in 2009 we climbed almost 
to 35.000 tons. The system has about 82.000 of 
packaging declared and a 50% target of recovery. 
We are therefore not far from meeting the 
recovery and recycling targets in 2010 for the fi rst 

time. 

In 2009 we have succeeded to offi cially 
establish our long term cooperation with two 
other accredited Collective Systems, AFIS for 
the management for Household Batteries 
and Electrocyclosis for the management for 
Waste Electrical and Electronic Equipment. We 
have designed and licensed the two systems 
and we have now also undertaken the long 
term management of the two systems under 
management contracts. 

To cater for the needs of a growing packaging 
system and the two new systems, we have 
increased our full time staff from 10 in 2008, 
to 17 in 2009. We have also extended our 
offi ces by adding another 120m² offi ce space 
on a neighboring building. Two of the new staff 
members are working as Call Center operators 
since we have developed as a central point for the 
provision of recycling information to the public. 
With the housing of the three collective systems 
under one roof, Green Dot Cyprus has developed 
as an one-stop-shop for the industry regarding 
compliance obligations. 

Regarding communication, 2009 was a very 
signifi cant year as we run our two fi rst large 
general campaigns utilizing a large media mix 
with emphasis on TV spots. We begun with the 
rudimentary basic messages that packaging is 
not garbage and should be sorted for recycling. 
We used cartoons to pass on the messages. 

The second campaign towards the end of the 
year showed real results in numbers, thanked 
people for the participation in sorting at source 
and reiterated the message that together (with 
the public), we can achieve much more. 

Our expansion in 2009 in the two most touristic 
areas of the island obliged us to look into 
alternative ways of collection. Despite the fact 
that in the large urban areas we utilize kerbside 
(door to door) collection for convenience to the 
citizens, in touristic areas with high population 
fl uctuations kerbside collection cannot be so 
effective. We therefore choose to install groups 
of bins (bring points) in various areas where the 
public transports their pre-sorted packaging 
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waste. We have also installed bins in many 
commercial facilities with high packaging waste 
production such as hotels, clubs, restaurants, 
pubs, e.t.c..

In order to simplify and improve operations and 
offer convenience to the public, we have revisited 
and revised our kerbside collection method in 
the urban areas of the island. We used to collect 
the mixed lightweight packaging (plastic, metals 
and drink cartons) once a week and the dry paper 
stream twice a month. This is changing from 
the 1st February 2010 and mixed lightweight 
packaging and dry paper stream will be collected 
jointly but as separate streams once a week. 
We are therefore more than doubling the dry 
paper collection and combining the collection 
of the two streams for convenience. Eventually 
all collections will be carried out with new 
two-compartment collection trucks. Currently 
collection will be performed with two separate 
trucks, one collecting paper and one collecting 
mixed lightweight packaging (PMD). 

In 2009 we aimed at simplifying our 
operations and make them more friendly 
to our stakeholders, intensity and simplify 
our communication, reduce the cost of 
our operations and promote our strategic 
participation in operations related to the core of 
our business (Sorting, Trading, Energy Recovery 
etc). 

All targets have been satisfactory pursuit and 
met to a signifi cant extend. We had a year full 
in communication with effective messages and 
campaigns, the design of a new more convenient 
collection method and the renegotiation of 
contracts with an overall saving from the 
operations of about 600,000€ per year. In 
addition, we have stream-lined our participation 
in a venture for Energy Recovery from packaging 
waste, as well as a future contract for Sorting 
and are now working in our participation in a 
Material Trading Scheme soon in the future. 

In 2010 we have two major targets. We aim at 
increasing signifi cantly the participation of the 
public in the sorting at source utilizing among 
other things new communication methods (door 
to door visits by information teams), promotion 

of new fl exible taxation schemes (Pay as You 
Throw), promotion of new Local Authority 
Regulations, and further utilization of the Local 
Authorities to improve participation. We are also 
targeting the drastic reduction of free-riding 
from Producers with the help of the relevant 
authorities which have the responsibility to 
enforce the Law. 

In 2010 we are also simplifying the Declarations 
for about 50% of our members, mainly smaller 
companies placing in the market up to 50 tons 
of packaging per year. Using data from 2008 
and 2009 Declarations, we have derived four 
categories with predefi ned annual fees which 
will be based on Annual Turnover Declarations. 
This is another simplifi cation that will offer 
convenience to many of our members. 

During 2009 we run 50 external audits to 
Packaging Declarations from our members, 
using the international audit fi rms Ernst & 
Young and Deloitte and Touche. We are planning 
about 40 more audits in 2010 with revised audit 
procedures based on the experience up to date. 
We are also continuing heavy metals analyses 
on our members packaging according to our 
accreditation, for about 20 of our members per 
annum.
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As has already been mentioned, our cost saving 
measures during 2009 have resulted in an annual 
saving of about 600,000 Euros. Despite the sav-
ing though, the aggresive expansion program of 
the System and the effect of the adverse fi nancial 
conditions on the sales prices of recyclable ma-
terials, does not allow us to sustain our fi nancial 
status with the 2009 level of fees. Therefore, 

the Board of the Organization has decided to 
increase the fees throughout the various pack-
aging categories by 15% for the years 2010 and 
2011. This means that we will have constant fees 
for two years which will be 15% higher than the 
2008-2009 fees. The table below shows the new 
fees and the comparison with 2008-2009 fees per 
type of packaging. 

Despite the necessity for a fee increase in these 
diffi cult fi nancial times, we consider the fi nal 
level of increase rather moderate for the indus-
try since we are still on a growing trend which 
means growing compliance costs for the System 
and the industry. Compared with the increases 
in fees experienced in the last year or so in most 
countries, we are satisfi ed for managing the fee 
increase at this level. We remain of course on 

an ongoing effort to keep our costs under con-
trol. We gauge our success and relevance with 
the level of fees we have and we strive to keep 
them as low as possible without compromising 
the quality of our work. In line with this target we 
hope that our strategic participation in core op-
erations will help us meet the targets the soon-
est possible and at the lowest possible cost for 
the industry. 

  2008-2009 2010-2011 Raise

Household € €  

Glass 25,27 29,06 15,00%

Paper 40,99 47,14 15,00%

Steel 82,95 95,39 15,00%

Aluminium 18,59 21,38 15,00%

PET 92,08 105,89 15,00%

HDPE 92,08 105,89 15,00%

Drink Cartons 106,74 122,75 15,00%

Others Recoverable 113,96 131,05 15,00%

Others Non-recoverable 136,76 157,27 15,00%
 

Commercial/Industrial

Paper 37,66 43,31 15,00%

Plastic 32,99 37,94 15,00%

Wood 10,80 12,42 15,00%

Others 43,71 50,27 15,00%

New Fees 2010 - 2011

New Fees 2010 - 2011
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