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Μήνυμα Προέδρου

Μια ιδιαίτερα δύσκολη για την οικονομία και τον τόπο μας 

χρονιά, η οποία προστέθηκε σε μια αλυσίδα χρόνων ύφεσης και 

δυσμενούς οικονομικού κλίματος. Μέσα σε αυτό το δυσμενές 

κλίμα η ικανοποίησή μου πηγάζει από τα θετικά αποτελέσματα 

της Green Dot Κύπρου το 2011 και το ιδιαίτερα πολύπλευρο έργο 

της στη διάρκεια του έτους. 

Έχοντας πλήρη επίγνωση των συσσωρευμένων προβλημάτων 

στην οικονομία μας και κατ’ επέκταση στη βιομηχανία μας, είχαμε 

έγκαιρα προετοιμαστεί την τελευταία τριετία για να μπορούμε 

να επιτελέσουμε το έργο μας με λιγότερους πόρους. Αυτό έγινε 

πραγματικότητα αφού διατηρήσαμε σταθερά μεν τα τέλη για την 

βιομηχανία για τρία πλέον χρόνια (2010-2012), αλλά την ίδια 

περίοδο επεκτείναμε τα έργα μας και την κάλυψη του πληθυσμού 

από 65% το 2009, στο 85% το 2011. Εξυπηρετούμε δηλαδή ακόμη 

150.000 περίπου άτομα με το πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλη 

την Κύπρο, εισπράττοντας τους ίδιους οικονομικούς πόρους που 

εισπράτταμε από τη βιομηχανία από το 2010. Έχουμε φτάσει στο 

τέλος του 2011 να εξυπηρετούμε 28 Δήμους και 50 Κοινότητες 

σε όλη την Κύπρο με περίπου 700.000 κατοίκους, με οργανωμένο 

πρόγραμμα ανακύκλωσης. 

Αν και η ωρίμανση του Συστήματος θα έφερνε εκ των πραγμάτων 

βελτίωση των οικονομικών δεδομένων για το Σύστημα λόγω 

και των οικονομιών κλίμακας, τα πραγματικά οικονομικά 

μας δεδομένα είναι σημαντικά καλύτερα από τους αρχικούς 

προγραμματισμούς μας το 2006. Συγκεκριμένα, πετύχαμε τους 

στόχους μας την περίοδο 2006-2011 με αυξήσεις στα τέλη μας 

ύψους λίγο πάνω από το 20% σε σχέση με τα αρχικά, ενώ στον 

αρχικό μας προγραμματισμό προβλέπαμε οι αυξήσεις να είναι της 

τάξης του 60%, την ίδια περίοδο. 

Ουσιαστικά, η αξιόπιστη λύση που πιστεύουμε ότι προσφέρει 

σήμερα η Green Dot Κύπρου στη βιομηχανία μας, κτίστηκε μόνο 

με την καταβολή ποσού 3.400 Ευρώ ως μετοχικό κεφάλαιο από 

τους 88 μετόχους του Οργανισμού. Ο Οργανισμός μέσα στο 2011 

αποπλήρωσε πλήρως και με τόκο τον αρχικό δανεισμό που είχε 

πάρει από τους 30 ιδρυτικούς μετόχους του. 

Σήμερα το Σύστημα εκπροσωπεί 844 εταιρείες και δηλώνονται 

στο Σύστημα περίπου 75.000 τόνοι συσκευασίας ετήσια. Από το 

2010 καλύπτουμε τους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης, ενώ 

το 2011 φτάσαμε στην ανακύκλωση 46.500 τόνων συσκευασίας, 

φτάνοντας έτσι περίπου στο 60% το ποσοστό ανακύκλωσης. Με 

αυτές τις επιδόσεις δεν αναμένεται ότι θα έχουμε πρόβλημα 

ούτε το 2013, που θα έχουμε πλέον να αντιμετωπίσουμε με βάση 

το Νόμο, υψηλότερους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης. 

Πρόκληση θα αποτελέσουν όμως για το Σύστημα ορισμένα υλικά 

των οποίων τα ποσοστά ανακύκλωσης αυξάνονται δραματικά το 

2013, όπως για παράδειγμα το γυαλί (από 15% στο 60%). 

Επιχειρηματικά, έχουμε δρομολογήσει με την υπογραφή σχετικής 

σύμβασης τις υποδομές που θα μας εξυπηρετούν για τη διαλογή 

των υλικών συσκευασίας από τον Αύγουστο του 2012 και για την 

επόμενη δεκαετία, με σαφώς βελτιωμένους οικονομικούς όρους 

για το Σύστημα. Έχουμε επίσης βελτιώσει τη συμμετοχή μας στην 

εμπορία των υλικών συσκευασίας που ανακτούμε, φέρνοντας έτσι 

επιπλέον εισόδημα στο Σύστημα. Από τον Αύγουστο του 2012 όλα 

τα υλικά από το οικιακό ρεύμα συσκευασιών θα μας ανήκουν και 

θα τα εμπορευόμαστε μαζί με τους διαχειριστές-συνεργάτες του 

Συστήματος, βελτιώνοντας έτσι τα έσοδα του Οργανισμού. 

Τον Αύγουστο του 2011 καταλήξαμε και σε νέα Συμφωνία 

συγχρηματοδότησης των έργων ανακύκλωσης με τις Τοπικές 

Αρχές. Μετά από μακρά διαπραγμάτευση καταλήξαμε σε μια νέα 

συμφωνία που ρυθμίζει πλέον αυτό το ζήτημα μέχρι τα μέσα του 

2015 και αφήνει πλέον τόσο τον Οργανισμό όσο και τις Τοπικές 

Αρχές να συνεχίσουν απερίσπαστες το έργο της βελτίωσης των 

προγραμμάτων ανακύκλωσης. 

Ευχαριστούμε τις Τοπικές Αρχές για τη συνεργασία τους και το 

αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν. Ευχαριστούμε όμως πρώτα 

και κύρια το κοινό, που με τη συμμετοχή του στα προγράμματα 

ανακύκλωσης δείχνει πως όταν ο Κύπριος θέλει, μπορεί. Φτάνει 

να του δώσουμε αξιόπιστες λύσεις. Και αυτό προσπαθούμε να 

κάνουμε. Να παρέχουμε απλές, φιλικές και αξιόπιστες λύσεις 

στον πολίτη. 

Θα ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες 

μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία και την στήριξή 

τους, αλλά και το προσωπικό του Οργανισμού για τη δουλειά τους 

και τη διάθεσή τους για προσφορά προς επίτευξη των στόχων του 

Οργανισμού.

Εύχομαι σε όλους υγεία και καλή πρόοδο με όρεξη για δουλειά. 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Σπανός

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που προλογίζω την ετήσιά μας
αναφορά για το 2011.
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Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Πετύχαμε σαφώς καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από αυτά 
που είχαμε προγραμματίσει, έχοντας τόσο βελτιωμένα έσοδα όσο 
και μειωμένα έξοδα. Αυτό επιτεύχθηκε, παρά την αύξηση και αυτό 
το έτος των υλικών που ανακτούμε, αφού ως γνωστόν, κάθε νέα 
ποσότητα υλικών έχει σαφώς μεγαλύτερα έξοδα από ότι έσοδα. 

Ο οικονομικός εξορθολογισμός της τελευταίας τριετίας μας έχει 
επιτρέψει να διατηρήσουμε σταθερά τέλη για τη βιομηχανία και το 
2012, κλείνοντας έτσι μια τριετία με σταθερά τέλη, γεγονός πολύ 
θετικό για τη βιομηχανία. 

Κλείνουμε αισίως μέχρι τα μέσα του 2012 την πρώτη εξαετία των 
δραστηριοτήτων μας και έχουμε ήδη καταθέσει την αίτησή μας 
για ανανέωση της άδειας μας για την εξαετή περίοδο 8/2012-
7/2018, προς τις Αρμόδιες Αρχές. Θεωρούμε ότι η παρουσία του 
Συστήματος στην αγορά είναι θετική και έχει επιτελέσει σε μεγάλο 
βαθμό το ρόλο για τον οποίο συστάθηκε και αδειοδοτήθηκε. 
Θετική άποψη έχουν πιστεύουμε για την παρουσία του Συστήματος 
και οι Αρμόδιες Αρχές.

Με τις επιδόσεις σε ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης που 
πετύχαμε ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, έχουμε ουσιαστικά  
βοηθήσει τα μέγιστα στο να ξεκολλήσει η Κύπρος από τον πάτο 
των στατιστικών ανακύκλωσης των χωρών μελών της Ε.Ε. 

Το πείραμα της θεσμικής παρέμβασης του ιδιωτικού τομέα στη 
διαχείριση των αποβλήτων μέσα από την διευρυμένη Ευθύνη του 
Παραγωγού, έχει πετύχει και στην Κύπρο όπως συμβαίνει και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και αλλού. Η Green Dot Κύπρου 
προσφέρει σήμερα μια αξιόπιστη λύση τόσο στον πολίτη όσο 
και στις Τοπικές Αρχές, η οποία αποδίδει καρπούς και έχει 
αποτελέσματα. Είναι πεποίθησή μας ότι η Κυπριακή κοινωνία 
δίδει μέσα από αυτή την πρωτοβουλία τις δικές της απαντήσεις 
ως προς το δικό της ρόλο και τη δική της εμπλοκή στη διαχείριση 
των αποβλήτων. Η δημιουργία ενός υπεύθυνου πολίτη και ενός 
υπεύθυνου καταναλωτή είναι αναγκαιότητα που πηγάζει τόσο μέσα 
από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία όσο και την αντίστοιχη πρακτική. 
Θεωρούμε πως αυτό θα πρέπει επιτέλους και στην Κύπρο να το 
λάβουμε υπόψη και να σταματήσουμε να σχεδιάζουμε υποδομές 
για τον πολίτη χωρίς τον πολίτη, υποτιμώντας το γεγονός ότι θα 
πρέπει να έχει και αυτός απαραίτητα και λόγο και ρόλο. 

Οι παρεμβάσεις μας θα συνεχιστούν και στο μέλλον και σε θεσμικό 
επίπεδο. Η δική μας δουλειά ως Οργανισμός, αλλά ευρύτερα και 
η Διαλογή στην Πηγή στην Κύπρο, μπορεί να προχωρήσει και να 
έχει επιτυχία και στο μέλλον, μόνο μέσα από ένα εύφορο θεσμικό 
πλαίσιο. 

Παλεύουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τον περι-
ορισμό του free-riding και την καθολική εφαρμογή της Ευθύνης 
του Παραγωγού. Για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 
φορολόγησης των σκυβάλων μέσα από Συστήματα «Πληρώνω 
όσο Πετώ» που δίνουν κίνητρα στον πολίτη για να ανακυκλώνει. 
Για να εμπεδωθεί στο κοινό η Διαλογή στην Πηγή όχι μόνο για τα 
ανακυκλώσιμα αλλά και για άλλα υλικά που μπορούν να τύχουν 
καλύτερης διαχείρισης (όπως τα οργανικά απορρίμματα). Για 
την εφαρμογή Κανονισμών για υποχρεωτική συμμετοχή στην 

ανακύκλωση όπως έχουν όλες οι περιβαλλοντικά προηγμένες 
χώρες. Για τη δημιουργία δικτύου υποδομών που να μπορούν να 
προσφέρουν πιο ελκυστικές και πιο φθηνές μορφές αποδοτικής 
διαχείρισης από ότι τα κρατικά κέντρα διαχείρισης απορριμμάτων, 
για διάφορες κατηγορίες απορριμμάτων. Για τον εξορθολογισμό 
εν τέλει και των επενδύσεων του κράτους σε μεγάλα κέντρα 
διαχείρισης ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι οικονομικά 
βιώσιμο για τις Τοπικές Αρχές. Ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι 
ανηφορικός και το έργο δύσκολο, αλλά δεν θα σταματήσει αυτό την 
προσπάθειά μας. 

Για την Ηλεκτροκύκλωση παραμένει ακόμη μεγάλη η πρόκληση 
για την εξασφάλιση συσκευών προς διαχείριση για κάλυψη των 
στόχων της. Το 2011 διαχειριστήκαμε 1.200 περίπου τόνους 
συσκευές, 40% δηλαδή λιγότερες από όσες είχαμε υπολογίσει.     
Ο βασικός λόγος της απόκλισης είναι η απώλεια των συσκευών και 
η συλλογή τους από γυρολόγους οι οποίοι τις προωθούν στα scrap 
yards για να γίνουν παλιοσίδερα, χωρίς ουσιαστική διαχείριση. 

Το γεγονός θα πρέπει να προβληματίσει πολύ σοβαρά τις αρχές 
γιατί στην πορεία το πρόβλημα αυτό θα πολλαπλασιαστεί. Με την 
παρούσα νομοθεσία οι στόχοι για τη διαχείριση συσκευών για την 
Κύπρο είναι της τάξης των 3.000 τόνων ανά έτος. Με τη νέα οδηγία 
για τα WEEE που ετοιμάζεται και θα οριστικοποιηθεί σύντομα, 
αναμένεται ότι οι στόχοι θα πάνε στους 10.000 τόνους ανά έτος, 
περίπου. Πρέπει λοιπόν να δοθούν δραστικές λύσεις από τις 
αρχές και μάλιστα σύντομα γιατί αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση                
η Κύπρος να μπορέσει να πετύχει τέτοιους υψηλούς στόχους.

Για την ΑΦΗΣ η χρονιά ήταν επιτυχής. Ξεπεράσαμε τους 1.800 
κάδους για τις μπαταρίες σε όλη την Κύπρο και συλλέξαμε 
33 τόνους μπαταριών. Παράλληλα, μέσα στο 2011 προβήκαμε 
στην πρώτη εξαγωγή μπαταριών για ανακύκλωση προς την 
εταιρεία REVATEC στο Βέλγιο στην οποία αποστείλαμε 40 τόνους 
μπαταριών σε δύο εμπορευματοκιβώτια. Στόχος μας το 2012 είναι 
να επεκτείνουμε το δίκτυο των κάδων μας και να αυξήσουμε τις 
ποσότητες των μπαταριών που ανακτούμε.

Εύχομαι σε όλους καλή δουλειά και καλή πρόοδο, με υγεία και 
υψηλές αντοχές για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις που 
βρίσκονται ενώπιόν μας. Η κρισιμότητα των καιρών δεν επιτρέπει 
σε κανέναν να εφησυχάσει. 

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου στον Οργανισμό για
τη σκληρή δουλειά και τη στήριξή τους και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού για την αγαστή συνεργασία και το 
θετικό πνεύμα που πάντα επιδεικνύει. 

Κυριάκος Παρπούνας
Γενικός Διευθυντής

Κλείνουμε ακόμη ένα χρόνο του οποίου η αποτίμηση είναι θετική
για τον Οργανισμό μας.
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Οι στόχοι μας το 2011 Που στοχεύουμε το 2012

Αν και οι βασικοί στόχοι του Συστήματος παραμένουν σταθεροί, μέσα στο 2011 στοχεύσαμε επιπλέον κυρίως

στα πιο κάτω: 

Πώς τα πήγαμε;

Το 2010 αποτέλεσε ορόσημο για την Green Dot Κύπρου καθώς για πρώτη φορά πέτυχε την 
κάλυψη των συνολικών στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης. 
Το 2011 έκλεισε με 46.500 τόνους ανακύκλωσης, δηλαδή με ένα ποσοστό ανακύκλωσης της τάξης 
του 62% των ποσοτήτων που είναι δηλωμένες στο Συλλογικό Σύστημα. Με αυτού του επιπέδου 
επιδόσεις, είναι σίγουρο ότι και οι συνολικοί στόχοι που θα ισχύουν από το 2013 (60% ανάκτησης 
και 55% ανακύκλωσης) είναι απόλυτα εφικτοί. 

Σημαντική εξέλιξη ήταν και η ολοκλήρωση και παράδοση 

στο Υπουργείο Παιδείας του εκπαιδευτικού πακέτου για 

την Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων το οποίο 

αναπτύξαμε για τους εκπαιδευτικούς μας στα Δημοτικά σχολεία. 

Το πακέτο έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από

τους εκπαιδευτικούς και το Υπουργείο τυπώνει τώρα αντίτυπα για 

διανομή σε όλους τους δασκάλους. 

Μέσα στο έτος προβήκαμε σε διαδικασία νέου διαγωνισμού 

για τη διαλογή των υλικών συσκευασίας αφού το πρώτο 

μας συμβόλαιο ολοκληρώνεται στα μέσα του 2012. Έγινε η 

αξιολόγηση και έχει επιλεγεί ο νέος συνεργάτης /εργολάβος, 

με τον οποίο αρχές του 2012 υπογράψαμε σύμβαση για 3+7 

χρόνια. Στα πλαίσια αυτής της Σύμβασης θα αναπτυχθεί μεγάλη 

αυτοματοποιημένη μονάδα διαλογής σε κεντρική περιοχή (Μαρί). 

Μέσα στο έτος προετοιμάσαμε και το μεγαλύτερο μέρος της 

αίτησης μας για επαναδειοδότηση, η οποία έχει κατατεθεί αρχές 

του 2012 προς το αρμόδιο Υπουργείο. 

Τέλος, καταφέραμε τον Αύγουστο να ολοκληρώσουμε τη 

διαπραγμάτευση με τις Τοπικές Αρχές για τη συγχρηματοδότηση 

των έργων ανακύκλωσης, ρυθμίζοντας έτσι το θέμα των 

χρηματοδοτήσεων των έργων μέχρι τα μέσα του 2015. 

Κάποιοι από τους στρατηγικούς μας στόχους είναι ως εκ της φύσεώς τους 

επαλαμβανόμενοι. 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 2012. 

Ειδικά το 2012 θεωρούμε ότι πρώτιστος στόχος μαζί με τη βελτίωση της συμμετοχής 

του κοινού στα προγράμματα ανακύκλωσης, είναι η βελτίωση της ποιότητας

της συμμετοχής με την ορθότερη διαλογή των υλικών από τον πολίτη και παράλληλα 

η επικέντρωση στην ανάκτηση υλικών τα οποία δεν θα καλύπτουν τους υψηλότερους 

στόχους ανακύκλωσης που θα έχουν από το 2013 (όπως π.χ. το γυαλί). 

Για αυτό το λόγο και η επικοινωνία μας πλέον έχει και αυτή τη στόχευση. Να βελτιωθεί η 

ποιότητα των υλικών που συλλέγουμε μειώνοντας τα υπολείμματα και τις προσμίξεις υλικών 

και να αυξηθούν οι ποσότητες που ανακτούμε από τα δύσκολα υλικά, π.χ. γυαλί, ξύλο, κ.λπ.

Από τους στρατηγικούς στόχους μας για το 2012 ξεχωρίζουν οι ακόλουθοι:

1

α.   Στη δημιουργία της ομάδας εθελοντών της Green Dot

      Κύπρου με την ονομασία «Green Team». 

β.   Στην προσέλκυση εταιρειών - συνεργατών που να 

      επενδύσουν μαζί μας σε κοινές δράσεις στα πλαίσια

      της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης. 

γ.   Στην μείωση του κόστους μας με τον εξορθολογισμό

      των δραστηριοτήτων μας, αλλά και με νέα συμβόλαια

      για τα έργα μας στο μέλλον. 

δ.   Στην περαιτέρω εμπλοκή μας στην εμπορία

      των ανακυκλώσιμων υλικών. 

ε.   Στην αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας

      (διαδίκτυο). 

στ. Στην μέτρηση της γνώμης των Μελών μας για

      τις υπηρεσίες μας. 

ζ.   Στην ολοκλήρωση της επαναδιαπραγμάτευσης με

      τις Τοπικές Αρχές της συμφωνίας 

      συγχρηματοδότησης των έργων ανακύκλωσης. 

η.   Στην προετοιμασία για την επαναδειοδότηση

      του Συστήματος αφού η παρούσα Άδεια μας λήγει

      στα μέσα του 2012. 

θ.   Στην συστηματικοποίηση της επικοινωνίας μας

      στα δημοτικά σχολεία. 

Σε όλους τους πιο πάνω στόχους είχαμε θετικές εξελίξεις. Και η ομάδα εθελοντών μας, η Green Team, πήρε σάρκα 

και οστά με 800 μέλη, και στην επικοινωνία μας αξιοποιήσαμε το διαδίκτυο πολύ πιο ενεργά κτίζοντας εκτός από καλή 

διαδικτυακή παρουσία, ακόμη και διαδικτυακό παιχνίδι ανακύκλωσης. Παράλληλα προσελκύσαμε και φέραμε πάνω 

από 100.000 Ευρώ σε χρηματοδότηση δικών μας δράσεων και εκδηλώσεων ανακύκλωσης από εταιρείες που ενέταξαν 

αυτή τη δραστηριότητα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης. Παραδείγματα ήταν το πρώτο Φεστιβάλ 

Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης τον Ιούνιο, το διαδικτυακό παιχνίδι «Recycling Hero» κ.ά. Την ίδια ώρα κάναμε το 

πρώτο survey ικανοποίησης των πελατών - μελών μας, με θετικά αποτελέσματα και με feedback το οποίο στείλαμε σε 

όλα μας τα Μέλη. 

Να διατηρήσουμε υγιή οικονομική κατάσταση, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις εισπράξεις μας, αφού στο υφιστάμενο οικονομικό 
κλίμα αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Να συνεχίσουμε την προσπάθεια εξοικονόμησης σε κάθε 
κέντρο κόστους, περιλαμβανομένων ακόμη και των υφιστάμενων 
συμβάσεων.

Να βελτιώσουμε την ποιότητα των υλικών που συλλέγουμε.

Να προωθήσουμε τη βελτίωση των διαδικασιών μας αλλά και 
την αυτοματοποίηση των δραστηριοτήτων μας.

Να δουλέψουμε συστηματικά για σταδιακή επίλυση του προβλή- 
ματος του free riding μέσα στους υπόχρεους Παραγωγούς 
αξιοποιώντας και τα λιμάνια εισαγωγής των προϊόντων.

Να ωθήσουμε τις Τοπικές Αρχές στην υιοθέτηση του PAYT 
(πληρώνω όσο πετώ) στην φορολόγηση των σκυβάλων και στην 
εφαρμογή των Κανονισμών που επιβάλλουν τη Διαλογή στην 
Πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Να ενισχύσουμε τα προγράμματα εθελοντών και τις συνεργασίες 
μας με εταιρείες που στηρίζουν δικές μας εκδηλώσεις στα 
πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης.

Να αποδείξουμε τα οφέλη της ανακύκλωσης μέσα από την 
επικοινωνία μας και τις διάφορες εκδηλώσεις μας.

Σημαντικός στόχος μας μέσα στο 2012 είναι να 
εντατικοποιήσουμε και τις παρεμβάσεις μας ευρύτερα στο θέμα 
της ορθολογιστικής διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κύπρο. 
Η δική μας δουλειά με την ανακύκλωση των συσκευασιών, των 
συσκευών και των μπαταριών, είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ 
για μια σύγχρονη διαχείριση απορριμμάτων. Για να προχωρήσουν 
όμως τα πράγματα μπροστά, χρειάζεται και τα άλλα κομμάτια του 
παζλ να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. 

Η Διαλογή στην Πηγή και η εμπλοκή του Πολίτη είναι απαραίτητα 

στοιχεία για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και 
για άλλα ρεύματα αποβλήτων (όπως τα οργανικά) γιατί μόνο 
έτσι μπορεί αποδοτικά να κινηθούμε από τη διαχείριση 
απορριμμάτων, στη διαχείριση πόρων (resource manage-
ment) όπως είναι και ο στόχος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 
Στόχος μας είναι λοιπόν να ωθήσουμε τις Τοπικές Αρχές προς 
την ξεχωριστή συλλογή και των οργανικών απορριμμάτων. 
Παράλληλα θα προχωρήσουμε και στην αξιοποίηση ενός 
δικτύου από υφιστάμενες ή υπό ανάπτυξη υποδομές διαχείρισης 
αυτών των απορριμμάτων (μονάδες κομποστοποίησης και 
αεριοποίησης με παραγωγή ηλεκτρισμού), που θα έχουν 
σημαντικά χαμηλότερο κόστος για τις Τοπικές Αρχές από 
το κέντρα διαχείρισης που θα προωθήσει το κράτος. Για να 
επιτευχθούν τα πιο πάνω, θα πρέπει όμως μαζί με τις Τοπικές 
Αρχές να ασχοληθούμε και με το σημερινό υψηλό κόστος 
συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων το οποίο πρέπει 
να εξορθολογιστεί, έτσι ώστε οι εξοικονομήσεις που θα 
επιτευχθούν να καλύψουν το κόστος της ξεχωριστής συλλογής 
των υλικών που θα διαχωρίζει ο πολίτης. 

Στόχος μας είναι να δώσουμε πρακτικές εναλλακτικές λύσεις 
στις Τοπικές Αρχές οι οποίες να έχουν χαμηλότερο κόστος 
αλλά και υψηλότερη περιβαλλοντική αξία από τις επιλογές που 
προδιαγράφει το κράτος με τα κέντρα διαχείρισης που προωθεί. 
Με αυτό τον τρόπο ελπίζουμε και το κράτος να επαναξιολογήσει 
τις δικές του επιλογές και να δει ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις 
από τη σημερινή στρατηγική, η οποία οδηγεί αναπόφευκτα σε 
πολύ ακριβές ή και δυσβάστακτες λύσεις για τις Τοπικές Αρχές. 

Οι δικές μας προτάσεις θα ταξινομηθούν και θα παρουσιαστούν 
σύντομα προς τις Αρμόδιες Αρχές αλλά και τις Τοπικές Αρχές ως 
μια ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής διαχείρισης
των απορριμμάτων, η οποία θα στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων
(2008/98/ΕΚ). 
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Σημαντικές εξελίξεις

Συμφωνίες με Τοπικές Αρχές
Η διαδικασία σύναψης Συμφωνίας με τις Τοπικές Αρχές για τη συγχρηματοδότηση των έργων ανακύκλωσης είναι εκ

των πραγμάτων μία χρονοβόρα διαδικασία. Η αντικατάσταση της αρχικής Συμφωνίας που είχε γίνει το 2005 με την Ένωση 

Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων, βρισκόταν υπό συζήτηση την τελευταία διετία με τις Τοπικές Αρχές. Ειδικά εκ μέρους της 

Ένωσης Δήμων, η συζήτηση αυτή ανατέθηκε στο Δήμο Στροβόλου, ο οποίος ανέλαβε να διαπραγματευθεί μαζί μας τα νέα 

οικονομικά δεδομένα. Μετά από σειρά οικονομικών και νομικών διερευνήσεων συνομολογήθηκε τον Αύγουστο και υπεγράφη 

η νέα Συμφωνία συγχρηματοδότησης των έργων για την περίοδο 7/2011 - 6/2015.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι Τοπικές Αρχές θα έχουν μικρή μείωση στο κόστος συμμετοχής τους που κυμαίνεται γύρω 

στο 8-10%. Η νέα ενιαία διευθέτηση αφορά όλες τις Τοπικές Αρχές, είτε αυτές συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα είτε θα 

συμμετέχουν στο μέλλον. 

Στις 18 Μαΐου 2011 διεξήχθη

η ετήσια Γενική Συνέλευση

του Οργανισμού

στην παρουσία σημαντικού 

αριθμού εκ των Μετόχων

του Οργανισμού. 

Στη συνέλευση

παρουσιάστηκαν από

τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα αποτελέσματα 

όχι μόνο για το 2010, αλλά έγινε 

και μία ανασκόπηση της πρώτης 

πενταετίας λειτουργίας

του Συλλογικού Συστήματος. 

Κατά τις εργασίες της συνέλευσης 

εξελέγη νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο, Πρόεδρος

του οποίου επανεξελέγη 

παμψηφεί ο κ. Μιχάλης Σπανός, 

με αντιπροέδρους

τον κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη από

το ΚΕΒΕ και τον κ. Μάριο Χ’ 

Γαβριήλ εκ μέρους

των επιχειρήσεων - Μετόχων. 

Νέο μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου εξελέγη

ο κ. Χαράλαμπος Παναγιώτου, 

Διευθύνοντας Σύμβουλος

της ΚΕΟ, προς αντικατάσταση 

του κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου, 

Διευθύνοντος Συμβούλου

της εταιρείας

Cosmos Trading, ο οποίος δεν 

διεκδίκησε επανεκλογή του

στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
Το ποιοι είμαστε καθορίζεται όχι μόνο από το ποιοι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε, αλλά κυρίως από το ποιοι 

πιστεύουν οι άλλοι ότι είμαστε. Το γεγονός ότι η Green Dot Κύπρου είναι το μόνο Συλλογικό Σύστημα για τις 

συσκευασίες στην Κύπρο, είναι ένα προνόμιο μεν, το οποίο όμως εμείς αντιμετωπίζουμε ως επιπλέον ευθύνη 

για παροχή ακόμη πιο ποιοτικών υπηρεσιών. 

Σε αυτά τα πλαίσια, διενεργήσαμε την πρώτη Έρευνα Ικανοποίησης των πελατών μας σε συνεργασία με την 

εταιρεία Opinionmeter. Αποταθήκαμε σε 750 εταιρείες και λάβαμε σχόλια από τις 225. Τα αποτελέσματα 

είναι θετικά, αφού η μεγάλη πλειοψηφία είναι γενικά ικανοποιημένη από τις υπηρεσίες μας. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι στο πιο σημαντικό ερώτημα, εάν δηλαδή οι Εταιρείες θεωρούν ότι τα τέλη που καταβάλλουν αξιοποιούνται σωστά 

όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Green Dot Κύπρου, το 85% των συμμετεχόντων απάντησε θετικά. Στόχος μας φυσικά είναι 

το 85% να γίνει 100% και γι’ αυτό θα προσπαθούμε πάντα. Αντίστοιχες έρευνες θα γίνουν και στο μέλλον για παρακολούθηση των 

εξελίξεων και των εντυπώσεων των πελατών μας για τις υπηρεσίες και το έργο μας. 

Η Green Dot Κύπρου 
μετακόμισε σε καινούργια 
ιδιόκτητα γραφεία

Η Green Dot 

Κύπρου υλοποίησε 

με επιτυχία ακόμη 

ένα σημαντικό 

της στόχο αφού 

μετακόμισε σε

νέα ιδιόκτητα

γραφεία. Η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης ήταν μια 

απόφαση που λήφθηκε εδώ και δύο χρόνια και η οποία 

υλοποιήθηκε μόλις βρέθηκε η κατάλληλη ευκαιρία. 

Το νέο μας γραφείο βρίσκεται στον 1ο όροφο νεόκτιστου 

κτιρίου, παρά τον κυκλικό κόμβο Τσερίου, στο δρόμο 

προς το Τσέρι (Λεωφ. Τσερίου 229, 2047 Στρόβολος). Το 

νέο γραφείο αποτελείται από 420m² γραφειακό χώρο 

και 70m² αποθήκη στο υπόγειο του κτιρίου. Ο χώρος 

είναι επαρκής και καλύπτει τόσο τις άμεσες όσο και τις 

μελλοντικές ανάγκες του Οργανισμού. 

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι το νέο κτίριο έχει 

πολύ καλές προσβάσεις στο οδικό δίκτυο που οδηγεί 

στις άλλες πόλεις. Αυτό ήταν ένα σημαντικό ζητούμενο 

αφού ο Οργανισμός έχει δραστηριότητες σε όλο το νησί 

και ως εκ τούτου πολλά στελέχη ταξιδεύουν καθημερινά 

στις διάφορες πόλεις. Η τοποθεσία του κτιρίου και οι 

προσβάσεις του διευκολύνουν τις μετακινήσεις αυτές. 

Γενική Συνέλευση της Green Dot Κύπρου
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Ανάκτηση και Ανακύκλωση 
Υλικών Συσκευασίας
Το 2010 σηματοδότησε για πρώτη φορά την 

κάλυψη των συνολικών στόχων ανάκτησης και 

ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου. Με τις 

επιδόσεις του 2010 ξεπεράσαμε το 50% του στόχου 

ανάκτησης και μάλιστα αυτό έγινε εξ’ ολοκλήρου με 

ανακύκλωση των συσκευασιών αφού δεν έχουμε 

άλλη μορφή ανάκτησης ακόμη στην Κύπρο.

Το 2011 πήγαμε ακόμη καλύτερα. Το έτος έκλεισε 

με 46.500 τόνους ανακύκλωσης, δηλαδή με 

ένα ποσοστό ανακύκλωσης της τάξης του 62%            

των ποσοτήτων που είναι δηλωμένες στο Συλλογικό 

Σύστημα. Με αυτού του επιπέδου επιδόσεις, 

είναι σίγουρο ότι και οι συνολικοί στόχοι που θα 

ισχύουν από το 2013 (60% ανάκτησης και 55% 

ανακύκλωσης) είναι απόλυτα εφικτοί. 

Συγκεκριμένα οι νέοι στόχοι από 1/1/2013 καθορίζονται όπως πιο κάτω: 

Σημαντική λοιπόν θα είναι η πρόκληση της κάλυψης των κατ΄ ιδίαν στόχων των υλικών, αφού για τα περισσότερα υλικά οι 

στόχοι αυξάνονται από το 15% στο 50-60% των αντίστοιχων ποσοτήτων που τοποθετούνται στην αγορά. Στη δική μας περίπτωση 

οι μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι στο γυαλί και το ξύλο. Στο γυαλί, με τις μέχρι σήμερα προσπάθειές μας βρισκόμαστε στην 

ανακύκλωση του 35% των εισερχομένων στην αγορά ποσοτήτων και δεν είναι εφικτό αυτό να πάει στο 60% μέσα σε μερικούς 

μόνο μήνες. Στην περίπτωση του ξύλου, που μόλις το 2011 άρχισε ένας μόνο διαχειριστής να ασχολείται με την ανακύκλωση 

του, έχουμε φτάσει σε ποσοστό ανακύκλωσης 12%. Ελπίζουμε η διαχείριση που ξεκίνησε το 2011 να συνεχίσει ώστε να 

μπορούμε να καλύπτουμε το ποσοστό ανακύκλωσης που προνοεί ο Νόμος (15%).

> Ανάκτηση του 60%
, τουλάχιστον, των συσκευασιών 

> Ανακύκλωση του 55%
, τουλάχιστον, των συσκευασιών

> Ανακύκλωση του 60%
, τουλάχιστον, του γυαλιού

> Ανακύκλωση του 60%
, τουλάχιστον, του χαρτιού

> Ανακύκλωση του 50%
, τουλάχιστον, του μετάλλου

> Ανακύκλωση του 22%
, τουλάχιστον, του πλαστικού

 (υπολογίζοντας μόνο ότι ανακυκλώνεται και πάλι σε πλαστικό)

> Ανακύκλωση του 15%
, τουλάχιστον, του ξύλου.
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Όπως είναι φανερό από τα αποτελέσματα, έχουμε υψηλές 

αποδόσεις στο χαρτί και στο χάλυβα, ενώ ικανοποιητικές 

αποδόσεις έχουμε στο γυαλί και το πλαστικό. Στο αλουμίνιο 

και στο ξύλο είμαστε σε οριακό αποτέλεσμα. Τα υλικά που 

μας ανησυχούν περισσότερο, όπως αναφέρθηκε ήδη, είναι 

το ξύλο και το γυαλί για τα οποία θα πρέπει να ανεβάσουμε 

ρυθμούς. Το πλαστικό με το ποσοστό ανακύκλωσης το 2011 

στο 21% δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα τουλάχιστον 

άμεσα αφού είμαστε πολύ κοντά στο 22% που είναι ο στόχος 

για το 2013. Το γεγονός αυτό δεν μας εφησυχάζει γιατί ήδη 

στην Ε.Ε. συζητείται η αύξηση του στόχου, ο οποίος ίσως να 

πάει και στο 50% σχετικά σύντομα. Ως εκ τούτου απαιτείται 

συνεχής προσπάθεια αύξησης των ποσοτήτων όλων των 

υλικών. 

Πίνακας με τις αποδόσεις του Συστήματος σε Ανάκτηση και Ανακύκλωση σε σχέση με τους Στόχους.

  Γυαλί Πλαστικό Χαρτί Αλουμίνιο Χάλυβας Ξύλο Άλλα Σύνολο
         

Δηλωθέντες 16.208 15.798 24.334 2.947 3.929 7.606 3.946 74.768

τόνοι 2011

        

Υποχρέωση 8.104 7.899 12.167 1.474 1.965 3.803 1.973 37.384

ανάκτησης (τόνοι)

        

Υποχρέωση 4.052 3.950 6.084 737 982 1.902 987 18.692

ανακύκλωσης (τόνοι)

        

Ανακυκλωθέντες 5.623 3.239 31.199 362 5.113 895 0 46.431

τόνοι

        

Ποσοστό 35% 21% 128% 12% 130% 12% 0% 62.10%

ανακύκλωσης

Παράλληλα, αναμένουμε ότι η τάση για αύξηση των 

ποσοτήτων που ανακτούμε θα συνεχιστεί με καλούς 

ρυθμούς ακόμη και χωρίς την προσθήκη νέων Δήμων 

ή Κοινοτήτων στο πρόγραμμα, αφού δεν έχουμε 

προγραμματισμούς για νέες επεκτάσεις το 2012. 

Υπάρχει ήδη η δυναμική από τις υφιστάμενες περιοχές 

να καλυφθούν ακόμη και οι υψηλότεροι συνολικοί 

στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης που θα ισχύουν 

από το 2013, με βάση τη Νομοθεσία.

Όσον αφορά τις οικιακές συσκευασίες, το 2012 

ανακυκλώσαμε περίπου 22.000 και πλέον τόνους 

υλικά, από οικιακές πηγές. Άλλους 24.000 και 

πλέον τόνους υλικά ανακυκλώσαμε από εμπορικές /

βιομηχανικές πηγές. 

Στον πίνακα πιο κάτω περιλαμβάνονται τα στοιχεία για 

τα υλικά που ανακτήθηκαν και ανακυκλώθηκαν το 2011 

ανά υλικό.
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  2010-2012

Οικιακά €

Γυαλί  29,06

Χαρτί  47,14

Σίδηρος 95,39

Αλουμίνιο 21,38

PET 105,89

HDPE 105,89

Χάρτινες Συσκ. Υγρών 122,75

Άλλα ανακτήσιμα 131,05

Άλλα μη ανακτήσιμα 157,27

  

Εμπορικά/Βιομηχανικά

Χαρτί  43,31

Πλαστικό 37,94

Ξύλο  12,42

Άλλα 50,27

Οικονομικά Δεδομένα

Είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό ότι έχουν επιτευχθεί καλύτερες 

οικονομικές επιδόσεις από τους αρχικούς σχεδιασμούς, παρά

το γεγονός ότι η κρίση επιφέρει και μείωση της κατανάλωσης και 

συνεπακόλουθα των συσκευασιών που τοποθετούνται στην αγορά μας. 

Σε σχέση με το 2010, οι δηλωθείσες ποσότητες συσκευασιών που έχουν 

τοποθετηθεί στην αγορά το 2011 από τις εταιρείες που εκπροσωπούμε, 

είναι κατά 3.2% περίπου μειωμένες. Αυτό σημαίνει αντίστοιχη περίπου 

μείωση της βάσης των εισοδημάτων μας από τη βιομηχανία, αφού και οι 

προσθήκες νέων εταιρειών στο Σύστημα αφορούν κυρίως μικρές εταιρείες 

με μικρή οικονομική συνεισφορά προς το Σύστημα.

Η προσπάθεια μας για μείωση του κόστους μας θα είναι συνεχής και 

συστηματική. Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τον τόπο μας και τη 

διεθνή οικονομία, έχει ακόμη αρκετό δρόμο, και εμείς θα παραμείνουμε 

σε εγρήγορση ώστε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

οικονομικά μας ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά, 

παρά το γεγονός ότι αρκετά από τα κέντρα κόστους μας είναι ανελαστικά. 

Η δέσμευση μας προς τη βιομηχανία είναι να συνεχίσουμε το έργο μας 

για επίτευξη των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών, 

χωρίς όμως να παρεκκλίνουμε από την αρχή ότι αυτό πρέπει να γίνεται 

με ένα λογικό κόστος. Για μας η επιτυχία του Συστήματος είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με το ύψος των τελών μας, τα οποία πρέπει να διατηρήσουμε 

όσο πιο χαμηλά γίνεται. 

Οι Λογαριασμοί μας για το έτος 2011 περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα

της παρούσας αναφοράς.

Σημειώνεται ότι οι Λογαριασμοί έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Οργανισμού και εκκρεμεί η έγκριση από την Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων.

Ο Οργανισμός έχει κλείσει ακόμη μια επιτυχημένη οικονομικά χρονιά, 

αφού με την αύξηση των εσόδων του και τη μείωση των εξόδων του σε 

σχέση με τους προϋπολογισμούς, πέτυχε καλύτερα από

τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό μας επέτρεψε να 

συνεχίσουμε και για τρίτο κατά σειρά έτος να διατηρήσουμε σταθερά 

τέλη για τη βιομηχανία, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τα Μέλη μας 

στη δύσκολη αυτή οικονομικά συγκυρία. Θα πρέπει όμως με αυτά

τα δεδομένα να παραμείνουμε ιδιαίτερα προσηλωμένοι 

στα οικονομικά μας πλάνα ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις 

στα οικονομικά μας δεδομένα. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό 

αυτά τα δύσκολα χρόνια και με όλες τις αρνητικές συγκυρίες που 

αντιμετωπίζει η βιομηχανία και η οικονομία μας, να μην προσθέτουμε 

και εμείς επιπλέον βάρος με αυξήσεις στα τέλη μας. 

Τα τέλη μας για το 2012 παραμένουν τα 

ίδια που είχαμε και το 2010 και το 2011 και  

περιλαμβάνονται στον πίνακα πιο κάτω: 
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Εγγραφή Εταιρειών στο Σύστημα

Παρόλο που υπάρχει αύξηση στον αριθμό των εταιρειών που συμμετέχουν στο Σύστημα, 

αριθμός εταιρειών συνεχίζουν να μην πληρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι στον Νόμο, να 

παρανομούν, και να μην τιμωρούνται από το κράτος. Με πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας, 

το κράτος έχει πλέον στα χέρια του ένα σημαντικό όπλο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει 

για να πετύχει την καθολική εφαρμογή του Νόμου. Η εξώδικη ρύθμιση της παρανομίας για 

τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την Ευθύνη Παραγωγού η οποία έχει 

επιτευχθεί, μπορεί και πρέπει να «πείσει» τις εταιρείες να σταματήσουν να παρανομούν. 

Δυστυχώς το κράτος δεν χρησιμοποίησε το πιο πάνω όπλο μέχρι στιγμής αποτελεσματικά, 

ώστε να βοηθήσει στην αύξηση της συμμετοχής στο Σύστημα σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια.

Η επιλεκτική εφαρμογή της Νομοθεσίας και η διαιώνιση του free-riding είναι μια άδικη 

κατάσταση η οποία προκαλεί στρεβλώσεις και νόθευση στον ανταγωνισμό. Παρά τις ευθύνες 

του κράτους για την εφαρμογή του Νόμου, δεν μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη μέσα 

στο 2012 έχουμε θέσει σαν στόχο και κάνουμε συστηματική προσπάθεια να ελεγθεί η αγορά 

του εισαγόμενου προϊόντος απευθείας από το Λιμάνι και να επιβάλλεται η “Ευθύνη του 

Παραγωγού” κατά την εισαγωγή.

Ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να 

υπερπηδήσουμε τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουμε στο θέμα αυτό γιατί

η αξιοποίηση του λιμανιού μπορεί να δώσει 

σχεδόν άμεσα τέλος στο πρόβλημα του free-

riding.

Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011 συμμετείχαν στο Σύστημα
844 εταιρείες, εκ των οποίων οι 88 ήταν Μέτοχοι και οι 756 Μέλη.
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Έλεγχοι Δηλώσεων

Συνεχίζουν οι έλεγχοι σε Δηλώσεις των Μελών από εξωτερικούς επαγγελματίες ελεγκτές. 

Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με τους διεθνείς ελεγκτικούς οίκους Ernst 

& Young και Delloite and Touche. Οι οργανισμοί αυτοί διενεργούν και αντίστοιχους ελέγχους 

στην Αυστρία και το Βέλγιο. 

Μέσα στο 2011 έχουν διενεργηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές, 22 έλεγχοι.

Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων συνολικά, ήταν 120 τόνοι υλικών να βρεθούν είτε 

υποδηλωμένοι είτε δηλωμένοι σε λανθασμένη κατηγορία.  

Όσον αφορά τους ελέγχους που προβλέπονται να γίνουν το έτος 2012, αυτοί

θα ανέλθουν στους 30. 
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Αναλύσεις για Βαρέα Μέταλλα

Μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Σύστημα με την αδειοδότησή του είναι και 

η διενέργεια αναλύσεων σε συσκευασίες των Μελών του για έλεγχο 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. Οι έλεγχοι γίνονται είτε στα σημεία παραγωγής των συσκευασιών 

ή των προϊόντων, είτε κατά τη μεταφορά των προϊόντων, είτε από τα ράφια των σημείων 

πώλησης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011 έγιναν αναλύσεις σε δείγματα προϊόντων 20 Μελών 

του Συστήματος για την περιεκτικότητα σε Βαρέα Μέταλλα στις συσκευασίες τους. 

Στις αναλύσεις που έγιναν δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα υψηλής συγκέντρωσης 

Βαρέων Μετάλλων.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και το 2012.
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Τα έργα του Συστήματος
και τα αποτελέσματα

Στην πορεία για την επίτευξη των 
στόχων του Συστήματος, όσον αφορά 
τα υλικά που ανακυκλώνουμε, 
οι επιδράσεις των εξωτερικών 
παραγόντων στα έργα συλλογής 
και ανακύκλωσης άλλοτε μπορούν 
να επιφέρουν θετικά και άλλοτε 
αρνητικά αποτελέσματα. Το 
2011, μια χρονιά με αρκετές 
οικονομικοκοινωνικές επιδράσεις 

όπως η οικονομική ύφεση, η μείωση 
της κατανάλωσης, η μείωση του 
πληθυσμού σε περιοχές όπως η 
Πάφος, η έκρηξη στο Μαρί και 
η συνεπακόλουθη απαξίωση 
του κοινού προς τους θεσμούς, 
ήταν παράγοντες οι οποίοι θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά 
τη συμμετοχή του κοινού στην 
ανακύκλωση. 

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση είδαμε τους στόχους συλλογής που είχαμε θέσει για το 2011 να επιτυγχάνονται και να 

υπερκαλύπτονται τόσο για τις συσκευασίες οικιακής προέλευσης όσο και για τις εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες. 

Αυτό το γεγονός αποδεικνύει πως”όταν η Κύπρος θέλει, μπορεί” και αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία για τα μελλοντικά 

αποτελέσματα του Συστήματος. Η συμμετοχή του κοινού σε ένα ποσοστό 40-50% δίνει και ένα ηχηρό μήνυμα ότι η 

κυπριακή κοινωνία έχει περιβαλλοντικές ευαισθησίες και μπορεί να δώσει λύσεις στη διαχείριση των απορριμμάτων της, 

φτάνει να δοθούν στον πολίτη αξιόπιστες λύσεις. 

Ο στόχος που είχαμε θέσει για μείωση του υπολείμματος στα συλλεγόμενα υλικά έχει επιτευχθεί το 2011, ενώ τα έργα 

συλλογής και διαλογής των υλικών έχουν εκτελεσθεί μέσα στο συμφωνημένο οικονομικό πλαίσιο. 

Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι το 2011 άρχισε για πρώτη φορά η ανακύκλωση και ξύλινων συσκευασιών αφού ένας 

από τους συνεργαζόμενους διαχειριστές άρχισε εξαγωγή ξύλου στην Ελλάδα για χρήση στην παραγωγή μοριοσανίδων.   

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

συσκευασίες και χαρτόκουτα ποτών) συγκεντρωμένα σε ειδικά διαφανή σακούλια 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 ειδικά διαφανή σακούλια του Χαρτιού είτε σε χαρτοκιβώτιο είτε δεμένα με σπάγκο είτε σε 

ειδικά πλαστικά κιβώτια, μαζεύεται από εργολάβους επίσης από πόρτα σε πόρτα μία φορά την εβδομάδα και την ίδια ημέρα

με το PMD. 

Στην περιοχή Πάφου και Αμμοχώστου το ρεύμα του PMD και Χαρτιού συλλέγεται με το σύστημα των νησίδων ανακύκλωσης 

(συστοιχίες κάδων) όπου το κοινό καλείται, εφόσον διαχωρίσει τα υλικά στο σπίτι του, να τα μεταφέρει στους αντίστοιχους 

κάδους.

Τα υλικά συσκευασίας από το ρεύμα του PMD και του χαρτιού που συλλέγονται από όλες τις περιοχές μεταφέρονται σε δύο 

μονάδες διαλογής, μία στη Λευκωσία (περιοχή Λατσιών) και μία στη Λεμεσό (περιοχή Μονής) όπου γίνεται η διαλογή σε 

υποκατηγορίες.

Το ρεύμα του γυαλιού, συλλέγεται μόνο του ξεχωριστά από άλλα υλικά με το σύστημα των νησίδων (bring bank system) 

στους ειδικούς πράσινους κάδους τύπου καμπάνας. Τα υλικά συσκευασίας από το ρεύμα του γυαλιού συλλέγονται από 

εργολάβους συλλογής και μεταφέρονται στο τσιμεντοποιείο όπου αλέθονται και γίνονται πρώτη ύλη στην παραγωγή 

τσιμέντου. 

Το 2011 οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες του PMD ανήλθαν στους 8.165 τόνους σε σύγκριση με 6.765 τόνους που ήταν 

το 2010 (21% αύξηση). Η ποσότητα του χαρτιού που συλλέχθηκε ανήλθε στους 12.180 τόνους σε σύγκριση με 9.625 τόνους 

το 2010 (27% αύξηση). Η ποσότητα του γυαλιού ανήλθε στους 5.005 τόνους σε σύγκριση με 3.975 τόνους που ήταν το 2010 

(26% αύξηση). Συνολικά, από τις οικιακές συσκευασίες έχουμε συλλέξει 25.350 τόνους έναντι 20.365 το 2010, μια αύξηση 

της τάξης του 25% σε σχέση με το 2010, ενώ και σε σύγκριση με τους δικούς μας προϋπολογισμούς για το 2011 έχουμε μια 

αύξηση 3,5 % πάνω από τους προϋπολογισμούς μας. 
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Συνεργασίες Συστήματος με εργολάβους συλλογής 
και κέντρα διαλογής /διαχείρισης
Ως γνωστόν, το Σύστημα βασίζεται στο δίκτυο αυτό των εργολάβων για την εκτέλεση των έργων του αφού δεν έχει 

δικά του operations.

Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλοι οι εργολάβοι του Συστήματος.

Στην παράσταση που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 

συνολικές ποσότητες PMD, χαρτιού και γυαλιού που 

συλλέχθηκαν το 2011 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 

ποσότητες του 2010:

Η ανάλυση των υλικών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία 

και ανά επαρχία φαίνεται πιο κάτω:

Πιο σωστή όμως σύγκριση γίνεται όταν χρησιμοποιούνται οι 

κατά κεφαλήν συλλεχθείσες ποσότητες και όχι οι συνολικές, 

ώστε η εικόνα να μην επηρεάζεται από τον πληθυσμό

της κάθε περιοχής. 

Η αντίστοιχη ανάλυση ανά υλικό και ανά επαρχία αλλά 

σε κατά κεφαλή συλλεχθείσες ποσότητες φαίνεται στην 

πιο κάτω παράσταση:

Στην πιο κάτω παράσταση καταγράφεται η σύσταση του 

οικιακού ρεύματος PMD, Χαρτιού και Γυαλιού σε σχέση 

με τα υλικά-στόχους του προγράμματος: 

Εμπορικές/Βιομηχανικές
Συσκευασίες

Νέο έργο διαλογής 

PMD και Χαρτιού από 

1η Αυγούστου 2012
Το 2011 επιτεύχθηκε μετά από διαγωνισμό, συμφωνία με 

νέο εργολάβο για τη διαλογή των υλικών συσκευασίας που 

προέρχονται από το ρεύμα του PMD και του Χαρτιού.

Το έργο θα αρχίσει την 1η Αυγούστου 2012 και θα 

περιλαμβάνει τη διαλογή των υλικών PMD και Χαρτιού 

αρχικά από δύο μονάδες διαλογής στις περιοχές Λευκωσίας 

και Λεμεσού, ενώ από τον 3ο χρόνο της συμφωνίας, ή και 

νωρίτερα, ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να σχεδιάσει, 

κατασκευάσει και λειτουργήσει μια νέα κεντρική, 

αυτοματοποιημένη μονάδα διαλογής και για τα δύο 

ρεύματα. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι δεκαετής.

Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες είναι 

αυτές που συλλέγονται σε μεγάλες ποσότητες από 

καταστήματα, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, εργοστάσια 

κ.λπ. σε συνεργασία με αδειούχους διαχειριστές. Οι 

διαχειριστές αναλαμβάνουν τη συλλογή και διαχείριση 

των συσκευασιών από τις αυλές των υποστατικών 

μετά από συμφωνία με τους κατόχους των αποβλήτων 

και δηλώνουν στο σύστημα τις ποσότητες που 

ανακυκλώνουν εκ μέρους τους.

Οι ανακτηθείσες εμπορικές και βιομηχανικές 

συσκευασίες για το 2011, παρουσιάζονται στην 

παράσταση πιο κάτω. Συνολικά συλλέχθηκαν 16.970 

τόνοι χαρτιού, 840 τόνοι πλαστικού, 4.880 τόνοι 

μετάλλου, 615 τόνοι γυαλιού και οι πρώτοι 895 

τόνοι ξύλου. Συνολικά συλλέχθηκαν 24.200 τόνοι 

Εμπορικών/Βιομηχανικών Αποβλήτων Συσκευασίας.

Εμπορία υλικών από 

1η Αυγούστου 2012
Με την έναρξη της νέας συμφωνίας διαλογής του PMD και 

Χαρτιού τον Αύγουστο του 2012, το Σύστημα αναλαμβάνει 

σημαντικότερο ρόλο στην εμπορία των υλικών που θα 

παράγονται στις μονάδες διαλογής, αφού πλέον τα υλικά και 

από τα δύο ρεύματα θα ανήκουν στο σύστημα.

Η εμπορία των παραγόμενων υλικών θα γίνεται σε 

συνεργασία με τον εργολάβο του έργου διαλογής.

Συλλογή

Διαλογή & Διαχείριση

Συλλογή
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Επικοινωνία

Η εύστοχη και αποδοτική επικοινωνία είναι πάντοτε απαραίτητο συστατικό στοιχείο κάθε 
προσπάθειας ευαισθητοποίησης μιας κοινωνίας και αλλαγής των συμπεριφορών και των 
συνηθειών της. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κύπρου, η επικοινωνία είναι μέχρι σήμερα 
το μόνο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για την κινητοποίηση της κοινωνίας και αυτό 
γιατί η κάλυψη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης έπρεπε να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και η έλλειψη άλλων υποστηριχτικών κινήτρων για την κοινωνία για συμμετοχή 
στην ανακύκλωση είναι ένα αναπόδραστο δεδομένο. 

Θεωρούμε λοιπόν δίκαια, ότι η προσπάθεια που καταβάλαμε αυτή την πενταετία και η οποία οδήγησε την συμμετοχή του 

κοινού από το 0 στο 50 περίπου τοις εκατόν στα προγράμματα ανακύκλωσης, ήταν αρκετά πετυχημένη. Το 2011 ειδικά, ήταν μια 

χρονιά ιδιαίτερα γεμάτη επικοινωνιακά. Χαρακτηριζόταν μάλιστα από την καθιέρωση δικών μας πλέον μεγάλων εκδηλώσεων 

όπως το Φεστιβάλ μας, τις Βραβεύσεις μας, το Συνέδριο για τη διαχείριση των αποβλήτων κ.α. Η εδραίωση του Οργανισμού και 

η αναγνωρισιμότητά του στην αγορά, μας επιτρέπει πλέον αντί να ακολουθούμε και να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις άλλων, να 

θεσμοθετήσουμε τις δικές μας μεγάλες εκδηλώσεις στις οποίες και άλλοι θέλουν να συμμετέχουν ή και να στηρίξουν.

Η υψηλή αναγνωρισιμότητα και η εκτίμηση για το έργο μας, μας βοήθησε μέσα από το πρόγραμμα “Συνεταίρος”, να 

προσελκύσουμε και άλλους Οργανισμούς που μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης για το περιβάλλον, 

στηρίζουν δικές μας δράσεις και εκδηλώσεις με αμοιβαίο όφελος. 

Την ίδια ώρα βάλαμε μπροστά και την μηχανή του εθελοντισμού ενεργοποιώντας την δική μας ομάδα εθελοντών, 

την “Green Team”. Μέσα από την Green Team η ίδια η κοινωνία ενεργοποιείται εθελοντικά για να αυτοενημερωθεί και να 

αυτοβελτιωθεί στα θέματα περιβάλλοντος.

Στροφή έγινε το 2011 και στην ηλεκτρονική επικοινωνία, τον κύριο χώρο ενημέρωσης των νεαρότερων ηλικιακά ομάδων. Είχαμε 

λοιπόν την πλήρη αναδόμηση της ιστοσελίδας μας, την σύνδεσή της με τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter, το πρώτο μας 

διαδικτυακό παιχνίδι “Recycling Hero” κ.α. 

Στην εκπαίδευση που πάντα επενδύουμε, μπήκαμε σε μια νέα φάση όπου μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

παράγουμε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παραδίδουμε στους πιο αρμόδιους, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν στα 

πλαίσια των μαθημάτων τους να διδάξουν στα παιδιά του δημοτικού την “Ορθολογιστική Διαχείριση των Απορριμμάτων”.

Εκεί που δεν τα πάμε τόσο καλά είναι η προσέλκυση και η εγγραφή νέων Μελών Υπόχρεων επιχειρήσεων στο Σύστημα. 

Φτάσαμε στο τέλος του 2011 να έχουμε περίπου 850 εταιρείες συμβεβλημένες με το Σύστημα. Ο ρυθμός όμως εγγραφής 

μειώνεται. Δέκα χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου είναι αμφίβολο κατά πόσον υπάρχουν εταιρείες που δεν 

γνωρίζουν το Νόμο και τις υποχρεώσεις τους. Σίγουρα όμως υπάρχουν εταιρείες που αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους και 

παραμένουν στην παρανομία. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως η αρμόδια Κρατική Αρχή επιβάλλεται να προχωρήσει την εφαρμογή 

του Νόμου. Γι’ αυτό τον σκοπό έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται διάφορες ενέργειες. Είναι όμως ένας επιπλέον στόχος, το 

2012 να βρούμε και άλλους τρόπους νομιμοποίησης των εταιρειών που μέχρι σήμερα δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους ως 

Παραγωγοί με βάση το Νόμο. Θα αξιοποιήσουμε νέους τρόπους εντοπισμού και νομιμοποίησης των εταιρειών στοχεύοντας 

στην αξιοποίηση και του λιμανιού από το οποίο εισέρχονται όλα τα εισαγώμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά. 

Η εύστοχη και αποδοτική επικοινωνία είναι πάντοτε απαρα
προσπάθειας ευαισθητοποίησης μιας κοινωνίας και αλλαγή
συνηθειών της. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κύπρου, η επ
το μόνο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για την κινητ
γιατί η κάλυψη υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης έπρεπε να
διάστημα και η έλλειψη άλλων υποστηριχτικών κινήτρων γι
στην ανακύκλωση είναι ένα αναπόδραστο δεδομένο. 

Θεωρούμε λοιπόν δίκαια, ότι η προσπάθεια που καταβάλαμε αυτή την πενταετία κ
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Πρώτη Τελετή Απονομής Βραβείων
της Green Dot Κύπρου

Στόχος του Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης ήταν να προβάλει και
να προωθήσει την ανακύκλωση, ενισχύοντας
ταυτόχρονα την κοινωνική ευαισθητοποίηση
σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα.
Το Φεστιβάλ άρχισε στις 10.00 το πρωί και
διήρκησε μέχρι τα μεσάνυκτα ενώ
υπολογίζεται ότι το επισκέφθηκαν
περίπου 5.000 άτομα.  

Το Φεστιβάλ έδωσε τη δυνατότητα στους πολυπληθείς 
επισκέπτες του να ενημερωθούν για το περιβάλλον και 
ταυτόχρονα να διασκεδάσουν. Στο χώρο είχαν εγκατασταθεί 
περίπτερα από Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Οργανισμούς 
και εταιρείες οι οποίες ενημέρωναν το κοινό για διάφορα 
περιβαλλοντικά θέματα. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν στο 
χώρο πολλές δραστηριότητες ειδικά διαμορφωμένες για τα 
παιδιά όπως διαγωνισμοί ζωγραφικής, διαγωνισμοί γνώσεων, 
κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά κ.λπ. Στο περιθώριο 
του Φεστιβάλ οι επισκέπτες μπορούσαν να παρακολουθήσουν 
παρουσιάσεις για περιβαλλοντικά θέματα που 
πραγματοποιούνταν κατά διαστήματα στο ειδικά διαμορφωμένο 
“Green Room”. 

Αργά το απόγευμα ξεκίνησε το μουσικό πρόγραμμα του 
Φεστιβάλ που διήρκησε μέχρι τα μεσάνυκτα με 
διάφορα μουσικά σχήματα μεταξύ των οποίων και το γνωστό 
συγκρότημα “Τριημιτόνιο”.

Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η CYTA και χορηγός η Petro-
lina (Holdings) Public Ltd. Και οι δυο Οργανισμοί είχαν τα δικά 
τους περίπτερα στο χώρο του Φεστιβάλ. Η στήριξή τους ήταν 
καθοριστική για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ. 

Υποστηρικτές του Φεστιβάλ ήταν ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών 
Κύπρου και ο Δήμος Στροβόλου και χορηγοί επικοινωνίας η 
τηλεόραση Sigma και το περιοδικό Time Out. Την προσπάθεια 
στήριξαν με τα προϊόντα τους οι εταιρείες PAPAFILIPPOU & 
PATISSERIE PANAYIOTIS LTD, KEAN Soft Drinks Ltd, Α/φοι 
Λανίτη Λτδ, Cosmos Trading Ltd, Photos Photiades Distribu-
tors Ltd και τα Εστιατόρια Αυλόγυρος.

Η επιτυχία του 1ου αυτού Φεστιβάλ συνέτεινε σε αυτό που 
ήταν και ο αρχικός μας στόχος με τη διοργάνωσή του. Να 
το καταστήσουμε ετήσιο θεσμό και σταδιακά να γίνει η 
σημαντικότερη περιβαλλοντική εκδήλωση στην Κύπρο. Ήδη 
προγραμματίζεται το 2ο μας Φεστιβάλ, στις 9 Ιουνίου 2012,
στον ίδιο χώρο.

Στις 4 Ιουνίου 2011 στα πλαίσια 
της Διεθνούς Εβδομάδας Περιβάλλοντος, 
η Green Dot Κύπρου πραγματοποίησε με
μεγάλη επιτυχία το 1ο της Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, στο 
Πάρκο της Ακρόπολης στο Στρόβολο. 

Στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, 
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 3ης 
Ιουνίου 2011, η πρώτη Τελετή Βραβεύσεων 
της Green Dot Κύπρου στο πάρκο            
της Ακροπόλης στο Στρόβολο.

Σε ένα εξαιρετικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στο 
πάρκο, η Green Dot Κύπρου τίμησε ανθρώπους, 
εταιρείες και άλλους οργανισμούς που συνέβαλαν τα 
μέγιστα στις προσπάθειές της για τη δημιουργία ενός 
καλύτερου μέλλοντος για τον τόπο μας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία 
των Υπουργών Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη και Εσωτερικών
κ. Νεοκλή Συλικιώτη. Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση 
η οποία άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και η 
οποία θα καταστεί επίσης ετήσιος θεσμός, υπό τη 
μορφή πλέον ανοικτού διαγωνισμού διεκδίκησης 
περιβαλλοντικών βραβείων.

- κ. Δημήτρη Ηλιάδη
Υπουργό Γεωργίας Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος ως 
τον αρμόδιο Υπουργό για τα 
Συλλογικά Συστήματα αλλά και για 
τη δημιουργία του Ενιαίου Φορέα 
Υδάτων

- κ. Νεοκλή Συλικιώτη 
Υπουργό Εσωτερικών για τη 
γρήγορη εφαρμογή του Εθνικού 
Σχεδιασμού για τη διαχείριση των 
Απορριμμάτων επί
της Υπουργίας του

- κ. Φώτη Φωτίου
Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος που 
αδειοδότησε το Σύστημα την 1η 
Αυγούστου, 2006

- κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου
Επίτροπο Περιβάλλοντος για
τη σημαντική συνεισφορά και τη 
συνεχή του στήριξη στην Green 
Dot Κύπρου

- κ. Παναγιώτη Λοϊζίδη
Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ για
την ίδρυση των Συλλογικών 
Συστημάτων και για τη συνεχή 
του προσφορά ως Αντιπρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Green Dot Κύπρου

- κ. Ανδρέα Χρίστου
Διευθυντή Κρατικών Αγορών 
& Προμηθειών ως Επικεφαλή 
Τμήματος του Δημοσίου με 
σημαντική συνεισφορά

στην εφαρμογή των Πράσινων 
Δημοσίων Συμβάσεων

- Δήμο Γερμασόγειας
Τοπική Αρχή με τη διαχρονικά 
καλύτερη απόδοση στην 
Ανακύκλωση.

- Δήμο Αγίου Αθανασίου
Τοπική Αρχή με την σημαντικό-
τερη πρόοδο στην Ανακύκλωση

- Δήμο Αγλαντζιάς
Τοπική Αρχή με άλλη συνεισφορά
στην Ανακύκλωση - εφαρμογή 
συστήματος P.A.Y.T.

- Cyta
Εταιρεία με διαχρονική προσφορά
στην Ανακύκλωση

- Εταιρεία Α/φοι Λανίτη Λτδ
- Εταιρεία Πετρολίνα 
- Εταιρεία Τetra Pak 
- Εταιρεία KEAN
Προσφορά και συνεργασία με
την Green Dot Κύπρου 

- κ. Τίμο Μισέρη  
Στέλεχος Τοπικής Αρχής με
τη σημαντικότερη συνεισφορά
στην Ανακύκλωση

- κ. Λούη Μισέρη
Γενικό Διευθυντή του Sunwing 
Resort Sandy Bay στην κατηγορία 
«Επαγγελματικό Υποστατικό με
τη σημαντικότερη συνεισφορά
στην Ανακύκλωση»

- κ. Ανδρέα Παναγιώτου
Σώμα Προσκόπων για τη 
σημαντική του συνεισφορά 
στην Green Team, την ομάδα 
Εθελοντών της Green Dot Κύπρου

- κα. Μάρω Χατζησοφοκλέους 
- Cyta
Στέλεχος Επιχείρησης με 
σημαντική συνεισφορά στην 
Ανακύκλωση

- κ. Μίκη Αργυρού
Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Ανακυκλωτών για τη διαχρονική 
προσφορά του στην Ανακύκλωση

- κ. Μηνά Μηνά
Διαχρονική προσφορά στην 
Ανακύκλωση

- κ. Κώστα Μιχαηλίδη - ΡΙΚ
Δημοσιογράφο με σημαντική και 
συστηματική συνεισφορά
στην Ανακύκλωση

- κ. Κώστα Παπασταύρο 
Ενεργό Πολίτη και Αρθρογράφο 
με σημαντική συνεισφορά
στην Ανακύκλωση

- κα. Αραβέλλα Ζαχαρίου - 
Εκπαιδευτικό
Στέλεχος του Υπουργείου 
Παιδείας με σημαντική 
συνεισφορά στην Ανακύκλωση

- κα. Έλενα Περικλέους - 
Εκπαιδευτικό
Συγγραφέα με σημαντική 
συνεισφορά στην Ανακύκλωση

- κ. Πανίκο Πιλάλη
- κ. Σοφοκλή Κασκαούνια
- κα. Μικαέλα Κουτουμάνου 
- κα. Έλενα Σάββα
Για τη συνεισφορά τους στην 
ενημέρωση των παιδιών για 
την Ανακύκλωση - πρόγραμμα 
«Σχολικής Ενημέρωσης»

- κα. Βίβιαν Νικολαΐδου
Για τη συνολική συνεισφορά της
στην ενημέρωση των παιδιών για
την Ανακύκλωση και το παιδικό 
θέατρο «Μικροί Θησαυροί»

- κ. Κούλλη Νικολάου
Συνολική συνεισφορά του
στην ενημέρωση των παιδιών για
την Ανακύκλωση και τη 
συνεργασία του με την Green Dot 
Κύπρου

- κ. Αλέξανδρο Ιωάννου
Πολίτη με σημαντική συνεισφορά
στην Ανακύκλωση

- κ. Μιχάλη Σπανό 
Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού για 
την καταλυτική συμβολή του στη 
δημιουργία του Οργανισμού και 
τη συνεχή προσφορά του από το 
πόστο του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου

- κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου
Για τη μεγάλη του προσφορά στον 
Οργανισμό από τις θέσεις του 
Προέδρου και Αντιπροέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Στην πρώτη τελετή Βραβεύσεων της, η Green Dot Κύπρου τίμησε τους πιο κάτω:
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Η βελτίωση της ποιότητας ζωής μας μέσα από 
ένα καλύτερο περιβάλλον περνά αναπόφευκτα 
μέσα από τη δημιουργία ενός πιο “υπεύθυνου 
πολίτη” και μιας πιο “υπεύθυνης κοινωνίας”.  
Η Green Dot Κύπρου για να εμπλέξει την ίδια 
την κοινωνία στην προσπάθεια για ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
ανακύκλωσης, δημιούργησε το 2011 την 
ομάδα εθελοντών της Green Dot Κύπρου, την 
“Green Team”. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι 
η συμμετοχή του ίδιου του πολίτη σε αυτή 
την προσπάθεια και παράλληλα η δημιουργία 
ενός κοινωνικού ρεύματος προώθησης της 
ανακύκλωσης. 

Κάθε εθελοντής που συμμετέχει στην Green Team, 

αφού εκπαιδευτεί από την Green Dot Κύπρου, έχει 

“υποχρέωση” να ενημερώσει με τη σειρά του για την 

ανακύκλωση 20 τουλάχιστον σπίτια στην γειτονιά του, 

το χρόνο. 

Η πρώτη εκστρατεία ενημέρωσης της ομάδας 

πραγματοποιήθηκε σε όλες τις πόλεις το 

Φεβρουάριο και ήταν αποτέλεσμα της παραγωγικής 

συνεργασίας του Οργανισμού μας με το Σώμα 

Προσκόπων Κύπρου στα πλαίσια της Green Team. 

Νεαροί πρόσκοποι του Κλάδου Ανιχνευτών, 

ενημέρωναν το κοινό είτε από πόρτα σε πόρτα είτε με 

διανομή φυλλαδίων σε κεντρικά σημεία των πόλεων. 

Συνολικά ενημερώθηκαν σε όλες τις πόλεις 1.800 

νοικοκυριά επισφραγίζοντας με επιτυχία την πρώτη 

εξόρμηση της ομάδας εθελοντών.

Στη διάρκεια του χρόνου στο πρόγραμμα συμμετείχαν 

800 εθελοντές, οι οποίοι ενημέρωσαν για την 

ανακύκλωση πέραν των 5.000 σπιτιών σε όλη τη 

Κύπρο. Μέσα στο 2012 θα συνεχίσουμε και θα 

ενισχύσουμε το πρόγραμμα εθελοντών, καθώς 

είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά τους στην 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Συνέδριο για τη Διαχείριση
των Δημοτικών Στερεών Απορριμμάτων
Στις 16 Φεβρουαρίου 2011,
η Green Dot Κύπρου συνδιοργάνωσε
με το Υπουργείο Εσωτερικών,
το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος και
το Γραφείο του Επιτρόπου
Περιβάλλοντος, το 1ο Συνέδριο για
τη Διαχείριση Δημοτικών Στερεών
Απορριμμάτων στην Κύπρο. 

Ήταν μια άρτια και υψηλού επιπέδου διοργάνωση, η οποία 
περιλάμβανε σειρά διακεκριμένων ομιλητών οι οποίοι 
προσέλκυσαν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των 200 και πλέον 
συμμετεχόντων στο Συνέδριο. Στην εναρκτήρια εκδήλωση του 
Συνεδρίου παρέστησαν οι δύο Υπουργοί και χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νεοκλής Συλικιώτης.  

Μεταξύ άλλων, στο Συνέδριο κατέθεσαν τις εμπειρίες και τις 
εισηγήσεις τους διακεκριμένοι εκπρόσωποι των Υπουργείων 
Περιβάλλοντος του Βελγίου και της Αυστρίας, ανώτερος 
εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Ε.Ε. (DG Envi-
ronment), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Παγκοσμίου Δικτύου 
Οργανισμών Green Dot (Pro-Europe) και ο προεδρεύοντας της 
επιστημονικής επιτροπής του Διεθνούς Συνδέσμου Στερεών 

Αποβλήτων (ISWA). Από Κυπριακής πλευράς τις εισηγήσεις τους 
κατέθεσαν το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών, ο 
Επίτροπος Περιβάλλοντος, το ΚΕΒΕ και η Green Dot Κύπρου. 

Στις δύο σημαντικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που 
περιλάμβανε το Συνέδριο, συζητήθηκαν οι πολιτικές διαχείρισης 
των Δημοτικών Στερεών Απορριμμάτων σε Κύπρο και Ευρώπη 
και οι εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Στη συζήτηση 
και τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε, αναδείχθηκαν 
σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στους 
σχεδιασμούς και τις πολιτικές που διαμορφώνει το κράτος, ώστε 
να έχουμε μια στοχευμένη και αποτελεσματική διαχείριση των 
απορριμμάτων στον τόπο μας.

Η εκπαίδευση του κοινού αλλά ιδιαίτερα των παιδιών αποτελούσε και 
αποτελεί πρώτιστο στόχο της επικοινωνίας της Green Dot Κύπρου 
και για αυτό το λόγο αναπτύξαμε πολύπλευρη δραστηριότητα. 
Κρίναμε όμως ότι για να μπορέσει η παρέμβασή μας να είναι 
συστηματική και να καλύπτει όλα τα παιδιά και στο μέλλον, θα 
πρέπει αυτή η ενημέρωση να περάσει στα χέρια των πιο αρμοδίων, 
των εκπαιδευτικών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια στοχεύσαμε και 
μέσα στο 2011 ολοκληρώσαμε το πρώτο τέτοιο εργαλείο για 
τους εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης, τον οδηγό για 
«Ορθολογιστική Διαχείριση Απορριμμάτων». 

Για την ανάπτυξη του Υλικού η Green Dot Κύπρου συνεργάστηκε σε 
επιστημονικό επίπεδο με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και
το Πανεπιστήμιο Frederick. Την όλη πρωτοβουλία στήριξε με μέρος της 
χρηματοδότησης η εταιρεία Α/φοί Λανίτη και η The Coca Cola Company.

Το πακέτο αυτό αποτελεί το πρώτο από μια σειρά που θα ετοιμάσει
o Οργανισμός μας για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης να έχουν τα σωστά εργαλεία, για να μπορούν και αυτοί με 
την σειρά τους να μεταφέρουν στα παιδιά σωστές πληροφορίες για το πώς 
πρακτικά πρέπει να γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο. Μέσα 
στο 2012 θα αναπτυχθεί ο αντίστοιχος Οδηγός για τις τρεις πρώτες τάξεις του 
Γυμνασίου. 

Το Υπουργείο Παιδείας θα προχωρήσει σύντομα στην έκδοση 3.000 αντιτύπων 
του Οδηγού ώστε να τον διανέμει σε όλους τους δασκάλους.

«Ορθολογιστική Διαχείριση Απορριμμάτων»
Διδακτικό Υλικό

Διαδικτυακό παιχνίδι

«Recycling Hero»

Στροφή στην ηλεκτρονική 
ενημέρωση κάνει η Green 
Dot Κύπρου αφού εκεί 

επικεντρώνεται και το 
ενδιαφέρον των νεαρών 

που αποτελούν κύριο 
στόχο της επικοινωνίας 

μας. Και ηλεκτρονική 
ενημέρωση χωρίς διασκέδαση και 

διαδραστικότητα δεν έχει ενδιαφέρον για αυτό το κοινό.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία 

με την Marfi n Laiki Bank, δημιούργησε το πρώτο διαδικτυακό 

της παιχνίδι, με την ονομασία Recycling Hero. Στόχος του 

παιχνιδιού ήταν να προωθηθεί η ανακύκλωση και η σωστή 

διαλογή των συσκευασιών μέσα από ένα διασκεδαστικό 

ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων

6 μηνών από το λανσάρισμα του 

παιχνιδιού, πραγματοποιήθηκε 

επίσης ένας διαγωνισμός για 

την καλύτερη επίδοση στο 

παιχνίδι και έληξε με μεγάλη 

επιτυχία καθώς οι συμμετέχοντες 

ξεπέρασαν τους 9.000. Ο 

διαγωνισμός αυτός καλούσε τον 

χρήστη να διαχωρίσει σωστά 

τις συσκευασίες στις τρεις 

κατηγορίες ανακυκλώσιμων 

υλικών, για να συλλέξει όσο το 

δυνατόν περισσότερους βαθμούς 

και να ανακηρυχτεί σε «Ήρωα» 

της ανακύκλωσης. Σε κάθε 

«Ήρωα» δόθηκαν δωρεάν δύο 

κάδοι ανακύκλωσης, για PMD και για Χαρτί, οι οποίοι έφεραν 

τη δική τους υπογραφή και μπορούσε ο κάθε «Ήρωας» να 

επιλέξει το χώρο τοποθέτησής τους. Μετά την ανακήρυξη 

των νικητών η Green Dot Κύπρου και η Marfi n Laiki Bank 

διοργάνωσαν τελετές στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας όπου 

οι νικητές τιμήθηκαν και παρέλαβαν τα βραβεία τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της χρηματοδότησης για την 

δημιουργία του παιγνιδιού, η Marfi n Laiki Bank ανέλαβε εξ’ 

ολοκλήρου την επικοινωνιακή προώθηση του παιγνιδιού με 

μεγάλη εκστρατεία καθώς επίσης και την τοποθέτηση κάδων 

ανακύκλωσης σε σχολεία.

Το παιχνίδι μπορεί να το βρει κάποιος στην ιστοσελίδα της 

Green Dot Κύπρου στη διεύθυνση www.greendot.com.cy. 

Ελπίζουμε μέσα στο 2012 να έχουμε την στήριξη της τράπεζας 

και για το δεύτερο ηλεκτρονικό μας παιχνίδι το οποίο βρίσκεται 

υπό σχεδιασμό.
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Η πρώτη συμμετοχή μας
στο καρναβάλι
Η Green Dot Κύπρου οδήγησε την ανακύκλωση σε ρυθμούς σάμπα 

συμμετέχοντας για πρώτη φορά το 2011 με δικό της άρμα στη μεγάλη 

καρναβαλίστικη παρέλαση της Λεμεσού, καθώς και στην αντίστοιχη 

παρέλαση στην Πάφο. 

Η ενέργεια αυτή έγινε με στόχο να προβληθεί και με χιουμοριστικό τρόπο 

η ανακύκλωση και παράλληλα να γίνει μια υπενθύμιση στο κοινό για την 

αναγκαιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Το άρμα, το οποίο 

είχε τίτλο ‘‘Το μπουκάλι’’, ήθελε να προβάλει κυρίως την ανακύκλωση του 

γυαλιού. 

Επίσης στα πλαίσια των Καρναβαλίστικων εκδηλώσεων της Λεμεσού ο 

Πρασινομπαλίτσας, η μασκότ της Green Dot Κύπρου, μαζί με τον μπάτα-

Ριούλλη και την μπάτα-Ριούλλα, τις μασκότ της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ και 

τον Weeel-e και την Weeend-e, τις μασκότ της WEEE Electrocyclosis 

Cyprus Ltd, συμμετείχαν στην παιδική καρναβαλίστικη παρέλαση

στην Λεμεσό. στην Λεμεσό.στην Λεμεσό. 

Δημιουργία του 

ΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ με
ανακυκλώσιμες συσκευασίες στον κόσμο!

H Green Dot Κύπρου γιόρτασε τα Χριστούγεννα του 2011 με ένα ξεχωριστό τρόπο, δημιουργώντας το 

ψηλότερο δέντρο με ανακυκλώσιμες συσκευασίες στον κόσμο. Η προσπάθεια που έγινε από όλους 

όσους συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου αυτού ήταν αξιέπαινη και το αποτέλεσμα άκρως 

εντυπωσιακό.  

Για τη διακόσμηση του δέντρου που ξεπερνούσε τα 20 μέτρα ύψος, χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 20.000 

ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Οι συσκευασίες συλλέχθηκαν από τα παιδάκια της Λάρνακας από 30 

σχολεία τα οποία συμμετείχαν στη συλλογή των υλικών. Το δέντρο τοποθετήθηκε στην Πλατεία Ευρώπης 

στη Λάρνακα, στις 3 Δεκεμβρίου 2011 και παρέμεινε εκεί μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2012. 

Για να γιορτάσουμε τη δημιουργία του πρωτότυπου δέντρου μας οργανώσαμε διάφορες εκδηλώσεις. 

Παράλληλα διοργανώθηκαν και δύο πρωτότυποι και διασκεδαστικοί διαγωνισμοί με επίκεντρο το 

δέντρο. Ο πρώτος καλούσε το κοινό να υπολογίσει πόσες συσκευασίες είχαν χρησιμοποιηθεί για 

τη διακόσμηση του δέντρου προσφέροντας πλούσια δώρα τεχνολογίας στους νικητές. Ο δεύτερος 

διαγωνισμός καλούσε το κοινό να φωτογραφίσει το δέντρο, ή να φωτογραφηθεί με το δέντρο και να 

ανεβάσει μετά τη φωτογραφία του σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα για να κερδίσει μια φωτογραφική 

μηχανή LUMIX, προσφορά της εταιρείας Megaelectric. 

Το Μπαλόνι της Ανακύκλωσης
Για να γίνουν οι καλές συμπεριφορές “καλές συνήθειες” 
χρειάζεται να τις επιβραβεύουμε.

Η Green Dot Κύπρου θέλοντας να επιβραβεύσει τις Τοπικές Αρχές οι οποίες 

σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις ή παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη βελτίωση στην 

ανακύκλωση συσκευασιών, δημιούργησε το μεγάλο «Μπαλόνι της Ανακύκλωσης», 

το οποίο τοποθετείται για περίοδο ενός μηνός σε κεντρικό σημείο της κάθε 

βραβευμένης Τοπικής Αρχής.

Η συμβολή των Δήμων και Κοινοτήτων στην προσπάθεια για ευαισθητοποίηση, 

ενημέρωση και παρότρυνση των πολιτών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης 

είναι αδιαμφισβήτητα πρωταρχικής σημασίας. Το «Μπαλόνι της Ανακύκλωσης» 

αποτελεί ένα τρόπο για να δείξουμε την εκτίμησή μας προς όλους όσους συμβάλλουν 

καθημερινά στην προσπάθεια για δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για τον τόπο μας.

Θέλουμε για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τις Τοπικές 

Αρχές για τη συμβολή τους στο πρόγραμμα ανακύκλωσης και να τονίσουμε με αυτή 

μας την πρωτοβουλία ότι η Green Dot Κύπρου ξέρει να εκτιμά και να επιβραβεύει 

τους συνεργάτες της.

Ενημέρωση νηπιαγωγών και 
δωρεά κάδων ανακύκλωσης
Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατό 

πιο νωρίς, ακόμη και από το Νηπιαγωγείο. Κάτι τέτοιο, ήταν και αίτημα πολλών 

νηπιαγωγών κατά καιρούς. 

Στα πλαίσια αυτά, η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού διοργάνωσε παρουσιάσεις για ενημέρωση των νηπιαγωγών των 

Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων σε όλες τις Επαρχίες. 

Παράλληλα με την ενημέρωση, η εταιρεία Tetra Pak χορήγησε από ένα σετ 

κάδων ανακύκλωσης PMD και Χαρτιού των 70 λίτρων, σε όλα τα Δημόσια και 

Κοινοτικά Νηπιαγωγεία. 

Στο κάθε Νηπιαγωγείο τοποθετήθηκε επίσης και ένας κάδος ανακύκλωσης 

μπαταριών από τον Οργανισμό Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λτδ, τον οποίο διαχειρίζεται          

η Green Dot Κύπρου.

              Εκτύπωση μηνυμάτων ανακύκλωσης
                               σε συσκευασίες    

Το πρόγραμμα «Συνεταίρος» προσφέρει τη δυνατότητα σε εταιρείες και οργανισμούς να 

προβάλουν την Εταιρική Κοινωνική του Ευθύνη συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενεργειών της 

Green Dot Κύπρου που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για 

την ανακύκλωση.

Η συνεργασία αυτή παίρνει διάφορες μορφές, μια από τις οποίες είναι η εκτύπωση 

μηνυμάτων ανακύκλωσης σε συσκευασίες.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι εταιρείες Α/φοί Λανίτη Λτδ, ΚΕΑΝ Soft Drinks Ltd, 

Ε. Πυργά Λτδ, C. A. Papaellinas & Co Ltd, ΕΥΡΗΚΑ ΛΤΔ, ZX FAMI LTD και ΣΥΚ. ΑΝΕΜΟΣ 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΛΤΔ προχώρησαν στην εκτύπωση μηνυμάτων ανακύκλωσης στις συσκευασίες 

τους. Τα μηνύματα καθορίζουν σε ποια κατηγορία ανήκει η κάθε συσκευασία μετά το άδειασμα 

της, για να διευκολύνει το διαχωρισμό της από τον χρήστη και τελικά τη διαχείρισή της μέσω του 

προγράμματος της Green Dot Κύπρου.

Ενημέρωση κέντρων αναψυχής, 
τουριστικών μονάδων και ξενοδοχείων
Σε μια προσπάθεια βελτίωσης της συμμετοχής στην ανακύκλωση των επαγγελματικών υποστατικών όπως είναι τα κέντρα αναψυχής 

οι τουριστικές μονάδες και τα ξενοδοχεία, οργανώθηκαν στη διάρκεια του έτους εκστρατείες ενημέρωσης σε όλες τις επαρχίες. 

Σημαντική ήταν η βοήθεια που μας προσέφεραν σε αυτή την πρωτοβουλία οι περισσότεροι Δήμοι, αντιλαμβανόμενοι το μεγάλο 

όφελος που θα έχουν, αν το πρόγραμμα ανακύκλωσης λειτουργήσει αποδοτικά σε αυτά τα υποστατικά. 
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Τον Νοέμβριο του 2011, η Green Dot Κύπρου παρουσίασε ένα ακόμη νέο εργαλείο επικοινωνίας με το κοινό, αξιοποιώντας το 

διαδίκτυο. Δημιούργησε το ηλεκτρονικό Newsletter με το όνομα «GreenLetter» μέσα από το οποίο δίνει την ευκαιρία στο κοινό να 

λαμβάνει ηλεκτρονικά και αυτόματα από την ιστοσελίδα της, τα τελευταία νέα της Green Dot Κύπρου. 

Το Blog του Οργανισμού το οποίο είναι η πηγή του GreenLetter, περιέχει Νέα, Δελτία Τύπου και πληροφορίες για επερχόμενες 

εκδηλώσεις της Green Dot Κύπρου, της WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λτδ. Στο Blog, οι χρήστες μπορούν

όχι μόνο να διαβάσουν αλλά και να σχολιάσουν τα όσα διαβάζουν, κάνοντας παράλληλα ερωτήσεις για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει. 

Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν τακτικά τα νέα της Green Dot Κύπρου το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να επισκεφθούν

την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.greendot.com.cy και να κάνουν κλικ στο σημείο «7 τρόποι εγγραφής» επιλέγοντας

το «GreenLetter», ή να διαβάζουν απευθείας τα νέα από το Blog.

Διαγωνισμός
«3 Αλλά Γιατί;» 
H Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία ΚΕΑΝ 

πραγματοποίησε σε Δημοτικά σχολεία τον διαγωνισμό με τίτλο

«3 Αλλά Γιατί». Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ενημέρωση των παιδιών 

για τις τρείς κατηγορίες συσκευασιών που συλλέγει o Οργανισμός και 

παράλληλα η ενημέρωσή τους για τα οφέλη της ανακύκλωσης. 

Σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στον διαγωνισμό έγιναν παρουσιάσεις 

από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο αφού παρουσίαζε ένα 

φιλμάκι που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του διαγωνισμού, προέτρεπε 

τα παιδιά να ζωγραφίσουν μια χάρτινη σακούλα με θέμα το περιβάλλον 

και την ανακύκλωση. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 56 σχολεία 

Δημοτικής εκπαίδευσης και ενημερώθηκαν 7.000 παιδιά.

Οι τέσσερεις πρώτοι νικητές, θα μεταβούν τον Μάιο του 2012 με

τους συνοδούς τους στις Βρυξέλλες και θα έχουν την ευκαιρία

για τρείς μέρες να διασκεδάσουν, να δουν εργοστάσια

ανακύκλωσης καθώς επίσης και σημαντικά αξιοθέατα

της πόλης, πρωτεύουσας της Ε.Ε.  

Με την εταιρεία ΚΕΑΝ, και το club της ΚΕΑΝΙΤΑ που αριθμεί

περίπου 7.500 μέλη, αναπτύσσουμε διάφορες κοινές

εκδηλώσεις με μεγάλη επιτυχία.
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Ενημέρωση
στις Υπεραγορές
«Άλφα Μέγα» 
Η Green Dot Κύπρου, σε συνεργασία με την εταιρεία Α/φοί Λανίτη 

Λτδ, διοργάνωσε από τις 6 μέχρι τις 11 Ιουνίου 2011 εκστρατεία 

ενημέρωσης για την ανακύκλωση στις υπεραγορές Άλφα Μέγα στη 

Λευκωσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. 

Η εκστρατεία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης 

συνεργασίας των δύο Οργανισμών σε θέματα ενημέρωσης του 

κοινού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά και της πολύπλευρης 

ενεργοποίησης της εταιρείας Α/φοί Λανίτη Λτδ σε θέματα 

προώθησης της ανακύκλωσης. 

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου 

προβαίνει σε ενημέρωση παιδιών που επισκέπτονται το εργοστάσιο 

της για το πρόγραμμα ανακύκλωσης του Οργανισμού και παράλληλα 

υλοποιεί δική της εκστρατεία επικοινωνίας για την ανακύκλωση 

των συσκευασιών της, προσφέροντας έτσι ουσιαστική βοήθεια στην 

προσπάθειά μας για ενίσχυση των μηνυμάτων για την ανακύκλωση.

Η Green Dot συνδέεται με 
σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 
Η Green Dot Κύπρου δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου, εκτός από την 

αναβάθμιση της ιστοσελίδας της, συνδέθηκε με τις δημοφιλείς σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook 

και Twitter. Στόχος της είναι να προσεγγίσει ακόμη περισσότερο τα νεαρότερα σε ηλικία άτομα και να έχει 

μια πιο άμεση επαφή με το κοινό, καθώς μέσα από τις σελίδες αυτές οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν 

μαζί της κάνοντας τα δικά τους σχόλια σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση. Οι χρήστες οι οποίοι έχουν 

κάνει “Like” την σελίδα μας στο Facebook (www.facebook.com/GreenDotCyprus) ή μας “ακολουθούν” 

στο Twitter (www.twitter.com/greendotcyprus) μπορούν επίσης να ενημερώνονται για τα τελευταία νέα, 

δράσεις και εκδηλώσεις του Οργανισμού μας.

Ανανέωση της ιστοσελίδας μας
Η στροφή στην ηλεκτρονική ενημέρωση αγγίζει κάθε παρουσία μας στο διαδικτυακό χώρο.

Σε αυτά τα πλαίσια η Green Dot Κύπρου ανανέωσε πλήρως την ιστοσελίδα της έχοντας

ως στόχο να την μετατρέψει σε ένα ακόμη πιο σύγχρονο μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας,

το οποίο να προσφέρει εύκολη και συναρπαστική πλοήγηση. 

Διάφορα χρήσιμα εργαλεία αναβαθμίζουν τη λειτουργικότητα της νέας σελίδας και εύκολα πλέον ο χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί

για τις ημέρες συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή του, τα σημεία όπου υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης, όπως και

το ποια Τοπική Αρχή πάει καλύτερα στην ανακύκλωση.
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Οι εξελίξεις της τελευταίας χρονιάς έχουν καταδείξει ότι και στα δύο θέματα η πορεία μας δεν έχει αλλάξει. Αντίθετα, οι 

εξελίξεις όσων αφορά τις υποδομές από πλευράς του κράτους, δείχνουν ότι από την ίδια λανθασμένη αφετηρία και στην 

ίδια λανθασμένη φιλοσοφία βασίζονται και οι αποφάσεις για τα νέα κέντρα διαχείρισης σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο. Το 

διακύβευμα λοιπόν πλέον, δεν είναι το αν θα ακούσει τo κράτος τις δικές μας παραινέσεις αλλά και τις παραινέσεις πολλών 

άλλων φορέων, αλλά εάν και κατά πόσον το κράτος θα εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική. Κατά πόσον 

δηλαδή είναι έτοιμο να επανακαθορίσει την πορεία του και να ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό δρόμο. Μέχρι σήμερα δεν φαίνεται 

να συμβαίνει κάτι τέτοιο και το αποτέλεσμα της σημερινής λανθασμένης πορείας θα μεταφραστεί σε πολλά εκατομμύρια σε 

λανθασμένες και αχρείαστες επενδύσεις και δυστυχώς πολύ περισσότερα εκατομμύρια σε αχρείαστα λειτουργικά κόστη. Κόστη 

που δεν θα μπορούν να τα αντέξουν οι Tοπικές Aρχές και οι πολίτες.       

Αν την εποχή που το κράτος έπαιρνε τις αποφάσεις για τη μονάδα της Κόσιης μπορούσε να δικαιολογηθεί ότι η Ευρωπαϊκή 

νομοθεσία δεν ήταν τόσο σαφής ως προς την πορεία που καθόριζε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, το ίδιο δεν μπορεί να 

το επικαλεστεί σήμερα. Η νέα Ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων που εγκρίθηκε το 2008, 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 στην Νομοθεσία είναι η επιλογή της «άλλης απόρριψης» να απαγορεύεται εντελώς σταδιακά 

για όλα τα υλικά πριν τύχουν τουλάχιστον κάποιας μορφής διαχείρισης. Επιπλέον, από το 2015 καθίσταται υποχρεωτική η 

διαλογή στην πηγή και η ξεχωριστή συλλογή τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το πλαστικό και τα μέταλλα. Αυτό από μόνο του 

σημαίνει ότι το 50% των απορριμμάτων μας (αφού αυτά τα υλικά αποτελούν το 50% των απορριμμάτων μας σύμφωνα με τις 

μελέτες του κράτους) θα πρέπει να συλλέγεται από το 2015 προδιαλεγμένο από τους ίδιους τους πολίτες.

Για να εφαρμοστούν όμως τα πιο πάνω, όπως καταδεικνύει και η εμπειρία των χωρών μελών που έχουν ήδη κατορθώσει να τα 

εφαρμόσουν, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να λαμβάνει όλες τις πιο πάνω παραμέτρους υπ’ όψιν.  Πρέπει 

παράλληλα με τον σχεδιασμό υποδομών διαχείρισης, συντονισμένα να ενεργοποιούνται οι αναγκαίες πολιτικές και κοινωνικές 

παρεμβάσεις που θα σπρώχνουν την ίδια την κοινωνία στην υιοθέτηση κουλτούρας περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, μείωσης 

των απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κάθε άλλης μορφής υπεύθυνης διαχείρισης. Χρειάζονται 

τομές και στοχευμένα μέτρα τα οποία να δημιουργούν τις αναγκαίες οικονομικές και κοινωνικές 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, εφάρμοσαν δραστικά και στοχευμένα μέτρα που οδήγησαν τους πολίτες τους στις νέες 

στοχούμενες συμπεριφορές. 

Είναι σημαντικό λάθος να θεωρείται ότι ο πολίτης είναι στην περιφέρεια αυτών των κοινωνικών αλλαγών. Αντίθετα ο πολίτης 

ως άτομο, είναι στην καρδιά αυτής της αλλαγής και μόνο με την αξιοποίησή του και την άμεση εμπλοκή του μπορεί να δοθούν 

τεχνικά και οικονομικά βιώσιμες λύσεις διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν είναι αποσπασματικά μέτρα και πρακτικές που 

μπορεί να δώσουν λύσεις, αλλά ένα σύνολο μέτρων που να έχουν κοινή στόχευση, όπως αυτή καθορίζεται από την ίδια την 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Στην περσινή μας Ετήσια αναφορά κάναμε μια ανάλυση των θεσμικών μέτρων που 
θα πρέπει το κράτος και οι Tοπικές Aρχές να θεσπίσουν για να προχωρήσουμε με την 
ανακύκλωση μπροστά. Στην ίδια αναφορά κάναμε και μια ανασκόπηση αλλά και ασκήσαμε 
την κριτική μας για τις επιλογές του κράτους να προχωρήσει σε μεγάλα κέντρα διαχείρισης 
απορριμμάτων, μη λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές μείωσης και εναλλακτικής 
διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Καιρός για σημαντικές αποφάσεις
Το κράτος καλείται να ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό δρόμο
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Η φιλοσοφία

Το κυριότερο πρόβλημα της σημερινής στρατηγικής που εφαρμόζει το κράτος μας, είναι ότι αυτή κτίζεται αποσπασματικά 

και κατακερματισμένα. Άλλος ασχολείται με τις υποδομές και παίρνει τις αποφάσεις για το είδος, την δυναμικότητα και τη 

χωροθέτησή τους και άλλος θα πρέπει να ασχοληθεί με την κοινωνία και τη δική της εμπλοκή στο θέμα της διαχείρισης 

των απορριμμάτων. Ο πολίτης και οι Τοπικές Αρχές είναι στην περιφέρεια αν’ όχι και εντελώς εκτός της εικόνας. Αν και 

θα αντικρούσουν αυτό το επιχείρημα όσοι ασχολούνται με τις υποδομές λέγοντας ότι οι Τοπικές Αρχές συμμετέχουν, η 

πραγματικότητα είναι ότι οι Τοπικές Αρχές καλούνται μόνο να συναινέσουν σε προαποφασισμένες και προσερβιρισμένες 

λύσεις. Απόδειξη τούτου ότι καμιά πρωτοβουλία δεν έχει προωθηθεί από το ίδιο το κράτος για τη μείωση των απορριμμάτων, 

την ενίσχυση της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης κ.α. Ο πολίτης παραμένει εκτός, δεν παίζει ρόλο και δεν υπολογίζεται 

ως παράγοντας στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το ίδιο ισχύει και με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό αποθαρρύνεται από το να εμπλακεί και να δώσει νέες ή να 

αξιοποιήσει υφιστάμενες υποδομές που μπορούν να δώσουν λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί τα απορρίμματα 

πρέπει να παραμείνουν πολλά και συγκεντρωμένα για να είναι βιώσιμες οι μεγάλες μονάδες που σχεδιάζει το κράτος. Και 

αυτό, ανεξαρτήτως του κόστους.   

Επί της ουσίας το λάθος αρχίζει από τη στιγμή που αυτοί που αποφασίζουν για τις υποδομές θεωρούν το σύνολο των 

παραγόμενων απορριμμάτων, που προσεγγίζουν τους 600.000 τόνους ετησίως, ως ένα πρόβλημα που μόνο με συγκεκριμένα 

μεγάλα κέντρα διαχείρισης που θα δημιουργήσει το κράτος μπορεί να λυθεί. Η ποιοτική σύσταση όμως των απορριμμάτων μας, 

καταδεικνύει ότι το 80% των απορριμμάτων μπορεί να τύχει εναλλακτικής διαχείρισης πριν χρειαστεί να φτάσει σε κεντρικές 

μονάδες διαχείρισης, εφόσον προηγηθεί διαλογή του στην πηγή. Και αυτή η εναλλακτική διαχείριση είναι οικονομικότερη και 

πιο φιλική περιβαλλοντικά από την όποια διαχείριση ανάμεικτων απορριμμάτων που επιχειρεί το κράτος. 

Διατηρώντας τον πολίτη εκτός της εξίσωσης, το μόνο που διασφαλίζεται είναι η διαιώνιση του προβλήματος και η διατήρηση 

αλλά και η αύξηση των μεγάλων όγκων ανάμεικτων απορριμμάτων που χρειάζονται διαχείριση, με μεγάλο κόστος. Παράλληλα 

διασφαλίζεται η διαιώνιση της σπάταλης συμπεριφοράς του πολίτη που δεν γνοιάζεται για τα απορρίμματά του γιατί αυτά 

ανέλαβε να τα φροντίσει «κάποιος άλλος».

Η Εναλλακτική Επιλογή

Σε μια ολιστική προσέγγιση του θέματος, η εναλλακτική φιλοσοφία που εμείς προτείνουμε είναι η ακόλουθη:

1. Στοχεύουμε άμεσα στη μεγαλύτερη δυνατή μείωση στην παραγωγή των απορριμμάτων ωθώντας τον πολίτη να 
δράσει υπεύθυνα.

2. Ενισχύουμε με κάθε μέσο τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων στα οποία εμπλέκεται         
ο πολίτης μέσω της διαλογής στην πηγή (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση)

3. Εμπλέκουμε άμεσα τις Τοπικές Αρχές δίνοντάς τους τεχνογνωσία, κατεύθυνση, συγκεκριμένους στόχους, κίνητρα  
και αντικίνητρα.

4. Καλούμε τον ιδιωτικό τομέα και τον διευκολύνουμε να αξιοποιήσει υφιστάμενες, ή να αναπτύξει νέες υποδομές   
που μπορεί να δώσουν φθηνότερες λύσεις τοπικά.

5. Σχεδιάζουμε κεντρικές υποδομές μόνο για όσα απορρίμματα, ή υπολείμματα θα παραμείνουν όταν ήδη θα έχουν 
γίνει τα πιο πάνω.

Το τελευταίο θα σήμαινε αυτόματα ότι οι κεντρικές υποδομές θα έπρεπε να έχουν δυναμικότητα περίπου στο μισό της 

σημερινής παραγωγής απορριμμάτων, δηλαδή για 300.000 τόνους αντί για 600.000, αφού με την εφαρμογή συγκεκριμένων 

μέτρων, είναι δυνατή η μείωση των απορριμμάτων προς τελική διάθεση τουλάχιστον κατά 50% μέχρι το 2015.

Τα υπόλοιπα απορρίμματα

Έχοντας να διαχειριστούμε 300.000 ανάμεικτα απορρίμματα, δεν θα ήταν λογικό να προχωρήσουμε στη δημιουργία 

τεσσάρων κέντρων διαχείρισης όπως είναι ο σημερινός σχεδιασμός. Να θυμίσουμε ότι αυτός ο σχεδιασμός των 4 

κέντρων έχει τις ρίζες του στο 1992 (20 χρόνια πίσω) και τις πρώτες τότε μελέτες για το θέμα των απορριμμάτων. 

Τότε μιλούσαμε για 4 ΧΥΤΑ των 5-10 εκατομμύριων επένδυση ο καθένας. Τα πράγματα και οι νομοθεσίες όμως 

έχουν αλλάξει. Σήμερα μιλούμε για κέντρα διαχείρισης των 50-100 ή και περισσότερων εκατομμυρίων το 

καθένα, με μεγάλα επίσης λειτουργικά κόστη και αυτό θα έπρεπε αντικειμενικά να επηρεάσει και τις δικές μας 

στρατηγικές.

Κάλλιστα θα μπορούσε για παράδειγμα ο ΧΥΤΥ Κόσιης να καλύψει και την επαρχία Λευκωσίας με την δημιουργία 

σταθμών μεταφόρτωσης, αποφεύγοντας μια νέα μεγάλη επένδυση για τη Λευκωσία. Παρόμοιο περιφερειακό 

ρόλο θα μπορούσε να παίξει και ο ΧΥΤΑ Πάφου εξυπηρετώντας και τη Λεμεσό. Παράλληλα, επειδή η ανάκτηση  

ενέργειας είναι σαφώς προτιμητέα λύση από την ταφή των απορριμμάτων, θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι 

πιθανές δυνατότητες να γίνει ανάκτηση ενέργειας με υφιστάμενες ή νέες υποδομές στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιδιωχθούν τα πιο κάτω:

α. Διερεύνηση των δυνατοτήτων υφιστάμενων υποδομών όπως το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού να δεχθούν 
απορρίμματα μετά από προ-διαχείριση, για ανάκτηση ενέργειας. Λογικά μια τέτοια λύση και για όσες 
ποσότητες μπορεί να απορροφηθούν, θα είναι φθηνότερη από άλλες λύσεις αφού σημαντικό μέρος των 
υποδομών καύσης υφίστανται. 

β. Επιλογή τεχνολογίας για ανάκτηση ενέργειας η οποία θα συμπληρώσει τις υποδομές ανάκτησης 
ενέργειας για όσα υλικά δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν αλλού. Η τεχνολογία θα πρέπει να είναι 
σύγχρονη και να καλύπτει τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ώστε να θεωρείται η μέθοδος αυτή ανάκτηση και 
όχι απόρριψη (ενεργειακή φόρμουλα απόδοσης). Ανάλογα με τη χρήση της τσιμεντοποιΐας ως λύση για 
την ανάκτηση ενέργειας, θα καθοριστεί και το μέγεθος των υπολοίπων αναγκαίων υποδομών. 
Εάν θα αξιοποιηθεί το τσιμεντοποιείο για τις ανάγκες της Λεμεσού - Πάφου τότε πιο λογικό θα είναι 
η άλλη μονάδα ανάκτησης ενέργειας να χωροθετηθεί στη Κόσιη για να εξυπηρετήσει την Λευκωσία - 
Λάρνακα και Αμμόχωστο. 

Από πλευράς τώρα υποδομών για τη διαχείριση όσων απορριμμάτων ή υπολειμμάτων απομένουν προς τελική 

διάθεση αφού λάβουμε τα μέτρα μείωσης και εναλλακτικής διαχείρισης, προτείνουμε τα ακόλουθα:

1. Καμιά νέα επένδυση σε ΧΥΤΑ. 

2. Η Κόσιη θα παραμείνει για να εξυπηρετήσει Λάρνακα, Αμμόχωστο και Λευκωσία και για την στάχτη από 
την αποτέφρωση.

3. Η Πάφος θα εξυπηρετήσει Λεμεσό και Πάφο.

4. Θα αξιοποιηθεί το τσιμεντοποιείο για όσες ποσότητες υλικών μπορεί να απορροφήσει.

5. Θα κατασκευαστεί μία μονάδα αποτέφρωσης δυναμικότητας 100.000 τόνων κατά προτίμηση στη Κόσιη 
αφού Λεμεσός και Πάφος θα αξιοποιήσουν το τσιμεντοποιείο. 
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Δεν αποτελεί λύση σε ένα πρόβλημα μόνο η άσκηση κριτικής. Είναι πολύ πιο πρακτικό να προτείνεις όταν διαφωνείς 
συγκεκριμένα και συγκροτημένα τη δική σου πρόταση στρατηγικής. Με αυτό στο μυαλό ετοιμάζουμε μια τέτοια 
ολοκληρωμένη πρόταση την οποία θα καταθέσουμε σύντομα προς τις Αρμόδιες Αρχές και η οποία θα περιλαμβάνει 
πολύ συγκεκριμένα action plans για την επίτευξη των βασικών στόχων της στρατηγικής πρότασης που θα 
καταθέσουμε.

Η βασική κατεύθυνση της στρατηγικής που θα εισηγηθούμε στοχεύει στη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση,
την ανακύκλωση και την ορθολογιστική διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Απορριμμάτων, με επίκεντρο τον ίδιο τον 
Πολίτη που ως υπεύθυνος καταναλωτής καλείται να παίξει πρωταρχικό ρόλο. Πιο συγκεκριμένα, εισηγούμαστε τα πιο 
κάτω μέτρα στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής:

Οι δικές μας προτάσεις

1. Οι χωματερές είναι ανεξέλεγκτες και ανέξοδες (σχεδόν 100% δωρεάν).

2. Πληρώνουμε ενιαία φορολογία στα σκύβαλα η οποία τιμωρεί όσους 
διαχειρίζονται τα απορρίμματά 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. 

4. Οι νέοι ΧΥΤΥ χρεώνονται λανθασμένα (χωρίς κόστος επένδυσης) στους 
χρήστες. Γίνονται δηλαδή εικονικά φτηνές λύσεις. 

5. Απορρίπτουμε κάθε νέα τεχνολογία ή κάθε υφιστάμενη υποδομή 
που μπορεί να δεχτεί και να διαχειριστεί απορρίμματα ακόμα και με 
χαμηλότερο κόστος, γιατί θα γίνουν οι ΧΥΤΥ. 

6. Δεν ασχολούμαστε σοβαρά ως κράτος με τη διαλογή στην πηγή (απόδειξη 
τούτου ότι τα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες δεν ανακυκλώνουν 
υποχρεωτικά). 

7. Τα συμβόλαια για τα κέντρα διαχείρισης αποθαρρύνουν τη διαλογή 
στην πηγή, παρά το γεγονός ότι η διαλογή στην πηγή είναι και νομική                                                                                 

υποχρέωση των κρατών μελών για το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και τα 
μέταλλα από το 2015. 

8. Δεν προωθούμε την οικιακή κομποστοποίηση. 

9. Δεν έχουμε σχέδια επιδοτήσεων για τη βιομηχανία διαχείρισης 
απορριμμάτων (όλα τα κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία πάνε στους 
ΧΥΤΥ). 

10. Δεν έχουμε σχέδια υποβοήθησης των επιχειρήσεων για διαχείριση των 
αποβλήτων τους. 

11. Αποθαρρύνουμε ουσιαστικά τις ιδιωτικές επενδύσεις στη διαχείριση των 
απορριμμάτων γιατί αυτή “είναι δουλειά του κράτους” και πρέπει τα υλικά 
όλα να πάνε στους ΧΥΤΥ.

Κάνουμε δηλαδή όσα χρειάζονται για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα 
απορρίμματα θα συνεχίσουν να καταλήγουν στις χωματερές ή τους ΧΥΤΥ, την 
τελευταία δηλαδή σε προτεραιότητα μορφή διαχείρισης.

Η πρόταση που θα καταθέσουμε προς το κράτος θα περιλαμβάνει όλα τα 
αναγκαία εργαλεία για να ανατρέψει την πιο πάνω αρνητική πορεία και να μας 
οδηγήσει σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές 
Πρακτικές. 

1. Καθορισμός πλάνου για τη μείωση των απορριμμάτων με 
στοχευμένα μέτρα και επικοινωνιακή υποστήριξη και με 
βοήθεια στις επιχειρήσεις και τις Τοπικές Αρχές για να     
το πετύχουν.

2. Δημιουργία δικτύου outlets για την επαναχρησιμοποίηση 
επίπλων και συσκευών ή και άλλων υλικών, με τη στήριξη 
του Υπουργείου Εργασίας για εργοδότηση ανέργων και 
ατόμων με δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας.

3. Ορθή κοστολόγηση των δύο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ Πάφου και 
Λάρνακας - Αμμοχώστου και χρέωση των χρηστών με        
το πραγματικό κόστος. 

4. Κλείσιμο των χωματερών, ή όπου μείνουν ανοικτές 
μεταβατικά, να έχουν τέλος απόρριψης τουλάχιστον          
50 - 60 ευρώ/τόνο. 

5. Τα έσοδα από τα τέλη απόρριψης να παραμένουν στις 
Τοπικές Αρχές για βελτίωση των υποδομών τους και για 
περιορισμό της απότομης αύξησης των τελών.

6. Απαγόρευση της απόρριψης όλων των ανακυκλώσιμων 
υλικών στις χωματερές και του ΧΥΤΥ.

7. Καθορισμός υποχρεωτικών ελάχιστων ποσοστών 
ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ως υποχρέωση των 
Τοπικών Αρχών, με εξελικτική αύξησή τους.

8. Καθορισμός ελάχιστων ποσοστών κομποστοποίησης 
οργανικών απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή 
ως υποχρέωση των Τοπικών Αρχών, με εξελικτική          
αύξησή τους.

9.  Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη περιφερειακών 
μονάδων κομποστοποίησης ή και την ενίσχυση                 
των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού από βιοαέριο 
των κτηνοτροφικών μονάδων, για να απορροφήσουν                    
τα οργανικά απορρίμματα.

10.   Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία τοπικών μονάδων 
ανακύκλωσης ώστε να αξιοποιούνται τοπικά υλικά με 
χαμηλότερο κόστος από την εξαγωγή τους σε μονάδες       
του εξωτερικού.

11. Επιβολή της υποχρέωσης διαχείρισης των αποβλήτων 
στους κατόχους αποβλήτων.

12. Θεσμοθέτηση του συστήματος φορολόγησης           
“Πληρώνω όσο Πετώ” παγκύπρια, με τη μέθοδο                  
της προπληρωμένης σακούλας.

13. Άμεση προώθηση του δικτύου πρασίνων σημείων και 
αύξηση του αριθμού τους.

14. Κίνητρα και αντικίνητρα στις Τοπικές Αρχές για                    
την επίτευξη των στόχων που θα τεθούν.

Τι κάνουμε για τα πιο πάνω σήμερα στην Κύπρο

Εν αντιθέσει με τα πιο πάνω, οι δικές μας σημερινές πρακτικές στην Κύπρο είναι περίπου οι ακόλουθες: 
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WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd

Το 2011 ήταν μια σημαντικότατη χρονιά για

την Ηλεκτροκύκλωση αφού ήταν

η πρώτη πλήρης χρονιά δραστηριοτήτων

 για το Σύστημα. 

Οι ποσότητες υλικών που συλλέχθησαν κατά το χρονικό αυτό διάστημα ήταν αυξημένες σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά αλλά κάτω των αρχικών μας στόχων. Παρατηρήθηκε αύξηση των 

μεγάλων οικιακών συσκευών και των ψυγείων, γεγονός που οφείλεται στην επιτυχία της εκστρατείας 

ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών «Μεγάλη Επιστροφή», καθώς και σε διάφορες άλλες παρόμοιες 

εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν σε Δήμους και Κοινότητες σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Παράλληλα, αξιοσημείωτη ήταν και η αυξημένη ροή τηλεοράσεων (Οθόνες CRT/TV Sets) προς το 

Σύστημα, από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι το τέλος της φθινοπωρινής περιόδου, γεγονός που οφείλεται 

στην αλλαγή του σήματος από αναλογικό σε ψηφιακό, με επακόλουθο την απόσυρση πολλών παλιών 

τηλεοράσεων.

Παρόλη τη σημαντική αύξηση των εισερχόμενων στο σύστημα ποσοτήτων, οι ποσότητες αυτές 

αποτελούν περίπου το 60% του στόχου που είχε τεθεί για το συγκεκριμένο έτος. Η υστέρηση αυτή στις 

συλλεγόμενες ποσότητες προέρχεται από το βασικότερο πρόβλημα που είχε και έχει να αντιμετωπίσει 

το Σύστημα, το οποίο είναι η απώλεια των συσκευών προς τις αυλές του σκραπ μέταλ λόγω

των υψηλών τιμών των μετάλλων. Αυτό αποτελεί

σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα αφού οι συσκευές

που φεύγουν ως σκραπ μέταλ δεν τυγχάνουν

της όποιας απορρύπανσης, δημιουργώντας έτσι

πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Στον πίνακα φαίνονται οι ποσότητες των συσκευών

που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία συσκευών.

Ένα στοιχείο που προκύπτει από τον πίνακα είναι

το γεγονός ότι ενώ ζούμε σε μια χώρα με μεγάλη

χρήση κλιματιστικών, εντούτοις πολλή μικρή

ποσότητα καταλήγει στο Σύστημα για ανακύκλωση.

Αυτό οφείλεται στις ποσότητες χαλκού που υπάρχουν

στα κλιματιστικά και οι οποίες αποτελούν πηγή

εσόδων των διαφόρων γυρολόγων, οι οποίοι

τα συλλέγουν, και τα πουλούν ως σκραπ μέταλ.

www.electrocyclosis.com.cyl l i

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων                         
του συστήματος για το 2011 φαίνονται πιο κάτω          
στις ποσότητες των Α.Η.Η.Ε. που έχουν συλλεχθεί.

ν

Κατηγορία Συσκευών 2011

Μεγάλες Οικιακές Συσκευές  288 τόνοι

Ψυγεία 319 τόνοι

IT & Telecommunication Equipment 122 τόνοι 

Μικρές Οικιακές Συσκευές 31 τόνοι

Κλιματιστικά 16 τόνοι

Λαμπτήρες 14 τόνοι 

CRT/TV Sets 289 τόνοι

CRT/IT 91 τόνοι

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΣΕΡΧ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1.171 τόνοι
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Μέσα στο 2011 το Σύστημα μέσω της ανάπτυξης του 

Εξοπλισμού Αποθήκευσης στα σημεία Συλλογής 

(Απορριμματοκιβώτια τύπου Hook, πλαστικά 

παλετοκιβώτια, κάδοι συλλογής Λαμπτήρων) λειτούργησε 

πιο εντατικά και αναβαθμίστηκε με σκοπό να εξυπηρετήσει 

τα Μέλη-Μετόχους του Οργανισμού και το κοινό.

Υπάρχουν ήδη τοποθετημένοι 55 κάδοι για λαμπτήρες 

φθορισμού, 150 παλετοκιβώτια για μικροσυσκευές 

και 40 κιβώτια τύπου Hook σε όλη την Κύπρο τα οποία 

εξυπηρετούνται μέσω αντίστοιχου δικτύου συλλογής.

Τα υλικά ταξινομούνται ανά υποκατηγορία στο οργανωμένο 

κέντρο αποθήκευσης και ταξινόμησης του Οργανισμού στο 

Γέρι (βιομηχανική ζώνη βαριάς οχληρίας).

Οι Τοπικές Αρχές
αναλαμβάνουν
δράση για
τη συλλογή
Α.Η.Η.Ε.

Η μεταφορά των μεγάλων οικιακών συσκευών

και των  ψυγείων από τους πολίτες, είναι μια

διαδικασία δύσκολη λόγω του μεγέθους και

του βάρους των συγκεκριμένων συσκευών.

Για το λόγο αυτό, μέσα στα πλαίσια συνεργασίας

της Ηλεκτροκύκλωσης με τις Τοπικές Αρχές,

έχουν εγκατασταθεί πέντε αποριμματοκιβώτια τύπου Hook 

σε Δήμους, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών

των περιοχών αυτών, αλλά και τη δοκιμαστική λειτουργία

του συγκεκριμένου τρόπου συλλογής.

Οι δημότες αυτών των περιοχών μπορούν να τηλεφωνούν στα 

γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών των συγκεκριμένων 

Δήμων και το προσωπικό του εκάστοτε Δήμου συλλέγει 

και μεταφέρει τα Α.Η.Η.Ε. στα αποριμματοκιβώτια τύπου 

Hook που έχουν εγκατασταθεί στα Δημοτικά όρια αυτών των 

περιοχών. 

Τέτοια προγράμματα έχουν αρχίσει οι Δήμοι Λευκωσίας, 

Λεμεσού, Λάρνακας, Γερμασόγειας και Αγλαντζιάς. 

Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον και άλλοι Δήμοι θα μπορέσουν 

να εξυπηρετήσουν με ανάλογο τρόπο τους δημότες τους, 

σταματώντας έτσι και την απόρριψη των συσκευών στη φύση 

αλλά και την κακοδιαχείρισή τους από τους γυρολόγους και 

τις αυλές των σκραπ μέταλ.

Προστασία των Συσκευών
Στόχος της Ηλεκτροκύκλωσης είναι η συνεχής αύξηση των ποσοτήτων που φτάνουν στο Σύστημα και

η προστασία τους, για την όσο το δυνατό πιο σωστή περιβαλλοντική διαχείριση. Κινούμενοι προς

την κατεύθυνση αυτή, ξεκίνησε μέσα στο 2011 η προσθήκη μεταλλικής οροφής σε κάποια από τα κιβώτια Ηοοk 

που διαθέτει το Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, οι συσκευές προφυλλάσσονται καλύτερα από τους γυρολόγους οι 

οποίοι κανιβαλλίζουν και καταστρέφουν τις συσκευές, προς όφελός τους. 

Παράλληλα, για αριθμό παλετοκιβωτίων που είναι εκτεθειμένα σε εξωτερικούς χώρους, ξεκίνησε πιλοτικά                     

η τοποθέτηση καλυμμάτων και η σταθεροποίησή τους με μεταλλική αλυσίδα και κλειδαριά. Η ολοκλήρωση της 

τοποθέτησης των καλυμμάτων έγινε στις αρχές του 2012 και αναμένεται να γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

αυτής της πρωτοβουλίας. 

Επαναχρησιμοποίηση
Α.Η.Η.Ε.
Η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού Πληροφορικής αποτελεί προτεραιότητα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Νομοθεσίας και είναι μια διαδικασία 

η οποία πρέπει να προηγείται της ανακύκλωσης. Το Σύστημα αντιλαμβανόμενο

τον κομβικό του ρόλο στη σωστή διαχείριση των Α.Η.Η.Ε., επέλεξε να αξιοποιήσει

πλήρως αυτή την προοπτική. Έχει έρθει ήδη σε Συμφωνία με την εταιρεία Telli Recycling Ltd για το σκοπό αυτό. 

Μέσα στο 2011 έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 150 παραλαβές εξοπλισμού πληροφορικής από διάφορες εταιρείες με 

σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, η εταιρεία Telli Recycling Ltd ελέγχει τον εξοπλισμό Πληροφορικής ο οποίος 

συλλέγεται στο Κέντρο Ταξινόμησης και Αποθήκευσης (Κ.Τ.Α) και προορίζεται για ανακύκλωση, με σκοπό την εύρεση 

συσκευών οι οποίες μπορούν να οδηγηθούν προς επαναχρησιμοποίηση. 

Η δράση αυτή, καταδεικνύει την ευαισθησία μας ως Ηλεκτροκύκλωση για την εφαρμογή όσο το δυνατό πιο περιβαλλοντικών 

πρωτοβουλιών στις δραστηριότητές μας, αλλά και την προσήλωσή μας στις προτεραιότητες που τίθενται από την Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία.

Θα συνεχίσουμε την πρακτική αυτή με κάθε δυνατό τρόπο.



48 49

Νέες εξελίξεις
στη Διαχείριση των Υλικών
Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των επιπέδων και διαδικασιών διαχείρισης 

των συσκευών. Για αυτό το λόγο προωθούμε την εισαγωγή νέων μηχανημάτων 

που διευκολύνουν τη δουλειά μας, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της διαχείρισης.

Λειτουργία Σπαστήρα Λαμπτήρων 
Το 2011 συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία η εκστρατεία ανακύκλωσης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
‘‘Μεγάλη Επιστροφή’’ η οποία ξεκίνησε 
στα τέλη του προηγούμενου έτους, 
έχοντας ως στόχο να ενημερώσει το 
κοινό για τη λειτουργία του Οργανισμού 
WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και τη 
δυνατότητα ανακύκλωσης ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Συνολικά 
από όλες τις επαρχίες συλλέχθηκαν 125 
τόνοι συσκευών που οδηγήθηκαν στην 
ανακύκλωση.

Μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε 

η ‘‘Μεγάλη Επιστροφή’’, συνεχίστηκε η 

διοργάνωση εκστρατειών συλλογής Α.Η.Η.Ε. 

σε συνεργασία με Δήμους και Κοινότητες.      

Η ανταπόκριση του κοινού και στις περιοχές 

αυτές, καθώς και τα αποτελέσματα σε υλικά 

ήταν εξίσου ενθαρρυντικά. Ο Οργανισμός 

ευελπιστεί ότι το κοινό θα συνεχίσει να 

συμβάλλει πρακτικά στην προσπάθεια 

που γίνεται για συλλογή και ανακύκλωση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, 

εξασφαλίζοντας στον τόπο μας ένα καλύτερο 

μέλλον. 

Συγκεκριμένα την περίοδο Ιουλίου - 

Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με Δήμους 

και Κοινότητες έχουν γίνει οι ακόλουθες 

εκστρατείες:

• Μέσα Γειτονιά 23-24 Ιουλίου 2011

• Αθηένου 5-18 Σεπτεμβρίου 2011

• Ορμήδεια 3-7 Οκτωβρίου 2011

• Δρομολαξιά 15-30 Οκτωβρίου 2011

• Ακάκι - Περιστερώνα - Αστρομερίτη

   Κάτω Μονή - Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου Ποτάμι

   Νικητάρι - Βυζακιά - Καννάβια - Αγία

   Ειρήνη - Άγιο Γεώργιο Καυκάλλου Μένοικο

   Δένεια - Ορούντα 26-27 Νοεμβρίου 2011

• Ξυλοτύμπου 5-11 Δεκεμβρίου 2011

Παρόμοιες εκστρατείες συνεχίζουν να 

προγραμματίζονται και σε άλλες περιοχές, σε 

συνεργασία πάντα με τις Τοπικές Αρχές.

Ολοκληρώθηκε Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και
η A.F.I.S Cyprus Ltd χορηγούν

την ΤεχνοΠλεύση 2011
Η WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd και η ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ χορήγησαν 
τον 6ο Ετήσιο Διαγωνισμό Τεχνολογίας ‘‘Τευχνοπλεύση 2011’’ που 
οργάνωσε το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το θέμα του διαγωνισμού ήταν η ρομποτική ανακύκλωση και ο στόχος κάθε 
ομάδας που διαγωνιζόταν ήταν να κατασκευάσει ένα αυτόνομο ρομπότ το 
οποίο θα μάζευε και θα ξεχώριζε παλιές συσκευές κινητών τηλεφώνων 
και μπαταριών, με στόχο τη μεταφορά τους στη σωστή θέση στο εργοστάσιο 
ανακύκλωσης. Συνεπώς, πέραν από την προώθηση της εφευρετικότητας 
και της δημιουργικότητας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, προβαλλόταν και 
η οικολογική συνείδηση και συγκεκριμένα η ανακύκλωση ηλεκτρονικών 
ειδών και μπαταριών. 

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 15 ομάδες από Λύκεια και Τεχνικές Σχολές 
όλης της ελεύθερης Κύπρου. Περίπου 70 μαθητές και μαθήτριες με τους 
υπεύθυνους καθηγητές τους εξέπληξαν τους παρευρισκόμενους με τις 
πρωτότυπες ρομποτικές κατασκευές τους. Νικητής μετά από σκληρό αγώνα 
πολλαπλών γύρων αναδείχθηκε το ρομπότ NASA, κατασκευής μαθητών 
του Λυκείου Λατσιών. Δόθηκαν επίσης βραβεία στο δευτεραθλητή και 
τριταθλητή, καθώς και βραβεία για το ρομπότ με τον πιο ευφυή σχεδιασμό, 

και την πιο πρωτότυπη κατασκευή. 

Η  WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd 

“μοιράζει λουλούδια”!
Στροφή στη διαδραστική διαδικτυακή ενημέρωση κάνει η Ηλεκτροκύκλωση. 

Για αυτό τον σκοπό πρωτοτύπησε υιοθετώντας ένας διαδραστικό «παιχνίδι» 

για να παροτρύνει το κοινό να ανακυκλώνει τις παλιές του συσκευές. Το 

παιχνίδι ονομάζεται «Λουλούδια» και αποτελεί ένα ευρηματικό διαδραστικό 

τρόπο για την 

προσέλκυση κόσμου 

στην ιστοσελίδα 

του Οργανισμού 

και την προβολή 

της ανάγκης για 

ανακύκλωση παλιών 

συσκευών, όσο και 

των ωφελημάτων 

της ανακύκλωσης.                 

Το παιχνίδι είναι 

προσβάσιμο από την 

ιστοσελίδα

του Οργανισμού στο 

www.electrocyclosis.com.cy

Ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα καλωσορίζεται από ένα λουλούδι που μόλις 

φύτρωσε μέσα σε ένα μολυσμένο τοπίο με πολλές πεταμένες συσκευές, με 

την προτροπή να το «υιοθετήσει» και να το στείλει σε κάποιο φίλο του με 

email, δείχνοντας του πως και αυτός μπορεί να συνεισφέρει στο να γίνει το 

μολυσμένο τοπίο πράσινο. Ο αποδέκτης του λουλουδιού ενημερώνεται μέσω 

email για την αφιέρωση που του έχει γίνει.

To παιχνίδι προβλήθηκε από το Facebook και από το Google Adwords και η 

επισκεψιμότητά του έχει ξεπεράσει τις 25.000 άτομα.

Like

Λειτουργία Step 1 
Treatment για 
τη διαχείριση
των ψυγείων
Ένα σημαντικό στοιχείο για τη διαχείριση των ψυγείων είναι 

η έναρξη λειτουργίας του συστήματος Step 1 Treatment για 

την απορρύπανση των ψυκτικών υγρών και αερίων με ειδικά 

συστήματα αναρρόφησης, τα οποία διαχωρίζουν και τα υγρά 

από τα αέρια. 

Τα επικίνδυνα αέρια είναι κυρίως οι χλωροφθοράνθρακες 

που περιλαμβάνονται στα συστήματα ψύξης των ψυγείων, 

ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται και ως μέσο εμφύσησης 

(blowing agent) για τον αφρό από πολυουρεθάνη που 

τοποθετείται στα ψυγεία ως υλικό μόνωσης. Μετά την 

αφαίρεση των υγρών και αερίων από το σύστημα ψύξης, 

τα υλικά αυτά φυλάσσονται σε ειδικές φιάλες για διαχείριση 

σε ειδικό κέντρο του εξωτερικού.

Η κινητή μονάδα λειτουργίας του συστήματος Step 1 Treat-

ment έχει τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2011, και 

μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και 140 ψυγεία την μέρα. 

Ο σπαστήρας (crusher) Λαμπτήρων είναι μία συσκευή 

η οποία τεμαχίζει τις φλορέντζες και τους Λαμπτήρες 

εξοικονόμησης ενέργειας με σκοπό την μείωση 

του όγκου τους για την μετέπειτα εξαγωγή τους και 

διαχείρισή τους σε Κέντρο Διαχείρισης Επικινδύνων 

Αποβλήτων στο εξωτερικό. Η σκόνη που βρίσκεται 

στους Λαμπτήρες απορροφάται από ειδικά φίλτρα τα 

οποία οδηγούνται και αυτά για διαχείριση στο Κέντρο 

Διαχείρισης στο εξωτερικό.

Η συσκευή αυτή έχει τεθεί σε λειτουργία τον 

Φεβρουάριο του 2011 και μπορεί να διαχειριστεί 

μέχρι 500 λαμπτήρες το λεπτό. Το τελικό προϊόν 

αποθηκεύεται σε ειδικά σακούλια

και εξάγεται όταν συμπληρωθεί ικανοποιητική

ποσότητα (container).
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Εγκατάσταση κάδων για 
ανακύκλωση μπαταριών

Σύμφωνα με
τον αρχικό σχεδιασμό, 

στόχος είναι να 
τοποθετηθούν 

συνολικά 
2.500 κάδοι

σε όλη την Κύπρο.

Σχεδόν τρία χρόνια έπειτα από την πρώτη τοποθέτηση 

κάδου ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο, η 

εγκατάστασή τους πραγματοποιείται με σταθερό 

ρυθμό, όπως φαίνεται και πιο κάτω. Συνολικά, έχουν 

τοποθετηθεί μέχρι σήμερα 1.817 κάδοι μπαταριών σε 

όλη την Κύπρο. 

Στην πιο κάτω παράσταση φαίνεται ο συνολικός αριθμός κάδων που 

τοποθετήθηκαν ανά έτος αυτά τα τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον αρχικό 

σχεδιασμό, στόχος είναι να τοποθετηθούν συνολικά 2.500 κάδοι σε όλη  

τη Κύπρο. 

www.afiscyprus.com.cy
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Τοποθέτηση κάδων το 2011
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Τοποθέτηση κάδων ανά έτος

2009 2010 2011

Πιο συγκεκριμένα, μέσα στη χρονιά που πέρασε, τοποθετήθηκαν περίπου 

640 κάδοι, σχετικά ομοιόμορφα κατανεμημένοι στις διάφορες επαρχίες 

της χώρας αναλογικά με τον πληθυσμό τους, όπως παρουσιάζεται και στο 

διάγραμμα που ακολουθεί.

Τη χρονιά που πέρασε πραγματοποιήθηκαν επαφές 

με τους υπεύθυνους διαφόρων υπεραγορών που 

δεν είχαν κάδους, με σκοπό την εγκατάστασή τους 

στα διάφορα υποκαταστήματά τους.

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Συνολικά, μέσα στο 

2011 εγκαταστάθηκαν 100 κάδοι ανακύκλωσης 

μπαταριών σε υπεραγορές σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ έχοντας ως στόχο τη συνεχή επέκταση και 

αναβάθμιση του δικτύου συλλογής, επικεντρώνεται στην τοποθέτηση 

κάδων σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας όπως είναι οι υπεραγορές, 

οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική πηγή μπαταριών για 

ανακύκλωση.

Είναι σημαντικό για

την Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ, 

ο έλεγχος των σημείων

συλλογής προκειμένου

να διαπιστωθούν τυχόν

προβλήματα και να δοθούν

λύσεις σε θέματα 

όπως είναι η επικοινωνία με

τα καταστήματα και η σωστή

προφύλαξη των μπαταριών προς

ανακύκλωση. Αυτό γίνεται

περιοδικά ειδικά σε σημεία

με κάδους που φαίνεται είτε

να αδρανούν, είτε να έχουν πολύ

αργό ρυθμό πληρότητας.



52 53

Συνέχεια
της τηλεοπτικής 
διαφήμισης 
Συνεχίστηκε το 2011 η τηλεοπτική διαφήμιση 
της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ, η οποία προβλήθηκε 
για πρώτη φορά την προηγούμενη χρονιά. Η νέα 
διαφήμιση διαμορφώθηκε έτσι ώστε να τονίσει την 
ανάγκη για ανακύκλωση μπαταριών αλλά και την 
ύπαρξη κάδων ανακύκλωσης σε όλη την Κύπρο σε 
διάφορα υποστατικά, όπως εμπορικά καταστήματα, 
υπεραγορές, υποκαταστήματα τραπεζών κ.λπ.

Οι διαφημίσεις αυτές, αν και μικρές σε διάρκεια, 
μετέφεραν ένα μήνυμα άμεσο και κατανοητό το 
οποίο παρέπεμπε στην ανάγκη να φροντίζουμε 
το περιβάλλον, κάνοντας μία μόνο κίνηση! 
Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες μας.

Επικοινωνία
Οι ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2011 στα πλαίσια της επικοινωνιακής εκστρατείας 

του Οργανισμού, στόχευαν κυρίως στην ενημέρωση του κοινού για το που βρίσκονται 

οι κάδοι ανακύκλωσης, για το πόσο εύκολη και απλή διαδικασία είναι η ανακύκλωση 

μπαταριών καθώς και τα αποτελέσματα της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία αυτή. 

Ο κύκλος της ανακύκλωσης των μπαταριών κλείνει μόνο με την εξαγωγή τους σε εργοστάσια του εξωτερικού για ανακύκλωση αφού δεν 

έχουμε τέτοια δυνατότητα διαχείρισης στην Κύπρο.

Το 2011 είναι ένα ακόμη ορόσημο για την Α.Φ.Η.Σ Κύπρος Λτδ, καθώς το Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξαγωγή μπαταριών 

για διαχείριση στο Βέλγιο, ενώ πριν το τέλος του χρόνου στάλθηκε και δεύτερο εμπορευματοκιβώτιο με μπαταρίες στο Βέλγιο.

Τα δυο εμπορευματοκιβώτια με 40 περίπου τόνους μπαταρίες, κατέληξαν στην εταιρεία Revatec στο Βέλγιο για ανακύκλωση, αφού 

τηρήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών για την εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων.

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εξαγωγή
μπαταριών για ανακύκλωση στο Βέλγιο!

Έντυπες
καταχωρήσεις
σε περιοδικά
και εφημερίδες 
Τρείς διαφορετικές έντυπες 
διαφημίσεις καταχωρήθηκαν σε 
περιοδικά και εφημερίδες τον 
Αύγουστο, στοχεύοντας να 
ενημερώσουν το κοινό για την 
δυνατότητα ανακύκλωσης των 

μπαταριών καθώς και για την ύπαρξη πέραν των 1.800 
κάδων μπαταριών ανά το Παγκύπριο. Οι διαφημίσεις 
περιείχαν απλά και κατανοητά μηνύματα τα οποία 
παρακινούσαν το κοινό να μην αμελήσει να ανακυκλώσει 
τις μπαταρίες του όταν αυτές σταματήσουν να δουλεύουν. 
Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού καθώς είναι μια περίοδος που το κοινό 
διαβάζει περισσότερα έντυπα, ενώ παράλληλα υπάρχει και 
αυξημένη χρήση μπαταριών σε φορητές συσκευές.

Βραβεύσεις μαθητών για
την ανακύκλωση μπαταριών
Στις 4 Ιουνίου 2011, στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου, η ΑΦΗΣ βράβευσε 
τους μαθητές του Γυμνασίου Νεάπολης Λεμεσού για τη δουλειά 
τους για την Ανακύκλωση μπαταριών, μέσω του προγράμματος 
‘‘Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον’’. Η ομάδα αυτή πήρε για τη 
δουλειά της και το Παγκύπριο βραβείο αλλά και το Παγκόσμιο 
βραβείο στον τομέα αποβλήτων για την έρευνα για την ανακύκλωση 
μπαταριών. Οι μαθητές και η υπεύθυνη καθηγήτρια (κα Έλενα Κουή) 
παρέλαβαν το βραβείο τους από τον Πρόεδρο της ΑΦΗΣ κ. Κρίς 
Χριστοδούλου, ο οποίος τους συγχάρηκε για το ενδιαφέρον και τη 
δουλειά τους για την ανακύκλωση μπαταριών.

Συλλογή Μπαταριών (τόνοι) 2011 Συλλογή μπαταριών (τόνοι) ανά έτος

2011

2010

2009
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Οι πιο πάνω επιδόσεις αποτελούν σημαντικά βήματα για την ΑΦΗΣ, καθώς αποδεικνύει πως οι συνεχείς προσπάθειες που 

γίνονται για αύξηση των ποσοτήτων μπαταριών που συλλέγουμε και γενικότερα για την ανάπτυξη και βελτίωση του Συστήματος, 

ευδοκιμούν. Η επιτυχία αυτή δείχνει ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο προς την επίτευξη των στόχων που απορρέουν από 

την αδειοδότηση του Συστήματος και οι οποίοι είναι αρκετά υψηλοί. Στόχος μας είναι σταδιακά να φτάσουμε στη συλλογή και 

ανακύκλωση 60 τόνων μπαταριών ανά έτος.

Αναμφίβολα η επιτυχία αυτή οφείλεται πρώτιστα στη συμμετοχή του κοινού αλλά και στη συνεργασία των εταιρειών - μελών

της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ, τους οποίους και θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά. Είμαστε σίγουροι ότι με τη συνέχιση και 

την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας, οι στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης μπαταριών δεν θα αργήσουν να επιτευχθούν.  

Η καλύτερη ενημέρωση και η βελτίωση της ευαισθητο-

ποίησης των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης 

καθώς και η ανάπτυξη του δικτύου των κάδων της 

ΑΦΗΣ, οδηγούν στην αύξηση της συλλεγόμενης  

ποσότητας μπαταριών ανά έτος. Πιο κάτω, παρατίθενται 

οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες για κάθε χρόνο 

από το 2009 έως σήμερα από τις οποίες φαίνεται και η 

βελτίωση των επιδόσεων.

Συλλογή
Μπαταριών
Μέσα στο 2011, συλλέχτηκαν 35 σχεδόν τόνοι μπαταριών 

από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ενώ μια πιο λεπτομερής 

ανάλυση παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση που 

ακολουθεί, όπου φαίνεται το ποσοστό συλλογής μπαταριών 

ανά επαρχία για το 2011. 
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Το πρώτο της ηλεκτρονικό παιχνίδι στο διαδίκτυο 

με το όνομα «Βaskettery» δημιούργησε η ΑΦΗΣ 

κάνοντας στροφή στην διαδραστική ηλεκτρονική 

επικοινωνία, με ένα διασκεδαστικό τρόπο.

Το παιχνίδι δημιουργήθηκε για να παροτρύνει το 

κοινό και κυρίως τα παιδιά να ανακυκλώνουν τις 

παλιές τους μπαταρίες και είναι προσβάσιμο από 

την ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ στο www.afi scyprus.

com.cy.

Στόχος του χρήστη στο εν λόγω παιχνίδι, είναι να 

βάλει όσες περισσότερες μπαταρίες μπορεί σε 

ένα καλάθι του μπάσκετ που μετακινείται, αλλά 

κάθε καλαθιά καταλήγει στον κάδο ανακύκλωσης 

της ΑΦΗΣ. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όσο ο 

χρήστης προχωρά στα επόμενα στάδια. Είναι ένα 

ενδιαφέρον, πρωτότυπο αλλά και απλό παιχνίδι, 

μέσα από το οποίο ο χρήστης έχει την ευκαιρία, 

μέσα από έξυπνα quiz που είναι μέρος του 

παιχνιδιού, να μάθει περισσότερα πράγματα για το 

έργο της ΑΦΗΣ και τους λόγους για τους οποίους 

η ανακύκλωση μπαταριών είναι απαραίτητη.

Διαδικτυακό παιχνίδι «Βaskettery»

ATHLETIC SHOP Wood Shop

GIUSEPPE
UOMO

ATHLETIC SHOP Wood Shop

GIUSEPPE
UOMO

Στα πλαίσια της προσπάθειας της ΑΦΗΣ να 
γνωστοποιήσει στο κοινό τη λειτουργία του 
Συστήματος και να ενημερώσει το κοινό για τη 
δυνατότητα ανακύκλωσης ξηρών μπαταριών 
οικιακού τύπου, ‘‘έντυσε’’ 4 αυτοκίνητα με 
εικόνες και πληροφορίες σχετικά με το θέμα 
αυτό, και τα αξιοποίησε για να κυκλοφορήσουν 
στους πολυσύχναστους δρόμους της 
Λευκωσίας. Τα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν από 
τον Μάιο μέχρι το τέλος Ιουνίου προβάλλοντας 
το μήνυμα ότι η ανακύκλωση μπαταριών 
είναι μία διαδικασία εύκολη και ταυτόχρονα 
μεγάλης σημασίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Διαφημιστικά
αυτοκίνητα

Με στόχο την προβολή του «Μαγικού Αυλού» και κατ’ επέκταση την ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση μπαταριών, 

δημιουργήθηκε ένα φιλμάκι 2 λεπτών περίπου από εκδηλώσεις με το Μαγικό Αυλό. Οι εικόνες παρουσιάζουν μικρούς και μεγάλους 

την ώρα που χρησιμοποιούν τον «Μαγικό Αυλό» για να δημιουργήσουν τις δικές τους μελωδίες. Το φιλμάκι αυτό μπορεί κάποιος να το 

δει μέσω της ιστοσελίδας της ΑΦΗΣ στο www.afi scyprus.com.cy ή μέσω του YouTube. Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου το φιλμάκι 

προβαλλόταν και μέσω του Facebook με αποτέλεσμα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού πέραν των 15.000 χρηστών μόνο 

τον Δεκέμβρη. 

Χριστούγεννα με
τον μπάτα-Ριούλλη και την μπάτα-Ριούλλα
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων η ΑΦΗΣ, πραγματοποίησε στις 31 του Δεκέμβρη, εκδήλωση στο Mall of Cyprus με 

στόχο να ενημερώσει το κοινό για την ανακύκλωση των μπαταριών και παράλληλα να το διασκεδάσει τόσο με τον «Μαγικό Αυλό» όσο 

και με το νέο διαδικτυακό παιχνίδι της ΑΦΗΣ.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν επιτόπου το νέο διαδικτυακό παιχνίδι “Βaskettery” και να δημιουργήσουν                 

τη δική τους μελωδία ρίχνοντας τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στο «Μαγικό Αυλό». Παρόντες στον χώρο ήταν και οι δυο μασκότ 

της Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ ο «μπάτα-Ριούλης» και η «μπάτα-Ριούλα» οι οποίοι έδιναν δωράκια και γλυκά στα παιδιά και παρότρυναν             

το κοινό να συμμετάσχει στα παιχνίδια. 

Φιλμάκι για τον «Μαγικό Αυλό» 
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Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

   2011 2010

    € €

Έσοδα  7.648.289  6.286.681

Λειτουργικά έξοδα  (6.277.032) (5.584.885)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (1.083.839)  (1.089.170

Άλλα έσοδα  560.982 556.733

Άλλα κέρδη - καθαρά   5.658 -

Κέρδος εργασιών   854.058 169.359

Χρηματοδοτικά έξοδα  (41.949) (87.358)

Κέρδος πριν τη φορολογία  812.109 82.001

Πίστωση/(χρέωση) φορολογίας  214.111 (13.851)

Κέρδος και συνολικό εισόδημα για το έτος  1.026.220 68.150

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
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   2011 2010
   € €

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός   716.092  897.868

Λογισμικά προγράμματα   5.926 10.368

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  231.029 - 

    953.047  908.236

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα  130.685 -

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  1.435.490 1.383.204

Φορολογία επιστρεπτέα   18.041  18.911

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  3.302.123 3.397.894 

   4.886.339 4.800.009

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  5.839.386 5.708.245

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο   302.157  302.157

Συσσωρευμένες ζημιές  (1.763.456) (2.789.676)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (1.461.299) (2.487.519)

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων  404.676   467.944

Προκαταβολές λειτουργικών μισθώσεων που οφείλονται   187.711   190.194 

   592.387  658.138

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  2.354.394 2.312.447

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και τραπεζικά παρατραβήγματα   216.300 62.230

Ανεβαλλόμενα έσοδα  4.137.604 5.162.949

Σύνολο υποχρεώσεων  7.300.685 8.195.764

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  5.839.386 5.708.245

   2011  2010
   € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία   812.001 82.001

Αναπροσαρμογές για:    

 Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   236.312 252.831

 Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων   4.442  2.402

 Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   (5.658)  -

 Εισόδημα από λειτουργικές μισθώσεις   (48.198)  (44.386)

 Πιστωτικούς τόκους   (128.393)  (139.117)

 Χρεωστικούς τόκους   41.949  87.358

   912.563 241.089

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:    

 Αποθέματα  (130.685) - 

 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  (52.286)  (296.859)

 Εμπορικά και άλλοι πιστωτές   113.177  745.778

 Αναβαλλόμενα έσοδα  (1.025.345) (154.529)

 Προκαταβολές λειτουργικών μισθώσεων που οφείλονται  (2.483)   190.194

Μετρητά που (χρησιμοποιήθηκαν για)/προήλθαν από εργασίες  (185.059) 725.673

Φορολογία που πληρώθηκε   (16.048)  (14.117)

Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες  (201.107) 711.556

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - χωρίς τις αποκτήσεις με χρηματοδοτικές μισθώσεις (60.728)  (480.886)

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  11.850  -

Αγορά λογισμικών προγραμμάτων  -  (10.000)

Τόκοι που εισπράχθηκαν  128.393 139.117

Εισόδημα από λειτουργικές μισθώσεις  48.198  44.386

Καθαρά μετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες   127.713 (307.383)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου  -  3.420

Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων  (58.263)  (76.273)

Αποπληρωμές δανείων από συγγενικά μέρη  (71.230)  (54.349)

Τόκοι που πληρώθηκαν  (41.949)  (87.358)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (171.442) (214.560)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα   (244.836)  189.613

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στην αρχή του έτους   3.393.927  3.204.314

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τραπεζικά παρατραβήγματα στο τέλος του έτους   3.149.091  3.393.927

Ισολογισμός

στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Κατάσταση ταμειακών ροών

για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Την 1η Μαρτίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Green Dot (Cyprus) Public Co Limited 

ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος

Παναγιώτης Λοϊζίδης, Αντιπρόεδρος
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English Summary

We are both happy and proud to present our results for 

2011. In terms of fi nancial results we have performed better 

than our predictions, which is a fortunate result in such an 

adverse economic environment. Our on-going efforts to 

control our costs and optimise our performance are paying 

back and encourage us to continue striking for improved 

effi ciency at all levels. The maturing of our projects and 

the growth of our coverage, allow us to improve effi ciency 

and therefore keep our packaging fees at logical levels. 

The very fact that in these adverse economic conditions 

we have managed to keep our fees constant for three 

years now (2010-2012), and maintain at the same time a 

healthy economic standing, is indeed an achievement. It 

offers stability and allows better fi nancial planning for our 

industry at times when they are desperately needed.

Our recovery and recycling results are even more 

encouraging. After meeting for the fi rst time in 2010 our 

recycling targets, in 2011 we have exceeded our overall 

recycling targets. With declared quantities at around 75,000 

tons and the recycling of 46,500 tons of packaging in the 

year, we have even exceeded the 60% target of recycling, 

the target that we are expected to meet by 2013. This 

result is of signifi cant importance not only for Green Dot 

Cyprus but for the country as a whole, as Cyprus with such 

recycling performances has departed from the bottom 

of the recycling rates list of the EU member states. More 

importantly, we now know that Green Dot Cyprus, even 

without further geographical expansion, will be in place to 

cover the recycling targets consistently, even after 2013, the 

year that the targets go up again.

During the year we have experienced an increase in the 

paper quantities we collect from households by 33,2% 

compared to 2010, 24.3% in PMD and 27,2% in glass. We 

had an overall increase in all the materials by 29% and the 

year also closed 3,2% above our material budgets.  

We are additionally very satisfi ed because the targets 

in these fi ve years of operations have been met with an 

overall increase of ours fees from the original fees in 

2006, by slightly more than 20%, while it was initially 

expected to require increases of about 60%. We have very 

recently submitted to the authorities our application for the 

renewal of our six-year accreditation, and we believe that 

the authorities evaluate the performance of our system 

The table below lists the milestones in the growth of the Green Dot Cyprus recycling system.

positively and will confi dently renew our accreditation.

During the course of the year we grew our coverage of the 

population to 85%, giving access to about 700.000 people 

in 28 Municipalities and 50 communities. We feel that with 

this coverage we can continue to meet our recycling targets. 

Although we would also aim to cover more geographical 

areas eventually, the extent and the persistence of free-

riding in the market limits our ability to do so. To the extent 

that the authorities will continue to fail to enforce the Law 

equitably in the market, funds will not be available to the 

System to deploy a future horizontal growth plan.

We are very much encouraged by the participation of the 

public in the recycling programs, even though this is done 

purely on a voluntary basis. We believe that the Cypriot 

Society in giving its own answers to all those who were 

questioning the changes for success of Sorting at Source 

in Cyprus. We hope though that this response of the society 

will stimulate initiatives by the public authorities to invest 

Year Population % Population Materials which have Fulfi llment (%)

 Coverage Coverage been recycled (tons)

2007 236.000 32% 8.000 28%

2008 433.000 53% 12.000 30%

2009 534.000 67% 35.000 82%

2010 610.000 75% 41.500 105%

2011 655.000 85% 46.500 122%
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more in changing the attitudes of people and actively 

promote responsible citizenship. We fi rmly believe that 

planning waste management strategies that ignore the 

citizen and its infl uence (as the authorities are currently 

doing), leads to a dead end. Therefore, to strengthen our 

argument we are now preparing and will soon submit to 

the relevant authorities, a complete waste management 

strategy with concrete action plans, following the Waste 

Framework Directive (2008/98/EU) provisions and 

successful European practices.

With respect to the industry, by the end of the year 843 

companies were registered with the System, 88 of which 

are Shareholders and the rest, Members. The Membership 

is still growing but with increasing diffi culty. We are not 

satisfi ed with the support we get from the Authorities in this 

respect. We will continue our efforts towards the industry 

to further improve participation and to that end we are 

examining utilisation of the ports to enforce the Law on 

the imports. The authorities though have to clearly realise 

that their failure to enforce the Law, 10 years after its 

enactment, is hindering the growth prospects of recycling in 

Cyprus.

In terms of communication, 2011 was a very live year 

for us, rich with all types of above the line and below 

the line activities, throughout the year. We have done 

much more during the year, with the same resources. 

The main communication target was to keep increasing 

participation of the public, along with the improvement of 

the quality of sorting by the citizens. During the year we 

have rearranged our media mix to allow us increased reach 

per Euro invested. In this respect, we have shifted a lot of 

our communication towards the internet to capture the 

young age more effectively. We have completely redesigned 

our website turning it into more interactive, expanded our 

presence in the social media and came out with an internet 

game for recycling. In parallel, in terms of below the line 

activities we have developed our own large scale events like 

the Recycling Festival and the Green Dot Environmental 

Awards with great success. We have also successfully 

attracted other organisations to invest in our events and 

initiatives though their social responsibility programs, 

securing more than 100.000 Euros in such support for 

various events.

One of the important initiatives of the year was to set-

up a Green Dot Cyprus Volunteers Group to support our 

communication work. We aim to develop a group of change 

agents from within the society, working for the society. 

We believe that volunteers are best suited to pass on the 

recycling message to the society and we have therefore 

developed the “Green Team” to do so. We were successful in 

registering 800 volunteers during the year and visiting with 

them more than 5,000 households. Our target is to further 

expand this team and to that extent we utilise the support 

of organised groups like the scouts, educational institutions 

and others.  

We strongly believe in the young generation and have 

invested respectively from day one in the education of 

the youngsters for the environment and recycling. We are 

happy to see that the youngsters are becoming our biggest 

allay and a strong leverage on the average young family, 

to recycle. Knowing that our systematic presence in the 

schools now that we cover most of the population is not 

easily sustainable, we decided to invest in providing the 

right tools to the teachers to do the communication for 

recycling part of the school curriculum. Towards the end of 

the year we proudly presented in a press conference with 

the Minister of Education, the fi rst Educational Guide for 

proper waste management for the elementary schools. 

The material was developed in close collaboration with 

the Pedagogical Institute and the Frederic University and 

with the fi nancial support of the Coca Cola Company and 

the Lanitis Bros Company. The Guide has received an 

enthusiastic welcome by the educational community. We 

therefore plan to expand this initiative in 2012, with the 

development of an equivalent package for the high school 

level of education.

During 2011 we have continued the professional audits on 

the packaging Declarations of our members. 30 audits were 

performed by Ernst & Young and Deloitte and Touche during 

the year. The results were in total 119 tons of packaging 

that were under-declared or incorrectly declared (in the 

wrong category). We plan another 30 audits in 2012. In 

terms of analyses for heavy metal traces in packaging, we 

run 20 independent audits through an accredited lab in 

2011, without any noticeable traces of heavy metals above 

the minimum levels of the Law.

We have successfully continued managing the two other 

systems that we sell management services to.  We have 

also recently renewed our management contract with AFIS 

Cyprus Ltd for another two years.

In terms of operations, AFIS grew its presence in battery 

bins to about 1800 buns by the end of 2011, while collecting 

33 tons of batteries for recycling. During the year, we 

have also exported the fi rst two containers with 40 tons of 

batteries to a specialised plant in Belgium for recycling. 

For Electrocyclosis, the year was slow in the collection of 

Electrical and Electronic Equipment. Despite our efforts, we 

have collected only 1200 tons of equipment, 40% less than 

originally planned, although we had the capacity to collect 

and treat much more than that. The shortcoming is purely 

a result of continuous loss of equipment to scrap metal 

yards due the high metals prices. The economic crises 

makes things even worse, as more people are engaging 

in scavenging to earn a living or an extra income. The 

authorities have to get their act together in dealing with 

this problem, especially by controlling the scrap yards. The 

WEEE collection and recycling targets are about to treble 

soon in the EU legislation and Cyprus will in no way be able 

to meet such targets if the Law for the proper management 

of the old equipment is not enforced at the soonest.

Both AFIS and Electrocyclosis are developing their own 

communication campaigns to sensitise the population for 

the recycling of the batteries and the old equipment.

We confi dently move into the new year. A new year with new 

challenges and new targets to be met. We will focus all our 

efforts in improving the recycling programs we manage.
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