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Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί Μέτοχοι, 

Ολοκληρώσαμε αισίως μια δύσκολη χρονιά με πρωτόγνωρες 

προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες 

που δημιούργησε στην αγορά η απομείωση των καταθέσεων 

και η ανατροπή σημαντικού μέρους του Τραπεζικού μας 

συστήματος, η χρονιά για τον Οργανισμό μας κλείνει σχετικά 

καλά. Έχουμε βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό μας γιατί απέδωσαν τα μέτρα που έγκαιρα 

λήφθηκαν για αντιμετώπιση των δυσμενών εξελίξεων. 

Δεν είναι σοφό να προσποιείται κάποιος ότι τα προβλήματα 

εξέλειπαν. Η Κύπρος παραμένει υπό κατάσταση “εκτάκτου 

ανάγκης”, αφού παραμένει αμφίβολον κατά πόσο θα 

μπορέσει να αντεπεξέλθει, με δεδομένες και συνεχείς τις 

παλινδρομήσεις, τις εσωτερικές έριδες, τη μη αντίληψη των 

συσχετισμών και τις αδυναμίες στην επίλυση προβλημάτων.

Εις ότι μας αφορά όμως τουλάχιστον, έχουμε με σχετική 

επιτυχία απορροφήσει τους κραδασμούς και ευελπιστούμε 

ότι θα το επιτύχουμε και στη συνέχεια. Με αυτά τα δεδομένα 

αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το 2014 και ελπίζουμε ότι 

τα πράγματα στην ευρύτερη αγορά θα αρχίσουν σιγά σιγά να 

επανέρχονται σε μια πιο ομαλή κατάσταση. 

Όλη η προεργασία που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια για να 

εξορθολογήσουμε το κόστος μας, αποδείχθηκε σημαντικότατη 

την τελευταία τριετία, αφού καταφέραμε να επεκτείνεται το 

πρόγραμμα ανακύκλωσης χωρίς να χρειαστεί οποιαδήποτε 

αύξηση των τελών μας. Για πέμπτη συνεχή χρονιά διατηρούμε 

σταθερά τέλη για τη βιομηχανία. 

Παράλληλα, αφουγκραζόμενοι τα συσσωρευμένα οικονομικά 

προβλήματα των Τοπικών Αρχών, προχωρήσαμε από την 

1/1/2014 στη μείωση των τελών που καταβάλλουν για τη 

διαχείριση του χαρτιού που δεν είναι συσκευασία, κατά 21% 

σε σχέση με το 2013. Στόχος μας είναι να καταφέρουμε 

σταδιακά να μην χρεώνονται οι Τοπικές Αρχές για την 

ανακύκλωση. Για να γίνει όμως αυτό εφικτό θα χρειαστούν και 

τροποποιήσεις στη Νομοθεσία ώστε να υπάρξει υποχρέωση 

“Ευθύνης του Παραγωγού” και για άλλα υλικά. 

Αντιμετωπίζοντας με εποικοδομητικό τρόπο τα οικονομικά 

προβλήματα που προκλήθηκαν, μας επιτρέπεται να 

επανέλθουμε το 2014 με μια ανανεωμένη προσπάθεια 

επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του κοινού. Στόχος μας 

είναι να προχωρήσουμε σε καινοτόμες δράσεις με έξυπνες 

επιλογές, ώστε με μικρότερο κόστος να έχουμε αυξημένη 

απόδοση. Ελπίζουμε ότι θα βρει και το κράτος τους πόρους 

για να συνεισφέρει με τη σειρά του στην προσπάθεια μας. Η 

αλλαγή συνηθειών και κουλτούρας είναι μεγάλη υπόθεση για 

να μπορεί να την πετύχει κάποιος από μόνος του. Χρειάζεται 

συλλογική δράση και συνεργασία. 

Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια, καλή δουλειά και σθένος 

στην αντιμετώπιση των δυσκολιών. Το ζητούμενο αυτής της 

χρονιάς είναι η αλληλεγγύη και η υποστήριξη σε όσους έχουν 

πληγεί περισσότερο από την οικονομική καταιγίδα. 

Μιχάλης Σπανός

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Η αλλαγή συνηθειών και κουλτούρας είναι μεγάλη υπόθεση για να μπορεί να την πετύχει 
κάποιος από μόνος του. Χρειάζεται συλλογική δράση και συνεργασία. 





Παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα που όλοι 

αντιμετωπίζουμε, είναι με ικανοποίηση που βλέπουμε ότι 

έχουν απορροφηθεί οι κραδασμοί μέχρι τώρα και η χρονιά 

κλείνει με θετικά αποτελέσματα αφού πετύχαμε μείωση του 

κόστους μας για το έτος γύρω στο 5% σε σχέση με το 2012, 

ενώ εξυπηρετήσαμε τις ίδιες περιοχές. 

Η καλή διασπορά των καταθέσεων του αποθεματικού μας, 

έχει προστατέψει τον οργανισμό σε μεγάλο βαθμό από 

την απομείωση των καταθέσεων που είχαμε τον Μάρτιο. 

Είχαμε έκθεση στην απομείωση μόνο σε ένα σχετικά μικρό 

μέρος των καταθέσεων μας στην Τράπεζα Κύπρου, ενώ 

δεν επηρεαστήκαμε καθόλου από τις εξελίξεις στη Λαϊκή 

Τράπεζα. 

Από πλευράς υλικών, λόγω της μείωσης στην κατανάλωση 

συνεχίστηκε η καθοδική πορεία της αγοράς, ενώ παράλληλα 

είχαμε μείωση (αν και μικρή) και στις ποσότητες των υλικών 

που συλλέχθηκαν σε σχέση με το 2012, ως αποτέλεσμα 

από τη μια της μείωσης στην κατανάλωση (ελπίζουμε 

και μείωση στην σπατάλη), αλλά από την άλλη και λόγω 

της δραστηριοποίησης νέων (παράνομων προς το παρόν) 

συλλεκτών υλικών συσκευασίας. 

Τον Ιούνιο ανανεώθηκε η Άδεια του Συστήματος για 

νέα εξαετή περίοδο. Η περίοδος μετά τον Ιούνιο είναι 

περίοδος κατά την οποία εκπονήθηκαν και εκπονούνται 

διάφορες μελέτες που προνοούνταν στη νέα μας Άδεια. 

Ήδη 5 σημαντικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και 

άλλες 5 είναι στο στάδιο της υλοποίησης. Με βάση τα 

αποτελέσματα των μελετών θα ληφθούν αποφάσεις μαζί με 

το Τμήμα Περιβάλλοντος που θα επηρεάσουν το Σύστημα 

ανακύκλωσης, εμπλουτίζοντας τους τύπους των υλικών 

που διαχειρίζεται, αλλά και εντάσσοντας και την ανάκτηση 

ενέργειας στις μορφές διαχείρισης των συσκευασιών. 

Ήδη, ως αποτέλεσμα των μελετών, έχει δρομολογηθεί και 

αρχίσει μια νέα προσπάθεια για την ανακύκλωση ξύλινων 

συσκευασιών. 

Καταφέραμε για πέμπτο συναπτό έτος να διατηρήσουμε 

σταθερά τα τέλη μας προς τη βιομηχανία, ενώ την ίδια 

περίοδο αυξήσαμε την κάλυψη του πληθυσμού κατά 27% και 

την ανάκτηση υλικών κατά 24%. 

Σημαντική είναι και η διαπίστωση ότι προσφέρουμε στο 

85% του πληθυσμού ένα άρτιο πρόγραμμα ανακύκλωσης, 

με κόστος περίπου 10 Ευρώ ανά κάτοικο το χρόνο. Αυτή η 

επίδοση συγκρίνεται θετικά με τις περισσότερες χώρες της 

Ευρώπης παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες έχουν πιο 

ώριμα συστήματα με αποτέλεσμα να έχουν εξορθολογήσει 

ακόμη περισσότερο το κόστος τους.

Σημαντική εξέλιξη για το 2014 αποτελεί η μείωση των 

χρεώσεων των Τοπικών Αρχών η οποία υπό προϋποθέσεις 

μπορεί να φτάσει μέχρι και το 21% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. Σημαντικό όμως είναι να ξεκαθαρίσει 

το συντομότερο το σκηνικό με υπό συζήτηση αναδιάρθρωση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί η 

βιωσιμότητα των Τοπικών Αρχών για να μην υπάρξουν 

ανατροπές και στα προγράμματα ανακύκλωσης.

Εύχομαι σε όλους δύναμη και αντοχές σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο και ελπίζουμε η ανάκαμψη της οικονομίας να 

είναι κοντά για το καλό του τόπου μας και για το καλό των 

ανθρώπων του τόπου μας. 

Κυριάκος Παρπούνας

Γενικός Διευθυντής
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Μήνυμα Γενικού Διευθυντή

Σημαντική είναι και η διαπίστωση ότι προσφέρουμε στο 85% του πληθυσμού ένα άρτιο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης, με κόστος περίπου 10 Ευρώ ανά κάτοικο το χρόνο.
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Οι στόχοι μας το 2013

Πώς τα πήγαμε;

Το 2013 έφερε σίγουρα οικονομικές εξελίξεις που δεν 
ήταν αναμενόμενες. Το κλίμα μέσα στο οποίο λειτουργούμε 
όλοι μετά τις εξελίξεις του Μαρτίου στα δύο Eurogroup, 
είναι σαφώς πολύ πιο δυσμενές ακόμα και από τις πιο 
δυσοίωνες προβλέψεις. Παρόλο που πολλά προβλήματα 
ήταν γνωστά, κανείς δεν προέβλεπε ότι οι λύσεις που θα 
δίνονταν θα ήταν τόσο δραματικές. 

Το διάστημα μετά το Μάρτιο, προβήκαμε σε σειρά 
ενεργειών και πιλοτικών εφαρμογών ώστε να βρούμε 
επιπλέον τρόπους μείωσης του κόστους λειτουργίας 
μας. Κυρίως δοκιμάσαμε για μικρή περίοδο τη συλλογή 
του PMD και του Χαρτιού με το ίδιο όχημα αντί με δύο 
ξεχωριστά οχήματα και μελετήσαμε προσεκτικά την 
πιθανότητα συλλογής του Χαρτιού και του PMD κάθε 
15 ημέρες, αντί κάθε εβδομάδα. Και τις δύο ιδέες τις 
εγκαταλείψαμε, αφού χωρίς άλλες θεσμικές αλλαγές 
(PAYT και υποχρεωτική Διαλογή στην Πηγή), θεωρήσαμε 
ότι θα επηρέαζαν αρνητικά τη συμμετοχή του κοινού 
στα προγράμματα ανακύκλωσης. Καταλήξαμε τελικά να 
προσφέρουμε έκπτωση στις Τοπικές Αρχές για το 2014 την 
οποία να επιβαρυνθεί η Green Dot Κύπρου (300,000 ευρώ 
περίπου για το 2014), παρά να επηρεάσουμε αρνητικά το 
κοινό και τη συμμετοχή του στην ανακύκλωση. 

Όσον αφορά τα υλικά, συνεχίστηκε η καθοδική πορεία 
της αγοράς λόγω της μείωσης στην κατανάλωση. Η χρονιά 
έκλεισε με μείωση 5,2% στις ποσότητες που δηλώθηκαν, 
σε σχέση με το 2012. Παράλληλα, μικρή μείωση είχαμε 
και στις ποσότητες των υλικών που συλλέχθηκαν σε σχέση 
με το 2012. Συνολικά συλλέξαμε 46,023 τόνους υλικών σε 
σχέση με 47,525 το 2012.

Το 2013 ανακυκλώθηκαν 43,318 τόνοι υλικών, σε σχέση με 
43,914 τόνους, το 2012. Από αυτούς όμως, μόνο οι 38,164 
τόνοι προσμετρούνται πλέον (με βάση τις πρόνοιες της νέας 
μας Άδειας) ως ανακύκλωση συσκευασιών, αφού οι 5,153 
τόνοι είναι χαρτί μη συσκευασίας. Με αυτά τα δεδομένα, 
φτάσαμε σε συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης το 56,24% 
για το 2013, υπερκαλύπτοντας το γενικό στόχο (55%) και 

παράλληλα καλύπτοντας και τους στόχους ανακύκλωσης 
για το πλαστικό, το χαρτί και τα μέταλλα. Σε αντίθεση, 
δεν έχουν καλυφθεί οι στόχοι για το γυαλί και το ξύλο. 
Παράλληλα, καλύψαμε και το 94% περίπου του στόχου 
ανάκτησης για το έτος (60%). 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά 
εφαρμόζονται οι νέοι στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης 
με βάση τη νομοθεσία και είναι με αυτούς τους στόχους 
που γίνονται οι πιο πάνω συγκρίσεις. Περισσότερα στοιχεία 
για τις επιδόσεις του Συστήματος μπορείτε να βρείτε στο 
τμήμα της Έκθεσης “Αποτελέσματα Ανακύκλωσης Vs 
Στόχοι”. 

Σημαντική εξέλιξη μέσα στη χρονιά ήταν η ανανέωση της 
Άδειας λειτουργίας του Συστήματος για δεύτερη εξαετή 
περίοδο. Η νέα Άδεια εκδόθηκε στις 7 Ιουνίου 2013 και 
έχει ισχύ μέχρι τις 10 Ιουνίου του 2019. 

Ως Οργανισμός, είχαμε μέσα στο 2013 και μια ακόμη 
σημαντική διάκριση. Συμμετείχαμε στην προκήρυξη για τα 
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 
της Ε.Ε. για το 2013, στην Κατηγορία “Υποστήριξη 
της Ανάπτυξης Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής 
Χρήσης των Πόρων”. Αρχικά επιλεγήκαμε ως νικητές 
της κατηγορίας στην Κύπρο και στη συνέχεια μπήκαμε 
στην τελική δυάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας να 
αντιμετωπίσουμε μία ακόμη υποψηφιότητα. Τελικά δεν 
κερδίσαμε το πρώτο βραβείο, αλλά και η δεύτερη θέση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί από μόνη της μεγάλη 
διάκριση και αναγνώριση της δουλειάς μας.
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Στα περισσότερα από τα πιο πάνω θέματα είχαμε 

θετικές εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι μετά το 

Μάρτιο οι προτεραιότητες άλλαξαν και μεγάλο μέρος 

του χρόνου μας επενδύθηκε σε αξιολόγηση νέων 

μεθόδων εργασίας για μείωση του κόστους και σε 

πολύ εντονότερη προσπάθεια για διασφάλιση των 

εισπράξεων μας από τη βιομηχανία και τις Τοπικές 

Αρχές. 

Δεν είχαμε δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά θετικά 

αποτελέσματα στην προσπάθεια αντιμετώπισης 

των προβλημάτων του free-riding. Η εφαρμογή της 

νομοθεσίας είναι θέμα των αρμοδίων αρχών και 

εμείς μπορούμε να δράσουμε μόνο υποστηρικτικά. 

Δυστυχώς οι αρχές δυσκολεύονται για διάφορους 

λόγους να δώσουν οριστικές λύσεις και οι εξελίξεις 

στο θέμα είναι βασανιστικά αργές. Παρά ταύτα, 

έχουμε μετά από συστηματική προσπάθεια, 

καταφέρει να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες με την 

Αρχή Λιμένων Κύπρου και το Τμήμα Περιβάλλοντος 

για έλεγχο των εισαγωγών Μπαταριών και 

Ηλεκτρικών/Ηλεκτρονικών Συσκευών από το Λιμάνι. 

Το Σύστημα τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία αρχές 

του 2014 και θα βοηθήσει σταδιακά και στον έλεγχο, 

τουλάχιστον των εταιρειών που εισάγουν τέτοια 

προϊόντα και για τις συσκευασίες τους, αν δεν είναι 

ήδη νομιμοποιημένες.

α.  Να ολοκληρώσουμε το Πρόγραμμα του 

ΚΕΠΑ για την αύξηση της Παραγωγικότητας, 

αναπτύσσοντας και την εφαρμογή του CRM 

για τους εργολάβους μας και τους πελάτες 

μας. 

β.  Να βελτιώσουμε την ποιότητα των υλικών 

που συλλέγουμε μειώνοντας τα υπολείμματα 

και την πρόσμιξη χαρτιού μέσα στο PMD. 

γ.  Να προωθήσουμε την εφαρμογή θεσμικών 

αλλαγών (PAYT και Κανονισμοί για 

υποχρεωτική Διαλογή στην Πηγή).

δ.  Να αυξήσουμε με δράσεις επικοινωνίας τη 

συλλογή του γυαλιού. 

ε.  Να ολοκληρώσουμε έγκαιρα τις μελέτες που 

προέκυψαν από την ανανέωση της Άδειας 

του Συστήματος. 

στ.  Να βρούμε τρόπο ώστε να προχωρήσει η 

ανακύκλωση του ξύλου. 

ζ.  Να αναπτύξουμε εκπαιδευτικό πακέτο για 

τα νηπιαγωγεία, παρόμοιο με αυτά που 

παραδώσαμε στη Δημοτική και τη Μέση 

Εκπαίδευση τα προηγούμενα χρόνια. 

η.  Να μειώσουμε το κόστος στα συμβόλαια των 

εργολάβων μας. 

θ.  Να βοηθήσουμε στον περιορισμό του free 

riding. 

ι.  Να διατηρηθεί υγιής κατάσταση στις 

εισπράξεις μας. 

Μέσα στο 2013

στοχεύσαμε όμως 

και στα πιο κάτω: 
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Να διατηρήσουμε τη συνεργασία μας με τις Τοπικές Αρχές 
και να διασφαλίσουμε ότι εάν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις 
στα έργα, θα είναι ισοζυγισμένες και δεν θα επηρεάσουν τη 
συμμετοχή του κοινού στα προγράμματα ανακύκλωσης.

Να διατηρήσουμε υγιή οικονομική κατάσταση, ιδιαίτερα στις 
εισπράξεις μας, δίνοντας και κίνητρα και διευκολύνσεις σε 
όλους τους συνεργάτες μας για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις 
τους προς το Σύστημα.

Να πετύχουμε επιπλέον εξοικονομήσεις στα έργα μας, ειδικά 
σε νέα συμβόλαια που θα προκύψουν από ανανεώσεις.

Να βελτιώσουμε την ποιότητα των υλικών που συλλέγουμε σε 
κάθε ρεύμα υλικών.

Να αναπτύξουμε το δίκτυο συλλογής του γυαλιού προς 
σταδιακή επίτευξη των νέων υψηλότερων στόχων που 
τίθενται.

Να προωθηθούν οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία με κύρια 
ζητούμενα την υποχρεωτική διαλογή στη πηγή, την εφαρμογή 
του PAYT και την επέκταση της Ευθύνης του Παραγωγού στο 
χαρτί που δεν είναι συσκευασία. 

Να ολοκληρωθούν οι μελέτες που προβλέπονται στη νέα 
αδειοδότηση και να αρχίσει η υλοποίηση κάποιων προνοιών 
τους. 

Να καθοριστεί πλάνο υλοποίησης των υποσυστημάτων 
για ειδικές κατηγορίες συσκευασιών (συσκευασίες με 
προβληματικά / επικίνδυνα υπολείμματα).  

Να αρχίσουμε επιτυχώς την υλοποίηση του μεγάλου 
έργου Life+ που στόχο έχει την ανάπτυξη των τριών RRR              
(Reduce, Reuse, Recycle) στην Κύπρο, μέσα από μια 
δυναμική εκστρατεία επικοινωνίας.

Να διοργανώσουμε μια επιτυχή παιδική παράσταση προς το 
τέλος του έτους με στόχο  την προώθηση της ανακύκλωσης.

Να ενθαρρύνουμε και εταιρείες που δεν έχουν παραδοσιακά 
συνεργαστεί μαζί μας ως χορηγοί να εντάξουν δράσεις μας 
στα προγράμματα της ΕΚΕ τους.

Να περιορίσουμε το πρόβλημα του free-riding ειδικά σε 
παράλληλους εισαγωγείς και σε κατηγορίες προϊόντων που 
δεν είναι τόσο γνωστά.

Που στοχεύουμε το 2014

Το 2014 μας βρίσκει αντιμέτωπους με μια νέα οικονομική 

πραγματικότητα πολύ διαφορετική από το παρελθόν. Οι 

αναταράξεις δεν έχουν εκλείψει και παρά τη βελτίωση των 

δημοσίων οικονομικών, στην πραγματική οικονομία υπάρχει 

αδράνεια. Το τραπεζικό σύστημα δεν έχει ξεπεράσει 

ουσιαστικά τα προβλήματά του, ούτε και έχει ξεπεραστεί 

ο κίνδυνος κατάρρευσης και άλλων Τραπεζών, όσο και 

αν απευχόμαστε όλοι τέτοιο ενδεχόμενο. Στην ουσία δεν 

υπάρχει χρηματοδότηση της αγοράς και η ρευστότητα είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη. Σε τέτοιες συνθήκες, η επιβίωση των 

Οργανισμών είναι θέμα χρηματορροής και όχι κερδοφορίας 

(πλεονασμάτων στην περίπτωση μας). Έχοντας αυτά 

στο μυαλό, προσφέραμε στις Τοπικές Αρχές συνολική 

έκπτωση ύψους 21% επί των χρεώσεων τους για το 2014, 

γεγονός που πρέπει να βοηθήσει τις Τοπικές Αρχές στην 

προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά τους 

προβλήματα, αλλά στερεί το Σύστημα από 300,000 ευρώ 

εισοδήματα για το 2014.

Με αυτά τα δεδομένα δεν τίθεται θέμα επεκτάσεων σε νέες 

περιοχές αλλά αντίθετα καθίσταται ως προτεραιότητα η 

διατήρηση των έργων στις περιοχές που ήδη καλύπτουμε 

για να μην έχουμε πισωγύρισμα. Παρά τις δυσμενείς 

συνθήκες όμως, προχωρούμε και σε βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήδη από 1η Μαΐου 2014, η 

συλλογή στο Δήμο Πάφου διαμορφώνεται σε D2D με 

συλλογή κάθε εβδομάδα και παρόμοια πρόταση έχουμε 

κάνει και στο Δήμο Τσερίου και μερικές γειτονικές 

Κοινότητες που σήμερα εξυπηρετούμε με νησίδες 

ανακύκλωσης. Στόχος είναι να ευκολύνουμε το κοινό και να 

βελτιώσουμε τη συμμετοχή του στην ανακύκλωση.

Σταδιακά, αναμένουμε να έχουμε υλοποίηση κάποιων 

από τις πρόνοιες της νέας μας Αδειοδότησης. Ήδη έχει 

προχωρήσει η ανακύκλωση του ξύλου. Έχει αναθερμανθεί η 

συζήτηση με το Τσιμεντοποιείο για την ανάκτηση ενέργειας 

και αναμένουμε σχετικές προτάσεις τους. Διερευνούμε 

παράλληλα και το θέμα ανάκτησης ενέργειας σε συνεργασία 

με τις Δασικές Βιομηχανίες και αναμένουμε επίσης 

ανταπόκρισή τους. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσει το 

θέμα του πιθανού εμπλουτισμού του ρεύματος του PMD 

και με άλλες κατηγορίες πλαστικών (π.χ. PP και σακούλες). 

Φαίνεται όμως ότι θα υπάρχει και νομοθετική ρύθμιση 

του θέματος για τις πλαστικές σακούλες σε Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο, αφού είναι ένα θέμα προτεραιότητας στην 

Ευρωπαϊκή ατζέντα. 
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Πέραν των πιο πάνω, οι πιο κάτω στρατηγικοί στόχοι για το 2014, είναι οι πιο σημαντικοί:



Σημαντική εξέλιξη μέσα στο 2014 θα είναι η 
ολοκλήρωση των διαδικασιών προσφορών και 
η έναρξη κατασκευής της ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο 
για εξυπηρέτηση της Επαρχίας Λεμεσού. Την 
ίδια ώρα, θα διαφανεί κατά πόσο και η αντίστοιχη 
μονάδα στους Αγίους Ηλιόφωτους θα οδεύσει 
προς υλοποίηση, ή όχι και με ποια δεδομένα 
και ποιους όρους. Η διαμορφούμενη για την 
ώρα τάση, σύμφωνα με τους όρους της μονάδας 
του Πεντακώμου, είναι να συμπεριλάβουν οι 
μονάδες στη δράση τους και τη διαχείριση των 
ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτή η εξέλιξη θα 
διαφοροποιήσει τα δεδομένα στα προγράμματα 
ανακύκλωσης και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
στους σχεδιασμούς μας για το μέλλον. 

Παράλληλα, σημαντική θα είναι τους επόμενους 
μήνες η απόφαση για την αναδιάρθρωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί και 
μνημονιακή πρόνοια. Είναι ξεκάθαρο πως η 
σημερινή τάξη πραγμάτων στις Τοπικές Αρχές θα 
έχει ημερομηνία λήξης, αφού με τις ρυθμίσεις 
που γίνονται στα οικονομικά των Τοπικών 
Αρχών, δεν μπορεί αυτές να είναι βιώσιμες. 
Αν δεν αλλάξει εντελώς ο χάρτης των Τοπικών 
Αρχών (γεγονός πολύ πιθανόν), θα αλλάξει 
τουλάχιστον ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών 
των Τοπικών Αρχών προς τους πολίτες. Αν 
δεν υπάρξει δηλαδή σύμπτυξη των ίδιων των 
Τοπικών Αρχών σε μεγαλύτερες οντότητες, θα 
υπάρχει σίγουρα σύμπτυξη των υπηρεσιών τους, 
περιλαμβανομένων σίγουρα και των υπηρεσιών 
συλλογής των σκυβάλων.

Αν αυτό υλοποιηθεί με παραγωγικό τρόπο και με 
όρους της αγοράς, θα αποτελέσει μια σημαντική 
εξέλιξη και για την ανακύκλωση αλλά γενικά 
και για τη διαχείριση των αποβλήτων. Εμείς 
θεωρούμε ότι το κόστος συλλογής, αν η υπηρεσία 
παρέχεται παραγωγικά, θα διαμορφωθεί περίπου 
στο μισό του σημερινού. Αυτό θα επιτρέψει με τη 
σειρά του στις Τοπικές Αρχές να αξιοποιήσουν 
αυτή την υπηρεσία και για τη συλλογή χωριστών 
ρευμάτων υλικών (όπως τα ανακυκλώσιμα, τα 
οργανικά κ.α.), ώστε να υπάρξει μείωση και 
του τελικού κόστους διαχείρισης των υλικών. 
Σε τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε και το 
Σύστημα να συνεργαστεί με αυτές τις υπηρεσίες 
για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών 
δημιουργώντας έτσι νέα έσοδα για τις Τοπικές 
Αρχές. Όχι μόνο δηλαδή θα έχουν μείωση εξόδων 
με αυτόν τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών τους 
οι Τοπικές Αρχές, αλλά θα δημιουργήσουν και νέα 
έσοδα.

Σε κάθε περίπτωση, η εξυγίανση των Τοπικών 
Αρχών και η δημιουργία βιώσιμων σχημάτων 
στο μέλλον, θα είναι μια σημαντική και πολύ 
βοηθητική εξέλιξη για τα προγράμματα 
ανακύκλωσης. Η παρούσα κατάσταση δεν βοηθά 
καθώς, ούτε τον άμεσο ρόλο τους μπορούν να 
επιτελέσουν οι Τοπικές Αρχές λόγω οικονομικής 
ασφυξίας, αλλά ούτε και μπορούν να σχεδιάσουν 
το μέλλον με όραμα και με στρατηγική, ώστε 
γενικότερα τα πράγματα αλλά και η Κυπριακή 
κοινωνία να πάνε μπροστά.
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Σημαντικές Εξελίξεις

Εξελίξεις με βάση 
τη νέα Άδεια Λειτουργίας του Συστήματος
Η ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας του Συστήματος, 

συνοδεύτηκε με μια σειρά από νέες υποχρεώσεις για 

ετοιμασία μελετών που πρέπει να υποβληθούν προς το Τμήμα 

Περιβάλλοντος. Οι μελέτες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία 

αφορά μελέτες για διευκρίνιση ή για αλλαγές στο Σύστημα σε 

θέματα συσκευασιών και είναι υποχρεωτικές για το Σύστημα 

και η άλλη αφορά μελέτες για επέκταση του Συστήματος και σε 

υλικά που δεν αποτελούν συσκευασίες, στο μέλλον. Το Σύστημα 

υπό τις οικονομικές δυσκολίες που περνούν οι επιχειρήσεις και 

οι Τοπικές Αρχές σε αυτή τη φάση, έχει επιλέξει να ασχοληθεί 

προς το παρόν μόνο με την πρώτη ομάδα μελετών. 

Οι μελέτες που αφορούν καταγραφές στοιχειών και μεθόδων είναι 
οι ακόλουθες:

1. Ανάλυση δρομολογίων και συχνοτήτων συλλογής ανά περιοχή για 

οικιακό ρεύμα.

2.   Τα στοιχεία για τεκμηρίωση της ποιοτικής σύστασης του χαρτιού 

και για τα οικιακά και για τα εμπορικά υλικά.

Αντίθετα, οι μελέτες που αφορούν νέες δράσεις είναι οι 
ακόλουθες:

3.   Μελέτη για εμπλουτισμό του ρεύματος PMD.

4.   Μελέτη για διαχείριση συσκευασιών με επικίνδυνο υπόλειμμα.

5.   Μελέτη για ανάκτηση ενέργειας από τα υπολείμματα της 

διαλογής.

6.   Μελέτη για τη διαχείριση του ξύλου.

7. Πρόγραμμα δράσης για βελτίωση της ποιότητας των 

συλλεχθέντων υλικών. 

8.   Αλλαγή των νησίδων σε Door to Door (D2D), όπου αυτό είναι 

εφικτό. 

9. Μελέτη για επέκταση με νησίδες σε συμπλέγματα χωριών κοντά 

στα αστικά κέντρα.  

10.  Μελέτη για την επίτευξη των ψηλότερων στόχων του γυαλιού.

Ήδη οι μελέτες 1, 2, 3, 6 και 10 έχουν ολοκληρωθεί και κοινοποιηθεί 

στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Η προεργασία έχει γίνει και για τις 

μελέτες 5 και 7 και οι μελέτες θα είναι έτοιμες σύντομα. Ήδη, από 

την προεργασία που έχει γίνει έχει προκύψει λύση για τη διαχείριση 

των ξύλινων συσκευασιών και τέθηκε σε εφαρμογή από 1/2/2014, σε 

συνεργασία με την εταιρεία Gea Composting Ltd.
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Μέσα στο 2013, η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία 

με την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) και το Τμήμα 

Περιβάλλοντος, ξεκίνησε διαδικασίες ελέγχου 

των εισαγωγέων μπαταριών και Ηλεκτρικών και 

Ηλεκτρονικών ειδών. Οι διαδικασίες που αναπτύχθηκαν 

αφορούν τον έλεγχο των περιβαλλοντικών 

υποχρεώσεων των παραγωγών Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρικών Στηλών και 

Συσσωρευτών (μπαταριών οικιακού τύπου), όπως αυτές 

προκύπτουν από τη νομοθεσία, στο στάδιο εισόδου των 

προϊόντων αυτών στην Κυπριακή αγορά, δηλαδή στο 

λιμάνι.

Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, ως μοχλός πίεσης 

για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και 

της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών 

(επιχειρήσεων), μειώνοντας το βαθμό μη-

συμμόρφωσης και δημιουργίας άνισου ανταγωνισμού 

που επικρατεί στην αγορά μέχρι σήμερα, λόγω 

μη συμμόρφωσης όλων των 

υπόχρεων φορέων.

Στην παρούσα φάση, το 

μέτρο βρίσκεται στην 

περίοδο δοκιμαστικής 

εφαρμογής των διαδικασιών 

αυτών κατά την οποία όλες οι 

εισαγωγές που περιέχουν τα 

πιο πάνω είδη ελέγχονται με βάση τον αριθμό ΦΠΑ της 

εταιρείας και τους δίδεται ειδικό ενημερωτικό έντυπο 

που έχει ετοιμασθεί. 

Από την ημερομηνία επίσημης εφαρμογής του μέτρου, 

δεν θα επιτρέπεται η εκτελώνιση υλικών των δύο 

πιο πάνω κατηγοριών, αν ο εισαγωγέας δεν τηρεί τις 

πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για τη διαχείριση 

των υλικών αυτών όταν γίνουν απόβλητα με βάση την 

“Ευθύνη του Παραγωγού”, ή αν δεν αναγράφεται στην 

εισαγωγή ο ορθός αριθμός ΦΠΑ του εισαγωγέα. 

Στόχος μας είναι στο μέλλον και εφόσον οι διαδικασίες 

αυτές εμπεδωθούν, να βρεθούν τρόποι ελέγχου των 

εισαγωγέων και για τις συσκευασίες που εισέρχονται 

στην Κυπριακή αγορά. 

Έλεγχος εισαγωγών 
Mπαταριών και Ηλεκτρονικού 
/ Ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
στο λιμάνι

χρι σήμερα, λόγω 

ι 

Φυλλάδιο για την ενημέρωση των υπόχρεων 

Παραγωγών από την Αρχή Λιμένων Κύπρου
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Η Green Dot Κύπρου ολοκλήρωσε με επιτυχία μέσα στο 

2013, πρόγραμμα κάτω από το «Σχέδιο Επιχορήγησης 

Επιχειρήσεων για Αντικατάσταση Θέσεων Εργασίας 

Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις Εργασίας Υψηλής 

Παραγωγικότητας». Το πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται 

στο Σχέδιο Δράσης 2007 - 2009 του Εθνικού Προγράμματος 

Παραγωγικότητας 2007 - 2013, είχε διάρκεια 18 μήνες, 

ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012, ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 

του 2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

το Ταμείο Συνοχής και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Ο Οργανισμός πέτυχε τους βασικούς στόχους που είχε θέσει 

κατά την έναρξη του προγράμματος και οι οποίοι αφορούσαν 

στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την 

καλύτερη Διαχείριση των Πελατών του Οργανισμού, καθώς 

και στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου ηλεκτρονικού συστήματος 

ανταλλαγής πληροφοριών, με τους Εργολάβους του, για όλο 

το εύρος των δραστηριοτήτων του. Στα πλαίσια ανάπτυξης του 

καινούριου λογισμικού προωθήθηκε και αναδιοργάνωση των 

διαδικασιών του τηλεφωνικού κέντρου του Οργανισμού, με 

βάση το πρότυπο CYS EN 15838:2009.

Η παροχή κινήτρων προς το κοινό για τη συμμετοχή του 

στα προγράμματα ανακύκλωσης, αλλά και κάθε μορφής 

σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων του (μείωση, 

επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση οργανικών κ.ά.), 

αποτελούσε πάγιο αίτημα της Green Dot Κύπρου. Η πρόταση 

μας ανέκαθεν ήταν ότι τέτοια παροχή κινήτρων μπορούσε να 

γίνει μαζικά μόνο με την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των 

σκυβάλων με ευέλικτα συστήματα όπως το Σύστημα «Πληρώνω 

όσο Πετώ» (ή στα αγγλικά «Pay as You Throw»). 

Το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ - ΠΟΠ» είναι ένα νέο 

σύστημα φορολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, 

που μπορούν να προσφέρουν στους δημότες τους οι Τοπικές 

Αρχές, το οποίο βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

Σύμφωνα με το ΠΟΠ, τα τέλη που πληρώνει κάθε νοικοκυριό 

συνδέονται με την ποσότητα των αποβλήτων που παράγει, 

από το οποίο εξαιρούνται τα υλικά που ανακυκλώνει ή 

κομποστοποιεί.

Τα συστήματα ΠΟΠ, εισαγάγουν με αξιόπιστο πλέον τρόπο 

την λογική της μέτρησης των σκυβάλων (είτε με το βάρος είτε 

με τον όγκο), και της χρέωσης της υπηρεσίας συλλογής και 

διάθεσης τους, ανάλογα με τη χρήση της. Καθίσταται με αυτό 

τον τρόπο η φορολογία των σκυβάλων πολύ πιο δίκαιη και 

ακριβής. 

Την ίδια ώρα, αποκτά άμεσο κίνητρο ο πολίτης να 

αυτοδιαχειριστεί τα απορρίμματα του με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο (συμμετέχοντας στην ανακύκλωση και την 

κομποστοποίηση), έτσι ώστε να μειώσει τη χρέωση του, για 

τα σκύβαλα. Με αυτό τον τρόπο συνεισφέρει στη μείωση, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων 

του, μειώνοντας το κόστος για την Τοπική του Αρχή και για την 

τσέπη του. 

Αν και δεν έχουμε μέχρι σήμερα αποτελέσματα στην 

προσπάθεια για υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων από τις 

Τοπικές Αρχές του τόπου μας, είχαμε μία πιλοτική εφαρμογή 

στο Δήμο Αγλαντζιάς με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 

Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης των Τοπικών Αρχών 

και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για τα Συστήματα ΠΟΠ, 

ο Οργανισμός μας έχει ετοιμάσει και εκδώσει δύο σχετικά 

φυλλάδια που εξηγούν τα Συστήματα ΠΟΠ. Τα φυλλάδια 

είναι διαθέσιμα σε πλήρη μορφή στην ιστοσελίδα μας                 

(www.greendot.com.cy). 

Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ολοκλήρωση σχεδίου για Αντικατάσταση Θέσεων 
Εργασίας Χαμηλής Παραγωγικότητας με Θέσεις 
Εργασίας Υψηλής Παραγωγικότητας
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Αποτελέσματα 
Ανακύκλωσης Vs Στόχοι
Το 2013 είχαμε με βάση τη Nομοθεσία τις πρώτες αλλαγές στους στόχους του 
Συστήματος. Οι νέοι στόχοι και η σύγκρισή τους με ότι ίσχυε πριν την 31/12/2012, 
παρουσιάζονται στην πιο κάτω παράσταση. Στους υπολογισμούς των ποσοτήτων 
συσκευασιών που τοποθετήθηκαν στην αγορά, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι 
στόχοι, χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των ποσοτήτων της τελευταίας πενταετίας. 

Όπως φαίνεται, οι μεγάλες αλλαγές αφορούν τους νέους πολύ ψηλότερους στόχους ανά υλικό 
συσκευασίας ειδικά για το γυαλί, το χαρτί και τα μέταλλα. 

Οι επιδόσεις του Συστήματος αντίστοιχα για το 2013, παρουσιάζονται στον πίνακα πιο κάτω: 

    Γυαλί  Πλαστικό  Χαρτί  Αλουμίνιο  Χάλυβας  Ξύλο  Άλλά  Σύνολο

 
 Δηλωθέντες τόνοι 2013  17.479  14.653  21.302  2.520  3.361  5.652  2.896  67.862 

 Υποχρέωση ανάκτησης/τόνοι  10.487  8.792  12.781  1.512  2.017  3.391  1.738  40.717 

  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60% 

 Υποχρέωση ανακύκλωσης/τόνοι  10.487  3.297  12.781  1.260  1.680  848  1.593 37. 37.324 

  60%  22,50%  60%  50%  50%  15%  55%  55% 

 Ανακυκλωθέντες τόνοι  5.310  4.028  23.982  318  4.526  0  0  38.164 

 Ποσοστό ανακύκλωσης  30,38%  27,49%  112,58%  12,64%  134,65%  0,00%  0,00%  56,24% 

 Ποσοστό ανάκτησης  30,38%  27,49%  112,58%  12,64%  134,65%  0,00%  0,00%  56,24% 

Ανακύκλωση Χαρτιού μη Συσκευασίας    5.153 τόνοι
  Σύνολο ανακυκλωθέντων υλικών  43.317 τόνοι

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2013
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Συνολικά το 2013 συλλέχθηκαν 46,023 τόνοι υλικά, εκ των 

οποίων οι 22,416 τόνοι ήταν οικιακές συσκευασίες και οι 

23,607 εμπορικές συσκευασίες. Οι αντίστοιχες ποσότητες 

για το 2012 ήταν συνολικά 47,525 τόνοι. Άρα στη συλλογή 

είχαμε μείωση της τάξης του 3%, παρά την μείωση στην 

κατανάλωση που ήταν της τάξης του 5,2%.

Διαφοροποίηση υπάρχει όμως στα αποτελέσματα 

ανακύκλωσης λόγω του διαφορετικού τρόπου αναγνώρισης 

των αποτελεσμάτων ανακύκλωσης του χαρτιού. Μέχρι 

το 2012, το σύνολο του χαρτιού που ανακτούσαμε από το 

οικιακό ρεύμα λογιζόταν ως χαρτί συσκευασίας. Με βάση τη 

νέα μας αδειοδότηση, από το 2013, ένα μέρος του χαρτιού 

που συλλέγουμε από το οικιακό ρεύμα (40% περίπου), δεν 

λογίζεται ως χαρτί συσκευασίας, αλλά ως έντυπο και άλλο 

χαρτί. Με αυτά τα δεδομένα, όπως φαίνεται και στον πίνακα, 

5,153 τόνοι χαρτιού που έχουν ανακυκλωθεί από το οικιακό 

ρεύμα, δεν υπολογίζονται στην ανακύκλωση του χαρτιού 

συσκευασίας.

Συνολικά έχουμε 2.2% υπερκάλυψη του στόχου 

ανακύκλωσης για το έτος, αλλά υπολειπόμαστε 6.3% 

του στόχου ανάκτησης για το έτος, λόγω του νέου τρόπου 

αναγνώρισης των ανακυκλωθέντων συσκευασιών για το χαρτί. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα επίσης, το ξύλο συνέχισε και το 

2013 να αποτελεί πρόβλημα αφού δεν υπήρχε δυνατότητα 

ανακύκλωσης του και είχαμε μηδενικά αποτελέσματα. 

Ελπίζουμε ότι το 2014 θα αρχίσει αυτό το έλλειμμα να 

ανατρέπεται, αφού έχει επαναρχίσει πλέον η διαχείριση του 

ξύλου.

Οι στόχοι των μετάλλων και των πλαστικών έχουν 

υπερκαλυφθεί, όπως επίσης και οι στόχοι του χαρτιού, παρά 

τη διαφοροποίηση στον τρόπο αναγνώρισης του χαρτιού 

συσκευασίας που ανακυκλώνεται. 

Το γυαλί είναι όμως η μεγαλύτερη πρόκληση λόγω της 

σημαντικής αύξησης στους στόχους του (από το 15% στο 

60%). Έτσι, ενώ η επίδοση του 2013 (30%), ήταν διπλάσια 

του παλιού στόχου (15%), η επίδοση αυτή βρίσκεται στο μισό 

ακριβώς του νέου στόχου (60%). Όσο βελτιωμένη και να είναι 

η απόδοση του 2014, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να καλύψει 

το νέο στόχο. Πάντως, βρίσκονται υπό εξέλιξη τόσο νέες 

συντονισμένες προσπάθειες για βελτίωση της απόδοσης από 

τους υφιστάμενους κάδους, όσο και η προσθήκη νέων κάδων 

σε επαγγελματικά υποστατικά που δεν εξυπηρετούνται, 

σε νέες περιοχές. Επιπλέον, ετοιμάζονται σχεδιασμοί για 

παροχή πιο αποδοτικών λύσεων στα ιστορικά κέντρα των 

πόλεων, ή και σε αμιγώς τουριστικές περιοχές, ώστε να μην 

μένει αν είναι δυνατόν, κανένα επαγγελματικό υποστατικό 

χωρίς εξυπηρέτηση. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιο κάτω παράσταση 

που συγκρίνει τη μέση ποσότητα ανά υλικό που 

τοποθετήθηκε στην αγορά την περίοδο 2008 - 2013 με την 

ποσότητα του αντίστοιχου υλικού που ανακυκλώθηκε κάθε 

έτος. Η παράσταση δείχνει την πρόοδο που είχαμε στην 

ανακύκλωση κάθε υλικού αυτή την πρώτη εξαετή περίοδο.

Η ύπαρξη στοιχείων για μια εξαετία πλέον, μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε τις τάσεις ανά υλικό και όχι μόνο τα ετήσια 

στοιχεία, ανά υλικό. Στις παραστάσεις που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ποσότητες που τοποθετούνται στην αγορά, η 

ανακύκλωση που πετύχαμε και η διαμόρφωση των παλιών (μέχρι το 2012) και των νέων (μετά το 2013) στόχων ανακύκλωσης 

για την περίοδο 2008 – 2013. 

Ανακύκλωση ανά Υλικό (Τόνοι)
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Πλαστικό 

ΧαρτίΜέταλλο

ΞύλοΓυαλί

Συνολικά όλα τα υλικά
Στην παράσταση πιο κάτω παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία για το 

σύνολο των υλικών.
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Τα αποτελέσματα της δουλειάς μας 
μέσα από τα στοιχεία της Ε.Ε. 

Η επιτυχής παρουσία και δράση του Συστήματος, αναδεικνύεται από τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζει η Κύπρος στην ανακύκλωση, σε όλες τις μελέτες και στατιστικές της Ε.Ε., τα 
τελευταία χρόνια. 

Στην παράσταση πιο κάτω από τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, διαφαίνεται η βελτίωση που 

υπήρξε στην ανακύκλωση κάθε υλικού συσκευασίας από το 2004 μέχρι το 2011 και ιδιαίτερα, η 

ακόμα καλύτερη εξέλιξη από το 2007 και μετά, που δραστηριοποιήθηκε το Σύστημα. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αν και η Κύπρος 

από το 2010 και μετά άρχισε να αντιμετωπίζει 

σημαντική οικονομική επιδείνωση, το μόνο υλικό στο 

οποίο παρατηρήθηκε κάμψη στην ανακύκλωση, ήταν τα 

μέταλλα. Τα μέταλλα έχουν ψηλά ποσοστά ανακύκλωσης 

λόγω της αξίας των υλικών ως δευτερογενή υλικά 

και οι επιδόσεις βασίζονται σε κύριο βαθμό στη 

λειτουργία των scrap dealers που εμπορεύονται 

μέταλλα, που κυρίως δεν είναι συσκευασίες. Αυτή η 

αγορά επηρεάστηκε άμεσα από την κρίση, εξ’ου και 

υπήρξε η κάμψη στα ποσοστά ανακύκλωσης. Αντίθετα, 

στα υλικά συσκευασίας που καλύπτει το Σύστημα, 

συνεχίστηκε γενικά η ανοδική πορεία στα ποσοστά 

ανακύκλωσης, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις, αφού σε 

μεγάλο βαθμό τις αναταραχές στην αγορά τις απορροφά 

το Σύστημα. Αυτή είναι μια σημαντική συνεισφορά 

της εφαρμογής της “Ευθύνης του Παραγωγού”, αφού 

δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας στην ανακύκλωση 

των Συσκευασιών και δεν αφήνει τις αναταράξεις στην 

αγορά να αποδομήσουν τις προσπάθειες που γίνονται 

για την ανακύκλωση.

Την ίδια ώρα, ενώ η Κύπρος μέχρι πριν από 5 χρόνια 

βρισκόταν τελευταία στα ποσοστά ανακύκλωσης μαζί 

με τη Μάλτα από τις χώρες μέλη της Ε.Ε., μέχρι το 

τέλος του 2011 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την 

Ε.Ε) ξεπέρασε 4 - 5 χώρες και δημιούργησε πλέον 

μια αξιόλογη δυναμική. Η εικόνα αποτυπώνεται στις 

γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν.
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Αποτελέσματα Ανακύκλωσης 2007 Συνολικά Αποτελέσματα Ανακύκλωσης 2011

Η μελέτη καταγράφει διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία για την 

υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και για την Κύπρο. Κύριο ζητούμενο 

της μελέτης ήταν να καταγράψει τις εξελίξεις στη διαχείριση 

των απορριμμάτων στα πλαίσια των προσπαθειών για τη 

δημιουργία μιας Ευρώπης με σαφώς βελτιωμένη διαχείριση 

πόρων και της προσπάθειας για εφαρμογή της ιεραρχίας 

διαχείρισης και απορριμμάτων με βάση την Οδηγία Πλαίσιο 

του 2008. Η περίοδος που καλύπτει η μελέτη είναι από το 

2001 μέχρι το 2010. 

Στα γενικά της συμπεράσματα, η μελέτη καταγράφει ότι: 

α. Αν και οι μειώσεις στην παραγωγή απορριμμάτων δεν ήταν 

σημαντικές, θετικές ήταν οι ενδείξεις για απομάκρυνση 

από την ταφή των απορριμμάτων προς πιο προτιμητέες 

μεθόδους διαχείρισης (ανακύκλωση, ανάκτηση 

ενέργειας). 

β. Υπήρξαν ειδικά αξιοσημείωτες αυξήσεις στην 

ανακύκλωση, αν και όχι τόσο ικανοποιητικές σχετικά με τα 

οργανικά (βιοαποικοδομήσιμα) απόβλητα. 

γ. Οι διαφορές μεταξύ των ποσοστών ανακύκλωσης 

μεταξύ των χωρών, αλλά και των ποσοστών αύξησης 

της ανακύκλωσης, 

αναδεικνύει τη 

σημασία των τοπικών 

θεσμικών μέτρων 

(οικονομικών και 

νομικών), στις 

επιδόσεις μιας χώρας 

στη διαχείριση των 

απορριμμάτων της. 

δ. Υπάρχει μια σαφής διασύνδεση των ποσοστών 

ανακύκλωσης, με το κόστος ταφής των υλικών στις 

χωματερές, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ψηλά τέλη 

στις χωματερές είναι σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης της 

ανακύκλωσης. 

ε. Αν και υπάρχουν χώρες με σημαντικές επιδόσεις στην 

ανακύκλωση και μερικές χώρες που έχουν επιδείξει 

σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, η πλειοψηφία 

των χωρών θα χρειαστούν ιδιαίτερες προσπάθειες 

για να επιτύχουν το στόχο του 50% ανακύκλωσης των 

απορριμμάτων μέχρι το 2020, που περιλαμβάνεται στην 

Οδηγία Πλαίσιο του 2008. 

Στην περίοδο 2001 - 2010, σύμφωνα με άλλη μελέτη της 

Ε.Ε., το συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης της Κύπρου 

διπλασιάστηκε και από το 10% έφτασε στο 20% της 

συνολικής ποσότητας απορριμμάτων που παράγονται 

στο νησί. Σε αυτή την επιτυχία ο ρόλος του Συστήματος 

ήταν κομβικός. Η πορεία φυσικά αυτή κατά την πρώτη 

περίοδο αδειοδότησης του Οργανισμού, δεν ήταν εύκολη. 

Οι σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές και η έλλειψη 

περιβαλλοντικής κουλτούρας και ευαισθητοποίησης, 

δυσχέραιναν το έργο του Οργανισμού. Παρά τις δυσκολίες 

όμως που είχε να αντιμετωπίσει και παρά τις αμφιβολίες 

πολλών για την τύχη του Συστήματος στη δύσκολη Κυπριακή 

πραγματικότητα, ο Οργανισμός κατάφερε να πετύχει και να 

ξεπεράσει τους στόχους του.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύονται από έρευνες που πραγματοποιούνται κατά 

καιρούς μεταξύ των χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από διάφορους φορείς. 

Μια τέτοιου είδους έρευνα - μελέτη, κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2013 από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (European Environment Agency) σχετικά με  

τη Διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Απορριμμάτων σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες. 
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Ειδικά, μια γενική διαπίστωση της μελέτης που έχει ιδιαίτερη 

σημασία για την Κύπρο είναι η ακόλουθη: «Είναι σημαντικό να 

τονιστεί ότι η επίσημη μεταφορά του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε Εθνική 

Νομοθεσία, σπάνια είναι αρκετή για την επίτευξη των στόχων που 

τίθενται στις διάφορες Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Πρακτικά, επιπλέον 

εθνικά και περιφερειακά μέτρα είναι αναγκαία για την επίτευξη των 

διαφόρων στόχων». 

Στην περίπτωση της Κύπρου, καταγράφει η μελέτη ότι: «η Κύπρος 

δεν χρησιμοποιεί κανένα από τα ισχυρά εργαλεία πολιτικής 

που χρησιμοποιούν άλλες χώρες για τη μείωση της ταφής των 

βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης, 

όπως φόρους απόρριψης στις χωματερές, απαγόρευση ταφής, 

επιβολή υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή, οικονομικά κίνητρα 

στα νοικοκυριά για μείωση της παραγωγής, ή για ανακύκλωση των 

απορριμμάτων τους». 

Αυτά τα ελλείμματα κατά την μελέτη είναι και η εξήγηση για την αργή 

αύξηση της ανακύκλωσης στην Κύπρο. 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες μέσα στις οποίες γίνεται η 

προσπάθεια βελτίωσης της διαχείρισης των απορριμμάτων στην 

Κύπρο (αφού παρατηρείται παντελής έλλειψη δημοσιονομικών 

εργαλείων), οι επιδόσεις την περίοδο 2001 - 2010 της Κύπρου 

ήταν συγκριτικά ενθαρρυντικές όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 

πιο κάτω. Με εξαίρεση τις χώρες Αγγλία, Ιρλανδία και Ιταλία 

στις οποίες η βελτίωση μέσα στη δεκαετία ήταν εντυπωσιακή, η 

Κύπρος περιλαμβάνεται στην αμέσως επόμενη ομάδα χωρών που 

παρουσίασαν ικανοποιητική βελτίωση την ίδια περίοδο. Στην Κύπρο 

συγκεκριμένα υπήρξε αύξηση της ανακύκλωσης από το 10% στο 

20% των στερεών απορριμμάτων μέσα στη δεκαετία.

Municipal waste recycling rates in 
32 European countries, 
2001 and 2010

Note: The further from the centre in the radar chart, the better the waste 

management. The recycling rate is calculated as the percentage of municipal waste 

generated that is recycled. Total recycling includes material recycling as well as 

composting and digestion of bio-waste. According to Eurostat the comparability of 

the data over time is high. However, some breaks in the time series are documented, 

which can infl uence the comparability between countries and within a country. 

Generally, the quality of the data has improved during the period 2001–2010. For 

Iceland, 2008 data are used for 2010. For Slovenia, 2002 data are used for 2001 and 

2009 data for 2010. Croatia is not included for 2001.

Source: Eurostat, 2012a, 2012c; ETC/SCP, 2013a, 2013b, 2013d, 2013e, 2013f.

Η βελτίωση που καταγράφεται την περίοδο 2006 - 2010, είναι σε 

μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της δουλειάς της Green Dot Κύπρου στην 

ανακύκλωση συσκευασιών όπως καταγράφεται και στην ίδια τη μελέτη, 

με ειδική αναφορά στην αύξηση που παρατηρήθηκε το 2010, χρονιά 

κατά την οποία καλύψαμε για πρώτη φορά τους στόχους μας. Εάν η 

μελέτη προχωρούσε και κάλυπτε και τα επόμενα χρόνια (2011 - 2013), 

τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη πιο καλά για την Κύπρο. 

Από όλα λοιπόν τα προαναφερθέντα θετικά αποτελέσματα 

αποδεικνύεται πως η κυπριακή κοινωνία δείχνει ότι και μπορεί και 

θέλει να συνεισφέρει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών θεμάτων 

του τόπου. Τα αποτελέσματα όμως θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακά 

αν οι θεσμοί ακολουθούσαν την κοινωνία. Αν το κράτος παρείχε τα 

αναγκαία δημοσιονομικά εργαλεία που οδηγούν μια κοινωνία στις νέες 

στοχούμενες συμπεριφορές.

Ειδικότερα, η βελτίωση που υπήρξε στην Κύπρο την περίοδο 2006 - 2010 ήταν σημαντικά καλύτερη από ότι την περίοδο 

2001 - 2005, όπως φαίνεται πιο κάτω: 
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Οικονομικά Δεδομένα

Με τα οικονομικά αυτά αποτελέσματα καταφέραμε να 
επιτύχουμε τη διατήρηση των τελών για τη βιομηχανία σταθερά 
για πέμπτη συνεχή χρονιά. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για τα Μέλη μας στη δύσκολη αυτή οικονομική 
συγκυρία. Θα παραμείνουμε ιδιαίτερα προσηλωμένοι στα 
οικονομικά μας πλάνα και στη συνέχεια, ώστε να μην υπάρξουν 
αρνητικές εκπλήξεις στα οικονομικά μας δεδομένα στη 
συνέχεια.

Επίσης, 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 και μείωση των 
συσκευασιών που τοποθετούνται στην αγορά μας. Σε σχέση 
με το 2012, οι δηλωθείσες ποσότητες συσκευασιών που 
τοποθετήθηκαν στην αγορά μας το 2013 από τις εταιρείες που 
εκπροσωπούμε, ήταν περίπου 5,5% 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 
συνεισφορά προς το Σύστημα. 

Παρόλα αυτά, προχωρήσαμε σε μείωση των χρεώσεων των 
Τοπικών Αρχών κατά 21% για το 2014, για να τις ευκολύνουμε 
να διαχειριστούν την οικονομική τους κατάσταση, έχοντας 
ως Σύστημα απώλεια εισοδήματος περίπου €300,000 για το 
2014. Την ίδια ώρα, έχουμε ήδη προβεί σε διευθετήσεις και 
βελτιώνουμε την παρεχόμενη υπηρεσία αλλάζοντας τη συλλογή 
σε περιοχές που είχαν νησίδες, σε εξυπηρέτηση από πόρτα σε 
πόρτα, γεγονός που επίσης επιβαρύνει οικονομικά το σύστημα, 
αλλά βοηθά το κοινό.

Με αυτά τα δεδομένα δεν είναι εφικτό να προσβλέπουμε 
σε ολοκληρωμένη κάλυψη νέων περιοχών που σήμερα δεν 
καλύπτονται από το Σύστημα. Θα αναπτυχθούν το πιο πιθανόν 
στοχευμένες δράσεις κυρίως για υλικά που παρουσιάζουν 
ελλείμματα με βάση τους νέους στόχους (π.χ. γυαλί και 
ξύλο), αλλά αυτό θα γίνει κυρίως με κάλυψη επαγγελματικών 
υποστατικών που παράγουν μαζικά τέτοια απόβλητα.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς της Green Dot Κύπρου για το 
2013 περιλαμβάνονται στο τέλος της παρούσας έκθεσης και 
συγκεκριμένα στο τμήμα “Οικονομικοί Λογαριασμοί Green Dot 
Κύπρου ”. Σημειώνεται ότι οι “Οικονομικοί Λογαριασμοί” έχουν 
εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και από 
τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Tα τέλη της Green Dot Κύπρου προς τη βιομηχανία 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Το 2013, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ήταν έτος ανατροπών 
και δυσμενέστατων οικονομικών εξελίξεων για την Κύπρο. 
Παρά όμως το οικονομικό αυτό κλίμα, είναι με ικανοποίηση 
που είδαμε να απορροφούνται οι κραδασμοί και η χρονιά 
να κλείνει με θετικά αποτελέσματα, αφού πετύχαμε μείωση 
του κόστους μας για το έτος γύρω στο 5% σε σχέση με το 
2012, ενώ εξυπηρετήσαμε τις ίδιες περιοχές. Τελικά το έτος 
έκλεισε με πλεόνασμα €377,000, έναντι €40,000 που είχαμε 
προϋπολογίσει. Αυτή η βελτίωση είναι αποτέλεσμα μειώσεων 
στο κόστος μας αφού τα πραγματικά έσοδα μας ήταν κατά 
€28,000 μειωμένα σε σχέση με τον προϋπολογισμό μας. 
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Είναι φθηνά ή ακριβά τα τέλη
της Green Dot Κύπρου; 

Το βασικότερο κριτήριο της επιτυχίας του Οργανισμού 
μας είναι η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης με ένα 
εξορθολογισμένο κόστος προς τη βιομηχανία του τόπου. 
Θεωρούμε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πετυχαίνουμε 
τους στόχους μας με κόστος (τέλη συσκευασίας δηλαδή 
προς τη βιομηχανία), σημαντικά μικρότερο από αυτό που 
προέβλεπαν οι αρχικοί μας σχεδιασμοί. Καταφέραμε μέσα από 
συστηματική προσπάθεια να διατηρήσουμε τα πέντε τελευταία 
χρόνια (2010 - 2014) σταθερά τέλη για τη βιομηχανία. 
Αυτό, υπό τις συνθήκες της οικονομικής στενότητας που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός μάλιστα ότι διατηρήσαμε και το 2014 τα ίδια 

τέλη, ενώ προσφέραμε και έκπτωση περίπου 300,000 ευρώ στις χρεώσεις 

των Τοπικών Αρχών. Στη συνολική του αποτίμηση, το Σύστημα προσφέρει μία 

αξιόπιστη λύση για την ανακύκλωση των συσκευασιών με κόστος που δεν 

υπερβαίνει τα 10 ευρώ ανά κάτοικο ανά έτος. Αυτή η επίδοση είναι από τις 

καλύτερες στην Ευρώπη και συγκρίνεται θετικά με χώρες που έχουν πολύ 

πιο ώριμα συστήματα με ζωή πάνω από 20 χρόνια. 

Η πιο κάτω παράσταση από μελέτη που είναι υπό εξέλιξη από την Ε.Ε. 

και θα κυκλοφορήσει επίσημα το καλοκαίρι (EPR Study, 2013), δείχνει 

ότι το κόστος του Συστήματος στην Κύπρο, συγκρίνεται πολύ θετικά με τα 

περισσότερα από τα Συστήματα άλλων χώρων.

Τα συλλογικά συστήματα θεωρείται ότι ωριμάζουν από πλευράς κόστους 

μετά από 8 - 10 χρόνια ζωής. Στη δική μας περίπτωση, συμπληρώσαμε 

7 χρόνια ζωής, με τα τελευταία 2 χρόνια να είναι σε περίοδο δραματικής 

οικονομικής επιδείνωσης. Την ίδια ώρα, η Κύπρος τιμωρείται γενικά από 

δυσοικονομίες κλίμακας λόγω του μικρού της μεγέθους και της έλλειψης 

τοπικών υποδομών ανακύκλωσης. Το γεγονός ότι έχουμε χαμηλότερο κόστος 

από περισσότερες από τις μισές χώρες που αναλύονται στη μελέτη, είναι ένα 

ιδιαίτερα θετικό στοιχείο. 
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Εγγραφή Εταιρειών στο Σύστημα

Την ίδια περίοδο διαγράφηκαν από το Σύστημα 38 εταιρείες που τερμάτισαν τις 

υπηρεσίες τους. Η αύξηση της συμμετοχής σε σχέση με την 31/12/2012 ήταν της τάξης 

του 4.8%. Σε σχέση με τις ποσότητες συσκευασιών που δηλώνονται στο Σύστημα, το 2012 

ήταν 71.600 τόνοι, ενώ το 2013 μειώθηκαν στους 67.863 (5,2% μείωση). 

Είναι σημαντικό εδώ να σημειωθεί ότι παρόλο που έχουμε νέες εταιρείες που 

συμμετέχουν κάθε χρόνο στο Σύστημα, οι μειώσεις στην κατανάλωση προκαλούν 

σταδιακά μείωση στις ποσότητες συσκευασιών που δηλώνονται. Χαρακτηριστικά, σε 

σχέση με το 2009 που ήταν η καλύτερη χρονιά σε ποσότητες, είχαν δηλωθεί από 683 

εταιρείες 80.852 τόνοι συσκευασιών. Δηλαδή υπάρχει μείωση της τάξης του 16% στις 

ποσότητες σε μια πενταετία, ενώ έχουν αυξηθεί την ίδια περίοδο οι εταιρείες που 

συμμετέχουν στο Σύστημα. Η πραγματική λοιπόν μείωση στις ποσότητες πιθανόν να 

ξεπερνά το 20% σε μια πενταετία. 

Το κεφαλαιώδες θέμα της καθολικής εφαρμογής της Νομοθεσίας από όλους τους 

Υπόχρεους Παραγωγούς δεν προχώρησε δυστυχώς θετικά, ούτε το 2013. Οι προσδοκίες 

που είχαμε ότι η σοβαρή εξώδικη ρύθμιση που περιλαμβάνει η νέα Νομοθεσία για 

τη διαχείριση των Συσκευασιών, θα επέφερε σημαντικές εξελίξεις στην αγορά αφού 

θα καταστούσε την παρανομία ασύμφορη για τις επιχειρήσεις που την επιλέγουν ως 

σήμερα, διαψεύσθηκαν. Δυστυχώς, παρά την πρόσληψη και νέων επιθεωρητών, δεν 

κατέστη δυνατό να τιμωρηθεί ούτε μία εταιρεία ώστε να παραδειγματιστούν οι υπόλοιπες 

εταιρείες.

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

κατάσταση η οποία προκαλεί στρεβλώσεις και νόθευση στον ανταγωνισμό. Παρά το ότι 

η ευθύνη και η εξουσία για την εφαρμογή των Νόμων είναι του κράτους, δεν μένουμε 

με σταυρωμένα τα χέρια. Κάνουμε συστηματική προσπάθεια να ελεγχθεί η αγορά των 

εισαγόμενων προϊόντων απευθείας από το Λιμάνι με τη διαμόρφωση του λογισμικού της 

Αρχής Λιμένων ώστε να παρακολουθεί και να ελέγχει τις εισαγωγές των συσκευασμένων 

προϊόντων και να επιβάλλεται η “Ευθύνη του Παραγωγού” κατά την εισαγωγή τους. Ήδη 

αυτό έχει προχωρήσει (σε πιλοτική μορφή) σε πρώτη φάση για τις συσκευές και τις 

μπαταρίες, κάτι που θα βοηθήσει και το Σύστημα για τις Συσκευασίες. Ελπίζουμε ότι η 

αξιοποίηση του λιμανιού ως σημείο ελέγχου θα δώσει σχεδόν άμεσα λύση στο πρόβλημα 

του free-riding, τουλάχιστον για όσα προϊόντα εισάγονται στην Κύπρο. 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, συμμετείχαν στο Σύστημα 873 
εταιρείες εκ των οποίων οι 86 ήταν Μέτοχοι και οι 787 Μέλη του 
Συστήματος. 
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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. Οι οργανισμοί αυτοί διενεργούν και αντίστοιχους 

ελέγχους στην Αυστρία και το Βέλγιο. 

Το 2013 διενεργήθηκαν από τους εξωτερικούς ελεγκτές 15 έλεγχοι. Τα αποτελέσματα 

αυτών των ελέγχων συνολικά, ήταν 97 τόνοι υλικών να βρεθούν, είτε υποδηλωμένοι, είτε 

δηλωμένοι σε λανθασμένη κατηγορία. 

Όσον αφορά τους ελέγχους που προβλέπονται να γίνουν το έτος 2014, αυτοί θα ανέλθουν 

στους 20 περίπου.
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Αναλύσεις για Βαρέα Μέταλλα
36
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 Η διενέργεια αναλύσεων σε συσκευασίες των Μελών του Συστήματος, για έλεγχο των 

συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που έχει 

αναλάβει το Σύστημα με την Aδειοδότησή του. Διενεργούνται περίπου 40 τυχαίοι έλεγχοι 

σε 10 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. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 έγιναν 36 αναλύσεις σε δείγματα προϊόντων 10 Μελών 

του Συστήματος για την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα στις συσκευασίες τους. Στις 

αναλύσεις που έγιναν δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα ψηλής συγκέντρωσης 

βαρέων μετάλλων που να ξεπερνά τα καθορισθέντα στο Νόμο όρια συγκέντρωσης. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και το 2014.
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Τα Έργα του Συστήματος
και τα Αποτελέσματα

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που επεκράτησε στην Κύπρο καθ’όλη τη 

διάρκεια του 2013, με αποκορύφωμα τις αποφάσεις του Eurogroup το Μάρτιο 

του ίδιου έτους, δεν άφησαν κανέναν ανεπηρέαστο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

τα νέα οικονομικά δεδομένα μας αναγκάζουν να αναπροσαρμόσουμε μεθόδους 

και τρόπους συλλογής με στόχο την όσο το δυνατόν πιο αποδοτική λειτουργία 

των έργων μας. Η προσπάθεια αναπροσαρμογής στα νέα δεδομένα είναι συνεχής 

και εντατική αφού κάθε οργανισμός είναι αναγκασμένος να αναπροσαρμόζεται 

στις νέες συνθήκες, προκειμένου να επιβιώσει. Μέσα στο 2013 έγιναν εντατικές 

προσπάθειες μείωσης των λειτουργικών εξόδων στη συλλογή και διαλογή 

των υλικών και εξετάστηκε με λεπτομέρεια η συμμετοχή των συνεργατών 

- διαχειριστών στο πρόγραμμα των Εμπορικών/Βιομηχανικών Αποβλήτων 

Συσκευασίας (ΕΒΑΣ). Ήδη το κόστος λειτουργίας των έργων συλλογής και 

διαχείρισης του γυαλιού έχει μειωθεί σημαντικά, με απ’ ευθείας διαπραγμάτευση 

με τους εργολάβους συλλογής και διαχείρισής του.

Η ανανέωση της Αδειοδότησης του Συστήματος τον Ιούνιο 

του 2013, επέφερε αυξημένες υποχρεώσεις τις οποίες 

καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία, πάντοτε σε 

συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και το Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Για την εκπλήρωση των νέων και υφιστάμενων υποχρεώσεων, 

μελετούνται εναλλακτικές μέθοδοι λειτουργίας των έργων μας, 

μέθοδοι όμως οι οποίες δεν θα διαφοροποιήσουν τους τρόπους 

με τους οποίους γίνεται η συλλογή των συσκευασιών όπως τις 

γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. 

Συνοπτικά, οι οικιακές συσκευασίες που συνέλεξε 

το σύστημα το 2013 ανήλθαν στους 22.416 

τόνους, σε σύγκριση με 24.415 τόνους το 

2012 (μείωση 8%). Αντίστοιχη ήταν και η 

μείωση στην κατανάλωση, αφού ήταν κατά 5,2% 

μειωμένες και οι ποσότητες που δηλώθηκαν στο 

Σύστημα το 2013, σε σχέση με το 2012. Αντίθετα,  

οι  εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες που 

συλλέξαμε ανήλθαν στους 23.607 τόνους, σε σχέση  

με 23.110 τόνους το 2012 (αύξηση 2%).
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Αποτελέσματα Συλλογής Οικιακών Συσκευασιών

Εμπορικές/
Βιομηχανικές 
Συσκευασίες

Το 2013, οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες του 
PMD από όλη την Κύπρο ανήλθαν στους 7,270 τόνους σε 
σύγκριση με 7,874 τόνους το 2012 (8% μείωση). Η ποσότητα 
του χαρτιού που συλλέχθηκε ανήλθε στους 10,284 τόνους 
σε σύγκριση με 11,511 τόνους το 2012 (11% μείωση). 
Η αντίστοιχη ποσότητα του γυαλιού ανήλθε στους 4,862 
τόνους, σε σύγκριση με 5,030 τόνους το 2012 (3% μείωση). 

Η ανάλυση των υλικών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία και ανά 
επαρχία φαίνεται πιο κάτω:

Η αντίστοιχη ανάλυση ανά υλικό και ανά επαρχία αλλά σε κατά 
κεφαλή συλλεχθείσες ποσότητες φαίνεται πιο κάτω:

Στην παράσταση που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συνολικές 
ποσότητες PMD, χαρτιού και γυαλιού που συλλέχθηκαν το 2013 σε 
σύγκριση με τις αντίστοιχες ποσότητες του 2012:

Συλλεχθείσες ποσότητες 2013
ανά επαρχία (τόνοι)

Συλλεχθείσες κατά κεφαλή ποσότητες 2013 
ανά επαρχία (kg/κάτοικο)

Συλλογή Εμπορικών/Βιομηχανικών Αποβλήτων Συσκευασίας (τόνοι) 
Σύγκριση 2013 με 2012

Συλλεχθείσες ποσότητες (τόνοι)
Σύγκριση 2013 με 2012

Σε αντίθεση με τις οικιακές συσκευασίες, η συλλογή 

Εμπορικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Συσκευασιών 

(ΕΒΑΣ) αυξήθηκε σε σχέση με το 2012 σημαντικά στις 

κατηγορίες του χαρτιού και του πλαστικού με ποσοστά 

12% και 16% αντίστοιχα, ενώ στις κατηγορίες μετάλλου 

και γυαλιού μειώθηκε με ποσοστά 16% και 20%. Συνολικά, 

ανακυκλώθηκαν 23,607 τόνοι ΕΒΑΣ σε σχέση με 23,110 που 

ανακυκλώθηκαν το 2012, μια αύξηση της τάξεως του 2%. 

Συσκευασίες ξύλου δεν ανακυκλώθηκαν το 2013. Με τη νέα 

συμφωνία για ολοκληρωμένη ανακύκλωση συσκευασιών 

ξύλου που συνομολογήθηκε, αναμένεται πως το 2014 θα 

αρχίσουν να ανακυκλώνονται ξανά και σημαντικές ποσότητες 

ξύλινων συσκευασιών.
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Είναι σημαντικό όπως έχει λεχθεί ήδη, να 
παρακολουθούμε πλέον και τις τάσεις στην 
ανάκτηση υλικών παρά τα στοιχεία μόνο ενός 
έτους. Στις παραστάσεις που ακολουθούν 
παρουσιάζονται αυτές οι τάσεις για τα ρεύματα 
που συλλέγουμε, για την περίοδο 2007 – 2013. 

Συνολικά, από το 2007 μέχρι το 2013, ο Οργανισμός μας ανακτά εμπορικές και οικιακές συσκευασίες με το ρυθμό που 
φαίνεται στην πιο κάτω παράσταση:

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει το συμπέρασμα πως τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας του Οργανισμού και 

συγκεκριμένα μέχρι το 2011, οι συλλεγόμενες ποσότητες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση η οποία διαφοροποιείται ανάλογα 

με το είδος του υλικού. Στη συνέχεια και μέχρι το 2013, παρατηρείται μια μικρή πτώση σε όλα τα υλικά η οποία είναι απόρροια 

των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας και της μείωσης στην κατανάλωση. 

ΧΑΡΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (τόνοι)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

PMD ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (τόνοι)

ΓΥΑΛΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ (τόνοι)
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Τα νέα από τα έργα μας

Συλλογή από πόρτα σε πόρτα 
στο Δήμο Πάφου

Νέα συμφωνία για διαλογή 
PMD και Χαρτιού

Από την 1η Ιουνίου 2013, άλλαξε ο τρόπος συλλογής του 

PMD και του Χαρτιού στο Δήμο Πάφου. Σε συνεργασία με 

τις υπηρεσίες του Δήμου μελετήθηκε και εφαρμόστηκε 

με επιτυχία από 1η Ιουνίου, η συλλογή του PMD και του 

Χαρτιού από πόρτα σε πόρτα (D2D), αντί από τις νησίδες 

όπως γινόταν μέχρι τότε. Η αλλαγή αυτή διευκόλυνε τους 

πολίτες να ανακυκλώνουν τις οικιακές τους συσκευασίες 

από το πεζοδρόμιο των κατοικιών τους, χωρίς να χρειάζεται 

να μεταφέρουν τα υλικά τους σε νησίδες ανακύκλωσης, ενώ 

τα ξενοδοχειακά και επαγγελματικά υποστατικά συνεχίζουν 

να συμμετέχουν κανονικά στο πρόγραμμα μέσω των κάδων 

που είναι τοποθετημένοι στους χώρους τους. Για την ακόμη 

καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των κατοίκων του 

Δήμου, από την 1η Μαΐου 2014 στο Δήμο Πάφου η συλλογή 

του PMD και του Χαρτιού μετατράπηκε σε εβδομαδιαία, αντί 

κάθε δεύτερη βδομάδα. 

Από τις 10 Απριλίου 2013 τέθηκε σε εφαρμογή 

νέο συμβόλαιο για τη διαλογή των οικιακών 

συσκευασιών σε συνεργασία με δύο οργανισμούς. 

Την Κοινοπραξία Ecobalance των εταιρειών Cyprus 

Environmental Industries και HTZ Minas (για τη 

Λευκωσία) και την εταιρεία Barracuda 

Intertrade (για τη Λεμεσό). Το 

PMD και το Χαρτί των περιοχών 

Λευκωσίας και Αμμοχώστου 

παραδίδονται στη μονάδα 

διαλογής της Λευκωσία 

(Λατσιά), ενώ τα υλικά από 

τις περιοχές Λεμεσού, 

Λάρνακας και Πάφου 

παραδίδονται στη μονάδα 

διαλογής της Λεμεσού (Μονή).

Το 2013, το Σύστημα ενέτεινε τις προσπάθειές του για να δώσει 

λύση στην διαχείριση ξύλινων συσκευασιών. Ως γνωστόν, το 

Σύστημα υποχρεούται να επιτύχει συγκεκριμένους ποσοτικούς 

στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης, που για την ξύλινη 

συσκευασία καθορίζονται στο 15% κατά βάρος της ποσότητας 

της συσκευασίας που τοποθετείται στην Κυπριακή αγορά, κατ’ 

έτος. Προς εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσής του, τον Αύγουστο 

του 2013 το Σύστημα προέβηκε σε Πρόσκληση για Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος για ολοκληρωμένη ανακύκλωση ξύλινων 

συσκευασιών και προχώρησε σε Συμφωνία με την εταιρεία GEA 

Composting Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών Animalia. Από 

αυτή την συμφωνία αναμένεται να ανακυκλωθούν το 2014, 350 

περίπου τόνοι ξύλινης συσκευασίας. Η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ 

από την 1/2/2014. 

Η διαδικασία προβλέπει όπως ο κάτοχος αποβλήτου ξύλινης 

συσκευασίας καλεί σε παγκύπριο τηλεφωνικό αριθμό 7000 

7730 και αναφέρει την ποσότητα ξύλινων συσκευασιών που έχει 

στην κατοχή του. Η εταιρεία, εντός μίας εργάσιμης εβδομάδας 

συλλέγει τις συσκευασίες και τις μεταφέρει στις εγκαταστάσεις 

της όπου και τις διαχειρίζεται.

Παραδείγματα Ξύλινων Συσκευασιών που συλλέγονται

Ανακύκλωση 
Ξύλινων Συσκευασιών

Σχεδιασμός έργου συλλογής από πόρτα σε πόρτα του Δήμου Πάφου

Για την ανακύκλωση των ξύλινων συσκευασιών, η εταιρεία GEA 

Composting Ltd εφαρμόζει πρόγραμμα παραγωγής κομπόστας 

(εδαφοβελτιωτικό ή οργανικό λίπασμα), του οποίου μέρος της 

πρώτης ύλης αποτελεί και η ξύλινη συσκευασία. Η μέθοδος αυτή 

διαχείρισης αποτελεί οργανική ανακύκλωση και έχει εγκριθεί 

σχετικά ως ανακύκλωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Το 

τελικό προϊόν της διαχείρισης μοιάζει με σκουρόχρωμο χώμα, 

δεν μυρίζει, ενώ όταν 

διαβραχεί έχει την 

ευχάριστη μυρωδιά 

του χώματος σε δάσος 

μετά τη βροχή.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για κάλυψη των 

στόχων ανακύκλωσης και του ξύλου, ένα γεγονός που ταλανίζει 

το Σύστημα καθ΄όλη τη διάρκεια της ζωής του. Θα είναι δύσκολο 

να καλυφθεί ο στόχος του 15% από το 2014, αλλά στη συνέχεια 

διαφαίνεται ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί.
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Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Από πλευράς επικοινωνίας το 2013, ο Οργανισμός στόχευσε στην ενημέρωση του κοινού 
όσον αφορά τα οφέλη της ανακύκλωσης και το σωστό διαχωρισμό των υλικών. Τελικά οι 
επικοινωνιακές δράσεις του Οργανισμού περιορίστηκαν λόγω της σημαντικής μείωσης του 
προϋπολογισμού επικοινωνίας για το συγκεκριμένο έτος. Τo αρχικό κονδύλι επικοινωνίας 
που προϋπολογίσαμε ήταν €250,000, ενώ μετά τις δυσμενείς εξελίξεις του Μαρτίου 
περιορίστηκε στις €140,000. 

Παρ’ όλες τις δυσκολίες όμως, το 2013 ήταν μια χρονιά 

ιδιαίτερα γεμάτη επικοινωνιακά, με εντατικοποίηση 

των δράσεων μας. Είχαμε την καθιέρωση των δικών 

μας πλέον μεγάλων εκδηλώσεων όπως το Φεστιβάλ 

και τις Βραβεύσεις μας. Η εδραίωση του Οργανισμού 

και η αναγνωρισιμότητα 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 επιθυμούν 

να συμμετέχουν, ή και να στηρίξουν. Την ίδια ώρα 

συμμετέχουμε και σε άλλες αξιόλογες εκδηλώσεις που 

οργανώνουν τρίτοι, όπου μας δίδεται η δυνατότητα να 

προβάλουμε το έργο μας και να ενημερώσουμε το κοινό.

Παράλληλα, για μια ακόμα χρονιά συνεχίστηκε με 

επιτυχία η ανάπτυξη του εθελοντικού προγράμματος 

του Οργανισμού, της Green Team, που στόχο έχει την 

ενημέρωση του κοινού από πόρτα σε πόρτα για την 

ανακύκλωση, από εθελοντές. 

Σημαντική εξέλιξη για τη δυνατότητα μας για επικοινωνία 

όχι μόνο για την Ανακύκλωση, αλλά και για τη Μείωση και 

την Επαναχρησιμοποίηση, αποτελεί η επιτυχής ανάληψη 

το 2014 από ομάδα συνεργατών στην οποία συμμετέχει 

ως βασικός εταίρος και η Green Dot Kύπρου, έργου 

συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Life+ για την 

προώθηση του Reduce, Reuse, Recycle. 

Το έργο αφορά την περίοδο 09/06/2014 - 10/04/2017 και 

έχει τίτλο “Awareness Raising Campaign for the Pro-

motion of Waste Reduction, Re–use and Recycling in 

Cyprus”. Έχει προϋπολογισμό περίπου €2 εκ., εκ των 

οποίων σχεδόν το €1 εκ. καλύπτεται από Ευρωπαϊκή 

Χρηματοδότηση. Η καμπάνια θα υλοποιηθεί κυρίως την 

διετία 2015 - 2016. Πιστεύουμε ότι με αυτή την παράλληλη 

δράση θα υπάρξει ακόμη πιο έντονη επικοινωνιακή 

παρουσία που θα βοηθήσει συνολικά την προσπάθεια για 

βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Κύπρο.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ΤΗΣ Ε.Ε.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 34 ΜΗΝΕΣ, 09 06 2014 - 10 04 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: LIFE13 INF/CY/000919
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33o ΦΕΣΤΙΒΑΛ3o ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το Φεστιβάλ μας που έχει ενημερωτικό, 

εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, αποτελεί 

πλέον θεσμό, καθώς διεξάγεται συστηματικά 

με μεγάλη επιτυχία τα τρία τελευταία χρόνια. Η 

επιτυχία των δύο προηγούμενων χρόνων, ώθησε 

τον Οργανισμό να οργανώσει μια ανανεωμένη 

και πιο ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η προσπάθεια 

ανταμείφθηκε με τον καλύτερο τρόπο καθώς τόσο 

η προσέλευση, όσο και το ενδιαφέρον του κοινού 

ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με πέραν των 8,000 

επισκεπτών. 

Το Φεστιβάλ αποτελεί μια εκδήλωση για όλη την 

οικογένεια, όπου μικροί και μεγάλοι, έχουν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν με ψυχαγωγικό τρόπο για 

την ανακύκλωση και το περιβάλλον. Στο χώρο του 

Φεστιβάλ, υπήρχαν ποικίλα εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

χειροτεχνίες, μπαλονοκατασκευές, διασκέδαση με 

κλόουν, face painting και πολλά άλλα. Παράλληλα, 

σε δύο εξέδρες φιλοξενούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ημέρας σειρά εκδηλώσεων για τους νεαρούς 

φίλους της ανακύκλωσης, οι οποίες περιελάμβαναν 

αφήγηση παραμυθιού, παράσταση Καραγκιόζη, 

κουκλοθέατρο, επίδειξη με παπαγάλους και πολλή 

μουσική και χορό. Ταυτόχρονα, σε ειδικά περίπτερα 

σε όλο το χώρο του πάρκου γινόταν ενημέρωση από 

διάφορους οργανισμούς για ποικίλα περιβαλλοντικά 

θέματα. Υπήρχε επίσης άφθονο φαγητό και ποτό 

σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές στην καφετέρια του 

Φεστιβάλ.

Στο Φεστιβάλ παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων 

επισήμων ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης, η 

Επίτροπος Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου 

και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 

Βουλής, Δρ. Αδάμος Αδάμου, οι οποίοι εξέφρασαν 

τα συγχαρητήρια τους για την επιτυχή διοργάνωση 

της εκδήλωσης. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί 

πλέον τη μεγαλύτερη με διαφορά Περιβαλλοντική 

εκδήλωση στην Κύπρο.

Στις 25 Μαΐου 2013 

πραγματοποιήθηκε το 3ο 

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 

Ανακύκλωσης του Οργανισμού, 

στο Πάρκο της Ακρόπολης στο 

Στρόβολο.

Προσέλευση κοινού στο

3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

της Green Dot Κύπρου

Αφήγηση παραμυθιού

Επίδειξη με 

παπαγάλους



4343

3α Περιβαλλοντικά Βραβεία
Green Dot Κύπρου 

H Green Dot Κύπρου, για τρίτη συνεχή χρονιά, τίμησε 

και ανέδειξε ανθρώπους, θεσμούς και οργανισμούς 

για τη συνεισφορά τους στο περιβάλλον, στην τρίτη 

τελετή απονομής των Περιβαλλοντικών Βραβείων 

της Green Dot Κύπρου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε 

στις 31 Οκτωβρίου 2013 στο νέο θέατρο του ΘΟΚ στη 

Λευκωσία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε για πρώτη φορά 

σε συνεργασία με την ΙΜΗ και παρουσιάστηκε από το 

περιοδικό ΙΝ Business. Οι βραβεύσεις του 2013 κάλυπταν 

ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων όπως είναι 

η επαναχρησιμοποίηση, η μείωση των αποβλήτων, τα 

πράσινα κτήρια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.ά.. 

Περιελάμβαναν συνολικά επτά κατηγορίες βραβεύσεων 

και δύο τιμητικά βραβεία. Οι βραβευθέντες στις επτά 

πρώτες κατηγορίες αναδείχθηκαν μέσα από διαδικασία 

συμψηφισμού των ψήφων του κοινού μέσω του περιοδικού 

In Business και της Επιτροπής Αξιολόγησης, με ποσοστό 

50%-50%. Τα δύο τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν 

με απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης αποτελείτο από 42 άτομα γνωστά και 

καταξιωμένα στο χώρο του περιβάλλοντος.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ANIMALIA GENETICS 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
PHOTOS PHOTIADES GROUP

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΜY GREEN CYCLE COMPOST, PREMIER SHUKUROGLOU 
CYPRUS 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 
(CANS FOR KIDS) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ 
AMERICAN HEART INSTITUTE/AMERICAN MEDICAL 
CENTER 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
FREDERICK UNIVERSITY

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
AMBROSIA OILS 

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ - GREEN LEADER AWARD
κ. XΑΡAΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΠEΜΠΤΟΥ πρώην Επίτροπος 
Περιβάλλοντος

Οι βραβευθέντες σε κάθε κατηγορία για το 2013, ήταν οι πιο κάτω:

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου, ο Πρώην Υπουργός Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Σοφοκλής Αλετράρης, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας κ. Χρίστος Μαληκκίδης καθώς και βουλευτές διαφόρων κομμάτων. Τα σχόλια όσων 
παρακολούθησαν την εκδήλωση, ήταν ιδιαίτερα θετικά, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εκδήλωση και ο θεσμός είναι 
επιτυχής και έχει αγκαλιαστεί από τους ανθρώπους του Περιβάλλοντος και όχι μόνον.

Όλοι οι βραβευθέντες στα 3α Περιβαλλοντικά 

Βραβεία Green Dot Κύπρου

Η αίθουσα της εκδήλωσης

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης
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Η Green Dot Κύπρου φροντίζει να συμβαδίζει με τις 

εξελίξεις στην τεχνολογία για να προσφέρει εύχρηστες λύσεις 

και εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση, για τους πολίτες. 

Σε αυτά τα πλαίσια, δημιούργησε και την πρώτη εφαρμογή 

για κινητά και tablets με θέμα την ανακύκλωση. Με τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή, κάθε χρήστης που την κατεβάζει 

στη συσκευή του, έχει άμεση πρόσβαση μέσω GPS ή GSM:

1. Στις ημέρες συλλογής και τα σημεία τοποθέτησης των 

κάδων συλλογής του γυαλιού, στις περιοχές όπου η συλλογή 

των ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται από πόρτα σε πόρτα.

2. Στα σημεία τοποθέτησης των νησίδων συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών, στις περιοχές που η συλλογή των 

ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται με τη μέθοδο των νησίδων.

Στην εφαρμογή υπάρχουν επίσης, γενικές πληροφορίες για 

τον Οργανισμό, τις κατηγορίες συσκευασιών που διαχειρίζεται 

και τους τρόπους συλλογής. Οι πληροφορίες καθώς και τα 

σημεία συλλογής διατίθενται τόσο στην ελληνική όσο και 

στην αγγλική γλώσσα. Παράλληλα, διατηρούνται ξεχωριστά 

γενικές πληροφορίες για τους Οργανισμούς ΑΦΗΣ και 

Ηλεκτροκύκλωση για τη διαχείριση των μπαταριών και των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, αντίστοιχα. Η εφαρμογή 

είναι συμβατή με συσκευές IOS (Apple) και Android και 

διατίθεται δωρεάν από το Apple Store και το Google Play 

Store με την ονομασία «Green Dot Cyprus».

Το 2014 προγραμματίζεται η αναβάθμιση της εφαρμογής με 

εμπλουτισμό του υλικού για την ΑΦΗΣ, μέσω της οποίας ο 

χρήστης θα έχει άμεση πρόσβαση στα σημεία τοποθέτησης 

των κάδων ανακύκλωσης των μπαταριών. Στην εφαρμογή θα 

υπάρχουν επίσης γενικές πληροφορίες για τον Οργανισμό 

και για τον τρόπο διαχείρισης των μπαταριών στην Κύπρο. 

Παράλληλα, όλη η αναβαθμισμένη εφαρμογή θα είναι 

διαθέσιμη και σε windows phones και tablets.

H Green Dot Κύπρου 

διοργάνωσε την Πέμπτη 

16 Μαΐου 2013 στη 

Λευκωσία, Συνέδριο για 

την «Ανακύκλωση και 

Εναλλακτική Διαχείριση των 

Απορριμμάτων».

To Συνέδριο 

παρακολούθησαν αρμόδιοι 

των Υπουργείων Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος και Εσωτερικών και άλλοι φορείς 

του Δημοσίου Τομέα που έχουν σχετικές αρμοδιότητες όπως 

Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες, Δημοτικοί και Κοινοτικοί Γραμματείς 

και Σύμβουλοι, αρμόδιοι Τεχνοκράτες των Τοπικών Αρχών, 

εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, 

Έπαρχοι και Επαρχιακές Διοικήσεις και επαγγελματίες του 

κλάδου.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιελάμβανε τα ακόλουθα: 

• Διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο

• Ανακύκλωση στην Κύπρο: Xτες, σήμερα, αύριο

• Πώς θα αυξήσουμε την ανακύκλωση 

• Waste management in Flanders: policy instruments and 

results

• Household packaging waste management in Belgium: How a 

public/private partnership led to outstanding results

• A comparative analysis of different PAYT-systems within the 

zone of action of EcoWerf

• Experiences with a PAYT program in a touristic area in Bel-

gium

• Meeting waste and recycling targets and achieving resource 

effi ciencies

• Britain’s recycling revolution: the role of the waste manage-

ment industry

• Πληρώνω όσο Πετώ από το Δήμο Αγλαντζιάς

• Ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα 

Στο Συνέδριο πέραν από τις κυπριακές εμπειρίες 

παρουσιάστηκαν από προσκεκλημένους εισηγητές και εμπειρίες 

από το Βέλγιο και την Αγγλία. Το Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα 

επιτυχές και το παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συνέδρων 

με αμείωτο ενδιαφέρον. Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου 

κοινοποιήθηκαν σε όλους τους αρμοδίους. Τα συμπεράσματα 

περιλαμβάνονται επίσης στο τελευταίο μέρος της παρούσας 

Ετήσιας Έκθεσης. 

Διοργάνωση Συνεδρίου
Δημιουργία Εφαρμογής 
για Smart Phones από 
την Green Dot Κύπρου

Εικόνα από την εφαρμογή της Green Dot Κύπρου

Παρουσιάσεις στο συνέδριο «Ανακύκλωση και Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων»

ώ άλλ ί
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Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά 
Εργαστήρια για παιδιά 
με θέμα την ανακύκλωση 

Η Green Dot Κύπρου διοργάνωσε για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά τα ψυχαγωγικά / εκπαιδευτικά 

εργαστήρια για παιδιά, με θέμα την ανακύκλωση. 

Τα εργαστήρια, διάρκειας δύο εβδομάδων, 

πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου 2013, για 

πρώτη φορά στη Λεμεσό. Και αυτή τη χρονιά τα 

εργαστήρια υλοποιήθηκαν με τη σημαντική στήριξη 

των εταιρειών Dixan και Tetrapak. 

Τα εργαστήρια είναι εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου και είναι ειδικά σχεδιασμένα για 

παιδιά ηλικίας από 6 έως 11 ετών. Στόχος είναι η 

ενημέρωση των παιδιών για την ανακύκλωση και τα 

οφέλη της, με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Στα 

συγκεκριμένα εργαστήρια, τα παιδιά ενημερώνονται 

για την ανακύκλωση και με τη βοήθεια ειδικευμένων 

εκπαιδευτικών δημιουργούν κατασκευές από 

χρησιμοποιημένα υλικά. Στα εργαστήρια φέτος 

συμμετείχαν γύρω στις 2,000 παιδιά από όλα σχεδόν 

τα δημοτικά σχολεία της Λεμεσού. Οι εντυπώσεις 

των παιδιών που τα παρακολούθησαν, αλλά και των 

εκπαιδευτικών που τα συνόδευαν, ήταν πολύ θετικές.

Η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Frederick 

παρουσίασαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 17 

Ιανουαρίου 2013, το Διδακτικό Υλικό «Ορθολογιστική 

Διαχείριση των Απορριμμάτων: Εκπαιδευτικές προτάσεις 

για τη Μέση Εκπαίδευση» το οποίο έχει ετοιμαστεί 

ως εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτικούς 

Μέσης Εκπαίδευσης. Το Διδακτικό Υλικό έχει στόχο τη 

συστηματική και λεπτομερή ενημέρωση των μαθητών της 

Μέσης Εκπαίδευσης για τη διαχείριση των αποβλήτων και 

την ανακύκλωση. Την πρωτοβουλία χορήγησε η εταιρεία  

Α/φοι Λανίτη Λτδ και η The Coca Cola Company.

Το εγχειρίδιο αποτελεί τη συνέχεια παρόμοιου υλικού 

που ετοιμάστηκε το 2011 για τη Δημοτική Εκπαίδευση. 

Μέσα στο 2013 ετοιμάστηκε το αντίστοιχο Διδακτικό / 

Ψυχαγωγικό Υλικό για την Προδημοτική Εκπαίδευση, το 

οποίο θα ολοκληρωθεί και θα παρουσιαστεί το 2014.

Ενημέρωση για την ανακύκλωση στα 

Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Ομάδα παιδιών που 

συμμετείχαν στα 

εργαστήρια

Από την παρουσίαση του διδακτικού υλικού στη δημοσιογραφική διάσκεψη

Το Διδακτικό Υλικό «Ορθολογιστική 

Διαχείριση των Απορριμμάτων: 

Εκπαιδευτικές προτάσεις για τη 

Μέση Εκπαίδευση»

Διδακτικό Υλικό «Ορθολογιστική Διαχείριση 
των Απορριμμάτων: Εκπαιδευτικές προτάσεις 
για τη Μέση Εκπαίδευση»

Ορθολογιστική

ριμμάτων: 

άσεις για τη 
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Συνεχίστηκε για τρίτη χρονιά, το πρόγραμμα “Συνεταίρος”, 

το οποίο παρέχει σε εταιρείες και οργανισμούς την ευκαιρία 

να υλοποιήσουν ενέργειες στα πλαίσια της ΕΚΕ τους σε 

συνεργασία με την Green Dot Κύπρου. Οι συγκεκριμένες 

ενέργειες στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού για το 

σωστό διαχωρισμό των υλικών, προβάλλοντας παράλληλα και 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιρειών. 

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες τοποθετούν μηνύματα στις 

συσκευασίες των προϊόντων, με τα οποία οι καταναλωτές 

ενημερώνονται σε ποια από τις τρεις κατηγορίες που 

συλλέγει το Σύστημα ανακυκλώνεται η συγκεκριμένη 

συσκευασία όταν αδειάσει. Οι εταιρείες που τοποθέτησαν 

τα συγκεκριμένα μηνύματα στα προϊόντα τους το 2013, ήταν 

οι: Pillakouris Trading Co Ltd, Bien Aime Ltd, Lidl Cyprus, 

Makkas Winery και A.N. Constantinou Trading Ltd. 

Ο Οργανισμός μας, συνέχισε την προώθηση του 
εθελοντισμού σε θέματα που αφορούν την ανακύκλωση 
και το περιβάλλον, μέσω της ομάδας εθελοντών «Green 
Team» και το 2013. Μέσω της συγκεκριμένης ομάδας ο 
Οργανισμός μας στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών 
στο μείζον θέμα της ανακύκλωσης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εθελοντών του Οργανισμού, 
κάθε εθελοντής αφού εκπαιδευτεί από την Green Dot 
Κύπρου, είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση 20 τουλάχιστον 
σπιτιών της γειτονιάς του, για την ανακύκλωση, κάθε χρόνο. 
Σκοπός είναι ο κάθε εθελοντής να ενημερώσει για το σωστό 
διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών που διαχειρίζεται 
η Green Dot Κύπρου καθώς και για το πρόγραμμα συλλογής 
των υλικών στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Η Green Dot Κύπρου πέτυχε το 2013 να ενταχθούν στην 
ομάδα ακόμη 1,050 εθελοντές, οι οποίοι ενημέρωσαν για την 
ανακύκλωση πέραν των 11,000 σπιτιών σε όλη την Κύπρο. 
Στόχος του Οργανισμού για το 2014 είναι να εντάξει μέχρι το 
τέλος του έτους 700 νέους εθελοντές στην ομάδα, οι οποίοι 
θα ενημερώσουν γύρω στα 7,000 νοικοκυριά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το Σεπτέμβριο του 2013 
στα μέλη της ομάδας εθελοντών της Green Dot Κύπρου 
προστέθηκαν ο Δήμαρχος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο 
Δημοτικός Γραμματέας και άλλο διοικητικό προσωπικό του 
Δήμου Δερύνειας. Με τη συγκεκριμένη κίνηση η Green Dot 
Κύπρου και ο Δήμος Δερύνειας έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη 
ώθηση στη μεταξύ τους συνεργασία προωθώντας παράλληλα 
και την αξία του εθελοντισμού.

Εκτύπωση 
μηνυμάτων σε 
συσκευασίες

Πρόγραμμα «Συνεταίρος» 

Παρουσίαση Εθελοντικού 

Προγράμματος Green 

Team στο Δήμο Δερύνειας

Οι εθελοντές εν ώρα δράσης

Ομάδα εθελοντών 
«Green Team»
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Συνεργασία
Green Dot Κύπρου
με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου
Από το 2011, ο Οργανισμός μας συνεργάζεται συστηματικά με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου 
βρίσκοντας συνεχώς νέους τρόπους εμβάθυνσης αυτής της συνεργασίας με στόχο την 
ενημέρωση του κοινού κάθε ηλικίας για τη σημασία της ανακύκλωσης στην προστασία του 
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

Οι Ανιχνευτές εν ώρα δράσης

Απονομή Πράσινης 

Σημαίας

Δράση Κοινωνικής Προσφοράς 

(Από την εκδήλωση στη Λευκωσία)

Αφίσα Αγέλης

Παιχνίδι:

Τι βάζω σε κάθε κάδο;

Τραγούδι για την ανακύκλωση

Α ή Π ά

Παράλληλα, η Green Dot Κύπρου συνεργάστηκε για πρώτη 

φορά το 2013 και με τον κλάδο των Λυκοπούλων του 

Σώματος Προσκόπων Κύπρου. Ο Οργανισμός διοργάνωσε 

με τον κλάδο Λυκοπούλων το παιχνίδι «Πράσινη Αγέλη», 

στο οποίο συμμετείχαν 30 από τις 54 Αγέλες Λυκοπούλων 

που υπάρχουν σε όλη την Κύπρο, υλοποιώντας δράσεις και 

παιχνίδια με θέμα την ανακύκλωση. Το παιχνίδι εντάχθηκε 

στους εορτασμούς των 100 χρόνων του Σώματος Προσκόπων 

Κύπρου.

Δράση Κοινωνικής προσφοράς
Συνεργασία με τον Κλάδο 
των Ανιχνευτών
Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου μέσω του κλάδου των 

Ανιχνευτών προσέφερε ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια στην 

ομάδα εθελοντών του Οργανισμού και το 2013. 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Green Dot Κύπρου σε 

συνεργασία με τον κλάδο Ανιχνευτών, πραγματοποίησε 

παγκύπρια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού από πόρτα σε 

πόρτα για το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών του 

Οργανισμού. Στην εκστρατεία έλαβαν μέρος πέραν των 

300 Ανιχνευτών (Πρόσκοποι ηλικίας 15 – 18 ετών) μέλη 

της «Green Team», της ομάδας εθελοντών της Green 

Dot Κύπρου.

Στη Λευκωσία, αφετηρία της εκδήλωσης ήταν η Εστία 

του 91ου Συστήματος Προσκόπων στο Δημοτικό Σχολείο 

Αγίου Ανδρέα. Στην έναρξη της εκστρατείας παρευρέθηκε 

και απεύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης.

Πράσινη Αγέλη
Συνεργασία με τον Κλάδο 
των Λυκοπούλων
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Οι νικητές του διαγωνισμού

Νικητές του διαγωνισμού «Γράψε 

Σενάριο - Η ζωή πριν και μετά»

«Γράψε Σενάριο - Η ζωή πριν και μετά»

Αρχή έγινε με το διαγωνισμό «Γράψε Σενάριο- Η ζωή πριν 

και μετά», όπου σκοπός του κάθε συμμετέχοντα ήταν να 

επιλέξει δύο ή τρεις χαρακτήρες από τους νέους ήρωες 

της τηλεοπτικής εκστρατείας της Green Dot Κύπρου,       

(«Green Τoones») και να δημιουργήσει ένα δικό του 

πρωτότυπο αυτοτελές σενάριο. 

Στόχος του διαγωνισμού ήταν η επαφή του κοινού με τους 

νέους τηλεοπτικούς ήρωες του Οργανισμού, μέσω ενός 

ιδιαίτερα δημιουργικού τρόπου στο διαδίκτυο. Πέραν των 

300 ατόμων έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Η βράβευση των 

νικητών έγινε στα γραφεία του Οργανισμού στις 24 Απριλίου, 

όπου βραβεύτηκαν τα τρία καλύτερα σενάρια 

τα οποία διακρίθηκαν 

για την πρωτοτυπία, 

το χιούμορ και το 

περιβαλλοντικό τους 

μήνυμα.

«Κυνήγι Πασχαλινού Αυγού»

Ο δεύτερος διαγωνισμός έγινε το Πάσχα με το διαδικτυακό 

παιχνίδι «Κυνήγι Πασχαλινού Αυγού», στο οποίο σκοπός των 

διαγωνιζομένων ήταν να βρουν τα πασχαλινά αυγά τα οποία 

εμφανίζονταν τυχαία σε διάφορα σημεία στην ιστοσελίδα της 

Green Dot Κύπρου. Στόχος του συγκεκριμένου παιχνιδιού 

ήταν η εξοικείωση του κοινού με την ιστοσελίδα της Green 

Dot Κύπρου, με έναν ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. 

Το παιχνίδι διήρκησε περίπου ένα μήνα και οδήγησε σε 

πάνω από 12,000 μοναδικές επισκέψεις στην ιστοσελίδα, 

ενώ γύρω στους 4,000 χρήστες πήραν μέρος στις κληρώσεις 

του παιχνιδιού. Η 

Green Dot Κύπρου 

βράβευσε τους νικητές 

του παιχνιδιού την 

Τετάρτη 29 Μαΐου, 

σε μικρή εκδήλωση 

στα γραφεία του 

Οργανισμού.

Διαδικτυακές Δράσεις
Ο Οργανισμός, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχουν πλέον τα διαδραστικά παιχνίδια και οι διαγωνισμοί στο 

διαδίκτυο για την ενημέρωση και ψυχαγωγία των νεαρότερων σε ηλικία ατόμων, ανέπτυξε το 2013 δύο πρωτότυπους 

εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς διαγωνισμούς. 

Η Green Dot Κύπρου συμμετείχε, για δεύτερη χρονιά, στην 

παγκόσμια πρωτοβουλία κατά της κλιματικής αλλαγής «Η 

Ώρα της Γης». Tο Σάββατο, 23 Μαρτίου, έσβησαν τα φώτα στα 

γραφεία του Οργανισμού για μία ώρα. Με τη συμμετοχή της στη 

δράση αυτή, η Green Dot Κύπρου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα 

της WWF και έδειξε με έμπρακτο τρόπο την στήριξή της στην 

παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για ευαισθητοποίηση κατά 

των κλιματικών αλλαγών.

Ώρα της Γης 2013 - Γραφεία Green Dot Κύπρου

Συμμετοχή στην εκδήλωση

«Η Ώρα της Γης 2013»

Συμμετοχή
σε διάφορες
άλλες εκδηλώσεις 

Ο Οργανισμός μας συμμετείχε και το 2013 σε αριθμό εκδηλώσεων άλλων Οργανισμών 
που είχαν περιβαλλοντικό και κοινωνικό περιεχόμενο, ενισχύοντας έτσι την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των συσκευασιών, με 
ευχάριστο και ψυχαγωγικό τρόπο. 

Στις εκδηλώσεις, ο Οργανισμός μας συμμετείχε με το δικό του περίπτερο στο οποίο 
οι μικροί φίλοι της ανακύκλωσης είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους 
χειροτεχνίες από υλικά που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους. Ταυτόχρονα, μικροί 
και μεγάλοι ενημερώνονταν και για τα προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, 
μπαταριών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών. Ο Οργανισμός μας στις εκδηλώσεις 
προσέφερε χρήσιμα και πρωτότυπα δώρα στα μικρά παιδιά, όπως παραμύθια με θέμα 
την ανακύκλωση, και μικρά κουτιά για την προσωρινή συλλογή των χρησιμοποιημένων 
μπαταριών στο σπίτι. Σε κάποιες από τις εκδηλώσεις συμμετείχε και η μασκότ του 
Οργανισμού ο «Πρασινομπαλίτσας», ο οποίος διασκέδαζε μικρούς και μεγάλους με τα 
καμώματά του.
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Πιο κάτω φωτογραφίες από τη συμμετοχή μας σε διάφορες εκδηλώσεις

Ενημέρωση του κοινού από την Green Dot Κύπρου στην εκδήλωση 

«Ημέρα Γνωριμίας του Γαλλοκυπριακού σχολείου», Φεβρουάριος 2013

Η παρουσία μας στην «Ανοιξιάτικη Φιέστα» που 

διοργάνωσε ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 

και το Δημαρχείο Λευκωσίας, Απρίλιος 2013

Η παρουσία μας στο «1ο Φεστιβάλ Προσφοράς 

της Πετρολίνα» που διοργάνωσε η εταιρεία 

Πετρολίνα, Σεπτέμβριος 2013

Η παρουσία μας στην εκδήλωση «Πράσινο Σχολείο - Πράσινη Γειτονιά» 

που διοργάνωσε το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα, Απρίλιος 2013

Χειροτεχνίες στην εκδήλωση «Παιδικό Πανηγύρι Χαράς» που διοργάνωσε 

η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων 

Πόλεως και Επαρχίας Λευκωσίας, Ιούνιος 2013

Χριστουγεννιάτικες Χειροτεχνίες από την Green Dot Κύπρου στο 

«Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγάπης Carlsberg» που διοργάνωσε o Όμιλος 

Photos Photiades, Δεκέμβριος 2013

Η παρουσία μας στη «Χριστουγεννιάτικη Φιέστα» του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, Δεκέμβριος 2013

Χειροτεχνίες στην εκδήλωση «Kids Go Green» που διοργάνωσε 

o Δήμος Λεμεσού στα πλαίσια συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Conurbant, Ιούνιος 2013

Η παρουσία μας στο Παιδικό Φεστιβάλ Ανακύκλωσης 

«Δώστε μας, μία δεύτερη ευκαιρία» του βιβλιοπωλείου 

“Rivergate”, Οκτώβριος 2013

Η μασκότ της Green Dot Κύπρου ο «Πρασινομπαλίτσας» παρέα με 

τους μικρούς του φίλους στην εκδήλωση «Πανηγύρι Ανακύκλωσης» 

του πρότυπου νηπιαγωγείου “Πουπού η Αλεπού”, Απρίλιος 2013

Η παρουσία μας στη Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου Αγίων 

Ομολογητών, Δεκέμβριος 2013 



www.electrocyclosis.com.cyl l i
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WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επεκράτησαν στην 

Κύπρο το 2013 και παρά τις όσες δυσκολίες συνεχίζει να αντιμετωπίζει η 

Ηλεκτροκύκλωση, το Σύστημα κατάφερε να κλείσει το έτος 2013 με αρκετά 

ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι συλλεχθείσες ποσότητες κυμάνθηκαν 

σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά την κατρακύλα της αγοράς, αλλά και οι 

εισπραξεις από τις Δηλώσεις των Μελών και Μετόχων του Συστήματος, ήταν 

σε σχετικά καλά επίπεδα. 

Δυστυχώς όμως, η αγορά των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών ειδών 

παρουσιάζει μεγάλη καθίζηση αφού συνδέεται άμεσα με την καθήλωση της 

οικοδομικής βιομηχανίας. Από το 2010 μέχρι το 2013, οι πωλήσεις Η.Η.Ε. 

έχουν μειωθεί κατά 48%. Αυτό σημαίνει μείωση των εσόδων του Συστήματος 

περίπου στα μισά. Παρά ταύτα, για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις του τομέα, 

προσφέραμε για το 2013 μείωση των τελών στα Μέλη μας ύψους 8%. Η ίδια 

μείωση ισχύει και για το 2014 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού.

Η συλλογή των Α.Η.Η.Ε επηρεάστηκε αρνητικά από τη γενικότερα δύσκολη 

οικονομική κατάσταση αλλά κυρίως από τη σημαντική αύξηση των 

παράνομων πλανόδιων γυρολόγων που λεηλατούν τα σημεία συλλογής των 

Α.Η.Η.Ε.. Παρόλα αυτά όμως, οι συλλεχθείσες ποσότητες για το 2013 σε 

σύγκριση με το 2012, παρουσίασαν μια μικρή αύξηση της τάξης του 2% 

περίπου. 

Συγκεκριμένα, το 2013, η Ηλεκτροκύκλωση συνέλεξε 1,449 τόνους 

συσκευών, με αύξηση της τάξης του 2.26% σε σχέση με το 2012 (1,417 

τόνοι συσκευών). Οι ποσότητες αυτές αποτελούν περίπου το 70% του στόχου 

(2,000 τόνοι) που είχε τεθεί από τον Οργανισμό για το 2013. Η επίτευξη 

του συγκεκριμένου στόχου ήταν εξαιρετικά δύσκολη κυρίως λόγω των 

οικονομικών συνθηκών που επικρατούν και της κλοπής των συσκευών. 

Οι εισερχόμενες ποσότητες ανά κατηγορία συλλογής για το 2013 συγκριτικά 

με το 2012 παρουσιάζονται στην παρακάτω γραφική παράσταση.

Εισερχόμενες ποσότητες ανά κατηγορία συλλογής
Σύγκριση 2013 με 2012
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Το έτος 2013 έφερε αλλαγές στη διαδικασία των Δηλώσεων των μελών της Ηλεκτροκύκλωσης για σκοπούς απλοποίησης. 

Συγκεκριμένα, μέχρι τα τέλη του 2012, όλα τα Μέλη του Οργανισμού έπρεπε να υποβάλλουν κάθε τρίμηνο δήλωση για 

τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που τοποθετούν στην Κυπριακή αγορά. Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε 

σημαντικό φόρτο εργασίας και πίεση κυρίως στις μικρές εταιρείες – μέλη του Οργανισμού οι οποίες δεν χρησιμοποιούν 

μηχανογραφημένα συστήματα για την ετοιμασία των Δηλώσεών τους. Λύση στο πρόβλημα έδωσε η Ετήσια Δήλωση.   

Για το 2013 σημαντικός αριθμός Μελών με βάση το μέγεθός τους υπέβαλλαν μόνο Ετήσια Δήλωση η οποία   

αφορούσε ολόκληρο το έτος.

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, δεν υπάρχουν 

αξιοσημείωτες διαφορές στο είδος των συσκευών που 

συλλέγει το Σύστημα στην πορεία του χρόνου. Και το 

2013 οι βασικές κατηγορίες συσκευών που συνέλεξε το 

Σύστημα συνεχίζουν να είναι τα ψυγεία, οι τηλεοράσεις και 

ο εξοπλισμός πληροφορικής. Την ίδια ώρα, συνεχίζουν να 

ελλείπουν, ή να είναι μικρές οι ποσότητες μεγάλων άσπρων 

συσκευών (πλην των ψυγείων) και των κλιματιστικών, αφού 

είναι συσκευές που καταλήγουν πολύ πιο εύκολα στις αυλές 

σκραπ. Αυτές είναι κυρίως συσκευές που αντικαθίστανται 

από επαγγελματίες τεχνικούς γιατί είτε είναι μεγάλες, είτε 

χρειάζονται ειδική εγκατάσταση, είτε είναι εντοιχισμένες. 

Δεν είναι συσκευές που απλά μπαίνουν στην πρίζα. Αυτά τα 

συνεργεία, αντί να μεταφέρουν τις συσκευές στο Σύστημα για 

διαχείριση, προτιμούν να τις πωλούν ως παλιοσίδερα στις 

αυλές σκραπ για επιπλέον οικονομικό όφελος.

Η διατήρηση των ποσοτήτων του 2013 στα ίδια επίπεδα με το 

2012 (και με μικρή αύξηση), είναι από μόνο του μια θετική 

ένδειξη αν λάβει υπόψη κάποιος την ένταση της κρίσης, 

τη μείωση στις πωλήσεις νέων συσκευών και την αύξηση 

της διαρροής των ποσοτήτων Α.Η.Η.Ε. από το Σύστημα 

προς τις αυλές συλλογής παλαιών μετάλλων. Κάθε μέρα 

δημιουργούνται και νέοι συλλέκτες παλαιών μετάλλων που 

απλά ψάχνουν να βγάλουν ένα μικρό μεροκάματο. 

Η διαρροή των Α.Η.Η.Ε. προς τις αυλές σκραπ αποτελεί 

σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα καθώς οι συσκευές 

που οδηγούνται στα σκραπ ως μεταλλικά απόβλητα, δεν 

τυγχάνουν της όποιας απορρύπανσης, δημιουργώντας 

έτσι πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Το συγκεκριμένο 

πρόβλημα καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό, καθώς η νέα 

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των 

Α.Η.Η.Ε του Ιουλίου 2012 (2012/19/ΕΕ), καθορίζει νέους 

και υψηλότερους στόχους ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε. από το 

2016. Αυτό σημαίνει πως το Σύστημα θα πρέπει να αυξήσει 

σημαντικά τις ποσότητες Α.Η.Η.Ε. που συλλέγει κάθε χρόνο 

προκειμένου να επιτύχει το ορόσημο του 2016, όπου ο 

στόχος καθορίζεται στο 45% του Η.Η.Ε. που τοποθετείται 

στην αγορά.

Αλλαγές στη Διαδικασία Δηλώσεων

Προετοιμασία 
Αδειοδότησης 
Μέσα στο 2013 ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για 

την υποβολή της αίτησης για επαναδειοδότηση του 

Συστήματος, για νέα χρονική περίοδο 6 ετών. Η Αίτηση 

κατατέθηκε προς τις Αρμόδιες Αρχές στις 24 Ιανουαρίου 

2014. Η παρούσα Άδεια λήγει στις 31 Μαΐου 2014. Ήδη 

με επιστολή του το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει επεκτείνει την ισχύ της παρούσας 

Άδειας του Συστήματος μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης για 

ανανέωση της Άδειας. 

Στους σχεδιασμούς του Συστήματος για τα επόμενα χρόνια έχουν ληφθεί σοβαρά 

υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία όπως αυτές προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2012/19/ΕΕ, καθώς και η δημιουργία των Πράσινων Σημείων από 

το Κράτος, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν στα μέσα του 2015 και θα 

αποτελέσουν το κύριο δίκτυο συλλογής Α.Η.Η.Ε. του Συστήματος. Όσον αφορά 

τις εξελίξεις στην αγορά, δεν αναμένεται τα επόμενα χρόνια η αγορά των Η.Η.Ε. 

να μεγαλώσει ξανά στα επίπεδα του 2011 - 2012, αλλά να παραμείνει στα 

χαμηλά επίπεδα του 2013. Από πλευράς ποσοτήτων Α.Η.Η.Ε. που αναμένεται να 

ανακτώνται, αυτές θα αυξηθούν σταδιακά από τους 1,500 περίπου τόνους ανά 

έτος που είναι σήμερα στους 3,000 τόνους περίπου μέσα στην εξαετία. Σχετικά με 

την επικοινωνία, αυτή θα επαναρχίσει μόλις είναι έτοιμα τα Πράσινα Σημεία και 

θα ξεκινήσει η συλλογή από ελεγχόμενα σημεία. 

Νέα Μειωμένα 
Τέλη - Χρονιαίες 
Δηλώσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

συναισθανόμενο τις 

μεγάλες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρείες 

του τομέα, προχώρησε σε 

μείωση των τελών κατά 8% 

για το 2013. Στη συνέχεια 

με νέα απόφασή του το 

Συμβούλιο διατήρησε την 

ίδια μείωση και για το 2014. 
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Η Ηλεκτροκύκλωση θέλοντας να δώσει 

ώθηση στην επαναχρησιμοποίηση, 

ξεκίνησε μέσα στο 2013 συνεργασία με το πρόγραμμα ΡΕΤΟ 

ΚΥΠΡΟΥ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Σκοπός του συγκεκριμένου 

Οργανισμού είναι η παροχή βοήθειας σε άτομα με εξάρτηση 

από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ και στοχεύει στο να 

παρέχει στα άτομα αυτά τη δυνατότητα να απεξαρτηθούν 

και να επανενταχθούν στην κοινωνία. Το πρόγραμμα 

λειτουργεί σε εθελοντική βάση και τα κύρια έσοδα του 

Οργανισμού προέρχονται από την επιδιόρθωση και πώληση 

μεταχειρισμένων αντικειμένων.

Η Ηλεκτροκύκλωση συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή με 

την προσφορά ποσότητας συσκευών, τις οποίες τα μέλη 

της ομάδας επιδιορθώνουν και πωλούν στο κατάστημα που 

διαθέτουν. Από την αρχή της συνεργασίας, έχουν δοθεί στο 

συγκεκριμένο Οργανισμό από την Ηλεκτροκύκλωση περίπου 

2 τόνοι μεγάλων συσκευών και ψυγείων οι οποίοι έχουν 

αξιοποιηθεί με επαναχρησιμοποίηση.  

Ο Οργανισμός μας θεωρεί πως η προώθηση των 

περιβαλλοντικών στόχων είναι ευχής έργον να συνδυάζεται 

με κοινωνική προσφορά, όπως είναι η συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία.

Συνεργασία με το πρόγραμμα 
ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η Ηλεκτροκύκλωση σε συνεργασία με την εταιρεία Telli Enterprises Ltd, το 

Junior School και το Senior School, οργάνωσαν την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, 

εκστρατεία συλλογής παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό 

την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωσή τους.

Τα αποτελέσματα της εκστρατείας ήταν ενθαρρυντικά καθώς συλλέχθηκαν περίπου 

1,500 κιλά παλιές συσκευές, κυρίως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κονσόλες, φορητοί 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες μικροσυσκευές. Η επιτυχία της εκδήλωσης  

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ενδιαφέρον και την οργάνωση που ανέπτυξαν τα 

εμπλεκόμενα σχολεία για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση των γονέων των μαθητών τους.

Με την ολοκλήρωση της εκστρατείας, δωρίθηκε από την Ηλεκτροκύκλωση    

και την Telli, ένα συμβολικό χρηματικό ποσό στα δύο σχολεία το οποίο    

θα χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων. 

Η Ηλεκτροκύκλωση πραγματοποίησε εκστρατεία συλλογής 

αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από 

τις 8 έως τις 12 Απριλίου, σε συνεργασία με το Τμήμα 

Περιβάλλοντος.

Η συλλογή αφορούσε Απόβλητα Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, τα οποία προσκόμιζαν τόσο 

οι εργαζόμενοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, όσο και 

καθηγητές και μαθητές του Γυμνασίου Ζακακίου. Μέσω της 

συγκεκριμένης πρωτοβουλίας συλλέχθηκε μικρό χρηματικό 

ποσό που διατέθηκε για την αγορά σχολικής στολής για 

άπορα παιδιά τη σχολική περίοδο 2013-2014.

Εκστρατεία Συλλογής
Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών 
στο Junior & Senior School

Εκστρατεία Συλλογής 
ΑΗΗΕ στο Γυμνάσιο 
Ζακακίου και στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος

Εκστρατεία Συλλογής Ηλεκτρικών 

και Ηλεκτρονικών Ειδών στο 

Junior και Senior School

Συλλογή Α.Η.Η.Ε.

στο Γυμνάσιο Ζακακίου

Με την ολοκλήρωση της εκστρατείας, δωρίθηκε από την Ηλεκτροκύκλωση    

και την Telli, ένα συμβολικό χρηματικό ποσό στα δύο σχολεία το οποίο    

θα χρησιμοποιηθεί για αναβάθμιση του εξοπλισμού των σχολείων. 
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Δήμος Αγίου Αθανασίου 15 μέχρι 19 Απριλίου

Σύμπλεγμα Πέρα Χωρίο και Νήσου 22 μέχρι 27 Απριλίου

Αλάμπρα 27 Απριλίου μέχρι 3 Μαΐου

Κοινότητα Παλαιχωρίου 26 Απριλίου

Δήμος Τσερίου 8 μέχρι 15 Νοεμβρίου

Δήμος Αθηένου 14 μέχρι 19 Σεπτεμβρίου

Κοινότητα Λυθροδόντα 22 Νοεμβρίου μέχρι 5  Δεκεμβρίου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2013, η Ηλεκτροκύκλωση συνεργάστηκε με Δήμους και Κοινότητες με σκοπό τη διοργάνωση 

εκστρατειών συλλογής Α.Η.Η.Ε. σε όλη την Κύπρο. Οι συγκεκριμένες εκστρατείες βοηθούν σημαντικά τους κατοίκους των 

περιοχών αυτών να ανακυκλώσουν τις παλιές τους συσκευές, αλλά και να ενημερωθούν για τα οφέλη και τους τρόπους 

ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε. Συγκεκριμένα, το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν στους πιο κάτω Δήμους και Κοινότητες 

εκστρατείες για τη συλλογή Α.Η.Η.Ε:

Ευελπιστούμε πως στο μέλλον θα συμμετάσχουν ακόμα 

περισσότεροι Δήμοι και Κοινότητες στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα εκστρατειών, ώστε να εξυπηρετείται 

σημαντικός αριθμός πολιτών από όλες τις επαρχίες της 

Κύπρου και πως η συμμετοχή του κοινού θα αυξηθεί στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό για το καλό του περιβάλλοντος και 

του τόπου μας.

Συνεργασία με Δήμους - Κοινότητες 

Η Ηλεκτροκύκλωση πραγματοποίησε εκστρατεία συλλογής 

Α.Η.Η.Ε. από τις 13 έως τις 23 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με το 

Γυμνάσιο Αγίας Φυλάξεως Λεμεσού. 

Σε χώρο του σχολείου τοποθετήθηκε ειδικός κάδος συλλογής 

Α.Η.Η.Ε. τα οποία συγκέντρωναν οι καθηγητές και μαθητές του 

Γυμνασίου. Η Ηλεκτροκύκλωση προσέφερε συμβολικό χρηματικό 

ποσό στο σχολείο, το οποίο διατέθηκε για το συσσίτιο και την 

ένδυση απόρων μαθητών του σχολείου. 

Εκστρατεία Συλλογής 
ΑΗΗΕ στο Γυμνάσιο 
Αγίας Φυλάξεως

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η Ηλεκτροκύκλωση έλαβε μέρος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με δικό 

της περίπτερο, στο 3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

της Green Dot Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου στο 

Πάρκο της Ακρόπολης, στο Στρόβολο. Στο περίπτερο του Οργανισμού, 

οι επισκέπτες μπορούσαν να ενημερωθούν για την ανακύκλωση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ παράλληλα οι νεαροί 

επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παίξουν, συναρμολογώντας σωστά 

τις μασκότ του Οργανισμού, οι οποίες είναι κατασκευασμένες από 

ομοιώματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Στόχος του 

Οργανισμού ήταν μικροί και μεγάλοι να έρθουν σε επαφή με την 

ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το Φεστιβάλ 

επισκέφθηκαν πάνω από 8,000 άτομα.

Η Ηλεκτροκύκλωση στο 3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου

Το περίπτερο της Ηλεκτροκύκλωσης στο 3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

της Green Dot Κύπρου
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Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ

Από την αρχή της λειτουργίας 
του Συστήματος μέχρι το τέλος 

του 2013, έχουν συνολικά 
τοποθετηθεί 2.563 κάδοι 

μπαταριών σε όλη την Κύπρο

Αν και οι εξελίξεις στην οικονομία της χώρας ήταν δυσμενέστατες 

την προηγούμενη χρονιά, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις του Μάρτη, 

η Α.Φ.Η.Σ έχει σχεδόν επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί 

για το έτος. Τόσο η τοποθέτηση νέων κάδων, όσο και η συλλογή 

μπαταριών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου συνεχίστηκαν 

με ικανοποιητικό ρυθμό. Από την αρχή της λειτουργίας του 

Συστήματος μέχρι το τέλος του 2013, έχουν συνολικά τοποθετηθεί 

2.563 κάδοι μπαταριών σε όλη την Κύπρο, ενώ ο αρχικός 

σχεδιασμός και το εγκριθέν με την Αδειοδότηση του Συστήματος 

επιχειρηματικό σχέδιο, προνοούσαν την τοποθέτηση 2.500 κάδων 

στην πρώτη εξαετία λειτουργίας του. Το Σύστημα έχει αποφασίσει 

να συνεχίσει να καλύπτει τη ζήτηση και τις ανάγκες σε κάδους 

παρά το γεγονός ότι έχει καλυφθεί ο στόχος των 2.500 κάδων. Στις 

γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν παρουσιάζεται ο ρυθμός 

τοποθέτησης των κάδων ανά έτος από την αρχή της λειτουργίας 

του Συστήματος μέχρι και σήμερα και η τοποθέτηση κάδων ανά 

επαρχία για το 2013.

Το 2013, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στο ρυθμό τοποθέτησης 

κάδων, όσο και στην ποσότητα μπαταριών που συλλέχθηκε, σε 

σύγκριση με το 2012. Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος τοποθετήθηκαν 

439 κάδοι και συλλέχθηκαν περίπου 38,5 τόνοι μπαταριών, 

ποσότητα αυξημένη κατά 20% σε σχέση με την ποσότητα που 

συλλέχθηκε το 2012. Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν, 

παρουσιάζεται η ετήσια συλλεχθείσα ποσότητα από το Σύστημα 

από τα μέσα του 2009 μέχρι το 2013 και τα ποσοστά των 

συλλεγόμενων ποσοτήτων για το 2013, ανά επαρχία. 

Τοποθέτηση κάδων ανά έτος 
(2009 - 2013)

Τοποθέτηση κάδων ανά επαρχία 
(2013)

Συλλογή μπαταριών ανά έτος

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί πως η επιτυχία του 

Συστήματος εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη σωστή και 

συνεχή ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία της συμμετοχής 

στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών, καθώς και για τα οφέλη 

που αποκομίζουν όλοι από τη σωστή διαχείριση και ανακύκλωσή 

τους. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός έχει εντείνει ακόμη περισσότερο 

τις επικοινωνιακές του δράσεις προκειμένου να επιτύχει τους 

στόχους του. Η συνεχής προσπάθεια, για την επίτευξη των στόχων 

του Συστήματος σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, 

θα συνεχιστεί αμείωτη από την ΑΦΗΣ, παρά τις δυσκολίες και  

το 2014.

Συλλογή μπαταριών ανά επαρχία - 2013 (%)
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H ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των μπαταριών και για τα οφέλη 
της ανακύκλωσής τους, αποτελεί αδιαμφισβήτητα το πιο σημαντικό μέσο για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων 
που θέτει η νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, η ΑΦΗΣ επικεντρώθηκε και το 2013 στη συστηματική και συνεχή 
ενημέρωση του κοινού τόσο για τα σημεία στα οποία βρίσκονται οι κάδοι, όσο και για τη διαδικασία ανακύκλωσής 
τους, όπως επίσης και για τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή διαχείρισή τους τόσο για τον άνθρωπο, όσο και 
για το περιβάλλον. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σε σχέση με το μέγεθος του, το Σύστημα επενδύει πολύ μεγάλο 
μέρος του προϋπολογισμού του (περίπου το 50%) στην επικοινωνία. Αυτό δείχνει και την αποφασιστικότητα 
του Οργανισμού στην προσπάθεια για επίτευξη των στόχων του. Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των 
επικοινωνιακών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2013.

Ενημέρωση του κοινού

Το 2013, η ΑΦΗΣ παρουσίασε τη νέα της τηλεοπτική 

διαφήμιση με την οποία ενημερώνει το κοινό για τη 

σημασία της ανακύκλωσης των μπαταριών ενώ ταυτόχρονα 

το προτρέπει να ανακυκλώνει τις μπαταρίες του. Στη 

διαφήμιση εμφανιζόταν τόσο ο παλιός όσο και ο νέος κάδος 

συλλογής μπαταριών του Οργανισμού, με σκοπό την όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητά τους από το κοινό. 

Στο τέλος της διαφήμισης προβάλλονταν και πληροφορίες 

για το είδος των υποστατικών στα οποία μπορεί το κοινό 

να βρει κάδους μπαταριών (υπεραγορές, σχολεία, δημόσια 

κτίρια κτλ.). Η τηλεοπτική καμπάνια προβλήθηκε το Μάρτιο, 

τον Απρίλιο και το Νοέμβριο. 

Παράλληλα με την τηλεοπτική καμπάνια του 

Οργανισμού, τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία στους 

αυτοκινητοδρόμους της Κύπρου, πινακίδες εξωτερικού 

χώρου, οι οποίες προέβαλαν τη συνεισφορά της 

ανακύκλωσης μπαταριών στην προστασία του περιβάλλοντος 

και προέτρεπαν το κοινό να ανακυκλώσει τις παλιές του 

μπαταρίες. Οι πινακίδες βρίσκονταν τοποθετημένες στους 

αυτοκινητοδρόμους από το Μάρτιο και για περίοδο τριών 

μηνών περίπου.

Τηλεοπτική Διαφήμιση

Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου

Εικόνες από την 

τηλεοπτική διαφήμιση 

της ΑΦΗΣ

Πινακίδες εξωτερικού χώρου 

με τη νέα διαφήμιση της 

ΑΦΗΣ
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Μέσα στο 2013 σχεδιάστηκαν 

και παρουσιάστηκαν τα 

μπλουζάκια της ΑΦΗΣ τα 

οποία χρησιμοποιούνται 

πλέον στις διάφορες 

εκδηλώσεις στις οποίες 

λαμβάνει μέρος ο 

Οργανισμός.

Μέσα στο 2013, η ΑΦΗΣ 

χορήγησε 2 τεύχη της 

εφημερίδας City Free 

Press. Στο πρώτο τεύχος 

υπήρχε δισέλιδο αφιέρωμα 

στον Οργανισμό, καλύπτοντας τον τρόπο συλλογής και 

διαχείρισης των μπαταριών στην Κύπρο, καθώς και 

τα οφέλη που προκύπτουν από την ανακύκλωσή τους. 

Παράλληλα με τη συγκεκριμένη χορηγία, η εφημερίδα 

City Free Press διένειμε 2,000 κουτάκια προσωρινής 

φύλαξης μπαταριών στην παραλία Μακένζι στη Λάρνακα. 

Όσον αφορά τη χορηγία του χριστουγεννιάτικου  

τεύχους της εφημερίδας, ο Οργανισμός   

παρουσίασε το νέο διαδικτυακό     

του διαγωνισμό «Χτίστε την πόλη σας».

Η ΑΦΗΣ χορήγησε για δέκα μήνες την εβδομαδιαία 

ραδιοφωνική εκπομπή του Άστρα «Στην αυλή της 

Γης». Η εκπομπή είναι από τις πιο άρτιες εκπομπές 

με περιβαλλοντικό περιεχόμενο στην Κύπρο. Στην 

εκπομπή προσκλήθηκε κατ’ επανάληψη ο Οργανισμός και 

παρουσίασε το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών της 

ΑΦΗΣ και τα αποτελέσματά του.

Στους δρόμους της Κύπρου κυκλοφόρησαν το Μάρτιο και 

για περισσότερο από τρεις μήνες, τέσσερα αυτοκίνητα 

Smart «ντυμένα» με τα χρώματα και τα μηνύματα της 

ΑΦΗΣ. Με το νέο σύνθημα της ΑΦΗΣ «Μαζί δίνουμε 

συνέχεια στη θετική αλλαγή», οι τροχοφόροι αγγελιαφόροι 

του Οργανισμού έκαναν γνωστή στο κοινό την ανακύκλωση 

των μπαταριών και το προέτρεπαν να συμμετάσχει στην 

ανακύκλωση, παίρνοντας τις μπαταρίες του στους κάδους 

ανακύκλωσης. 

Παράλληλα και για σκοπούς καλύτερης 

προβολής στους δρόμους, δόθηκε 

νέα όψη και στο όχημα συλλογής των 

μπαταριών, στο οποίο αναφέρονται 

επιπλέον και τα κυριότερα σημεία 

στα οποία μπορεί το κοινό να βρει 

τους κάδους του Οργανισμού. 

Διαφημιστικά 
Μπλουζάκια ΑΦΗΣ

Χορηγία τευχών της εφημερίδας City Free Press 

Χορηγία 
ραδιοφωνικής 
εκπομπής

Διαφημιστικά Αυτοκίνητα

Διαφημιστικό αυτοκίνητο και φορτηγό συλλογής «ντυμένα» με τα χρώματα και τα μηνύματα της ΑΦΗΣ

ερης 

ων 

αν 

ΑΦΗΣ

Δισέλιδα αφιερώματα της 

ΑΦΗΣ στη City Free Pressκα. ΑΦΗΣ στη City Free Press

Κουτάκια για την προσωρινή φύλαξη μπαταριών
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Η ΑΦΗΣ συνήψε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ Κύπρου, στα 

πλαίσια της οποίας εξοπλίστηκαν όλα τα καταστήματα 

του ΟΠΑΠ Κύπρου με κάδους ανακύκλωσης μπαταριών. 

Η τοποθέτηση των κάδων στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ 

Κύπρου ξεκίνησε στα τέλη του 2012 και ολοκληρώθηκε 

μέχρι τα μέσα του 2013. Παρόμοιες δράσεις έγιναν με τα 

Ηνωμένα Έθνη και την Εθνική Φρουρά.

Ο Οργανισμός διοργάνωσε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στο 

“The Mall of Cyprus” στη Λευκωσία, στις 14 Δεκεμβρίου και 

στο “Kings Avenue Mall” στην Πάφο, στις 22 Δεκεμβρίου. Στις 

δύο εκδηλώσεις, οι νεαροί επισκέπτες των Malls είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανακύκλωση των μπαταριών 

με ψυχαγωγικό τρόπο, παίζοντας με το νέο παιχνίδι του 

Οργανισμού και μαθαίνοντας για τη χρήση των μπαταριών στις 

διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και για την ανακύκλωσή 

τους. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με την 

Μπατα-Ριούλα, τη μασκότ της ΑΦΗΣ, η οποία βρισκόταν στο 

χώρο. Οι τυχεροί της εκδήλωσης κέρδισαν από ένα ipad mini.

Συνεργασία ΑΦΗΣ και ΟΠΑΠ 
Κύπρου για την ανακύκλωση 
μπαταριών

Χριστουγεννιάτικες 
Εκδηλώσεις

Τοποθέτηση κάδου ΑΦΗΣ στο πρακτορείο ΟΠΑΠ «Φίλιος» 

Η ΑΦΗΣ έλαβε μέρος στο 3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 

και Ανακύκλωσης που διοργανώνει η Green Dot Κύπρου. 

Στο Φεστιβάλ, η ΑΦΗΣ συμμετείχε με δικό της περίπτερο 

όπου οι μικροί επισκέπτες, αφού ενημερώνονταν για 

το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών μπορούσαν να 

«ψαρεύουν» παλιές μπαταρίες από ένα εικονικό «δάσος» 

φροντίζοντας όμως να μην καταστρέψουν το δάσος.

Το περίπτερο της ΑΦΗΣ στο 3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 

και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου

Συμμετοχή της ΑΦΗΣ στο 
3ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης της 
Green Dot Κύπρου 

Από τη Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση της ΑΦΗΣ στη 

Λευκωσία

Από τη 

Χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση στην Πάφο   

Ο νικητής της κλήρωσης, Σάββας Δημητρίου

Ο νικητής της κλήρωσης, Βασίλης Χερουβείμ
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Η ΑΦΗΣ, παρευρέθηκε την Παρασκευή 7 Ιουνίου στην 

εκδήλωση «Η Γιορτή του Παιδιού», που διοργάνωσε 

ο Δήμος Λατσιών στα πλαίσια της παγκόσμιας 

ημέρας παιδιού. Στην εκδήλωση χρησιμοποιήθηκε 

το «δάσος» της ΑΦΗΣ από το οποίο τα παιδιά 

«ψάρευαν» μπαταρίες.

Τέλος, η ΑΦΗΣ συμμετείχε με το παιχνίδι της στο 1ο 

Φεστιβάλ Προσφοράς της Πετρολίνα στη Λάρνακα, 

καθώς και στο Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγάπης 

της Carlsberg στο Δάλι, που πραγματοποιήθηκαν στις 

29 Σεπτεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα. 

Επίσης, η ΑΦΗΣ συμμετείχε σε εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο σύλλογος «Καταφύγιο Σκύλων 

Λευκωσίας», την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, καθώς 

και στην εκδήλωση “Ανάσα Ζωής” την Κυριακή 8 

Δεκεμβρίου, που διοργάνωσε το Σώμα Κυπρίων 

Οδηγών στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας και της εκκλησίας της Φανερωμένης στη 

Λευκωσία, αντίστοιχα.

Και στις δύο εκδηλώσεις η ΑΦΗΣ συμμετείχε με το 

παιχνίδι «Ψαρεύοντας μπαταρίες από το δάσος». 

Στους συμμετέχοντες δίνονταν ως δώρα παραμύθια 

για την ανακύκλωση και κουτάκια για την προσωρινή 

φύλαξη των μπαταριών στο σπίτι.

Συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις

Ο Μπατα-Ριούλης στην εκδήλωση «Η Γιορτή του Παιδιού» στο Δημοτικό Γήπεδο Λατσιών

«Ψάρεμα» μπαταριών στο περίπτερο στο «Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγάπης 

Carlsberg»

«Ψαρεύοντας μπαταρίες από το δάσος» στις 

εκδηλώσεις “Dogathon” και “Ανάσα Ζωής”, αντίστοιχα.

Περίπτερο στο 1ο Φεστιβάλ Προσφοράς της Πετρολίνα
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Η ΑΦΗΣ παρουσίασε στο κοινό στα τέλη του 2012 το διαδικτυακό παιχνίδι «Ψάξε, 

ψάξε, θα το βρεις;» Το παιχνίδι ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε το 

πρώτο τρίμηνο του 2013, ενώ στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέραν των 1,500 χρηστών. 

Η ΑΦΗΣ, βράβευσε την Πέμπτη 14 Μαρτίου, το νικητή του παιχνιδιού «Ψάξε, ψάξε 

θα το βρεις;», κ. Άγγελο Μιχαήλ, δάσκαλο δημοτικής εκπαίδευσης. Το βραβείο, ένα 

i-Pad, απένειμε ο Πρόεδρος του Οργανισμού κ. Κρις Χριστοδούλου.

Ένα τρίτο διαδικτυακό παιχνίδι παρουσιάστηκε από την ΑΦΗΣ 

το Δεκέμβριο του 2013 και είχε τίτλο «Χτίστε την πόλη σας». 

Το συγκεκριμένο, ήταν ένα δημιουργικό παιχνίδι σύμφωνα 

με το οποίο ο κάθε παίκτης καλείτο να δημιουργήσει τη δική 

του πόλη με τα χρώματα και τα σχέδια που ο ίδιος επέλεγε, 

χρησιμοποιώντας διάφορα σχήματα μπαταριών. Στόχος του 

παιχνιδιού ήταν η εξοικείωση του κοινού με τα διάφορα 

είδη μπαταριών και τα σχήματά τους και η σύνδεση των 

μπαταριών με την ανακύκλωσή τους στους κάδους της ΑΦΗΣ. 

Ο διαγωνισμός διήρκησε από τις 13 Δεκεμβρίου 2013 μέχρι και 

τις 31 Ιανουαρίου 2014 και νικήτρια ήταν η Αννίτα Φαντούση.

Η απονομή του δώρου έγινε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2014 

στα γραφεία του Οργανισμού. Το έπαθλο το διαγωνισμού ένα 

iPad mini, απονεμήθηκε στη νικήτρια από τον Πρόεδρο της 

ΑΦΗΣ, κ. Κρις Χριστοδούλου.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013, η ΑΦΗΣ διενήργησε νέο 

διαγωνισμό. Στόχος του διαγωνισμού ήταν ο προσδιορισμός 

από τους παίκτες με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση, του 

αριθμού των μπαταριών ΑΑΑ που χωράνε σε ένα κάδο της 

ΑΦΗΣ. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος 300 άτομα και νικήτρια 

αναδείχθηκε η διαγωνιζόμενη με τον πλησιέστερο στο σωστό 

αριθμό μπαταριών, κα. Στεφανή Παπαθανασίου.

Η απονομή του δώρου έγινε την Τετάρτη 29 Μαΐου στα 

γραφεία του Οργανισμού. Το βραβείο, μια φωτογραφική 

μηχανή, απένειμε στη νικήτρια ο Πρόεδρος της ΑΦΗΣ κ. Κρις 

Χριστοδούλου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΦΗΣ στα πλαίσια των 

φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων, στήριξε το έργο του Συνδέσμου ‘Αγκαλιά Ελπίδας’ 

δωρίζοντάς τις αντιμισθίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για το 2013.

Η παράδοση της οικονομικής ενίσχυσης προς τον Σύνδεσμο έγινε από τον Πρόεδρο 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΦΗΣ κ. Κρίς Χριστοδούλου προς την Πρόεδρο του 

Συνδέσμου κα. Έλλη Φιλίππου.

Απονομή βραβείου στο νικητή του 
διαδικτυακού παιχνιδιού «Ψάξε, 
ψάξε θα το βρεις;»

Διαδικτυακό Παιχνίδι «Χτίστε 
την πόλη σας»

Διαγωνισμός «Βρες και 
κέρδισε»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΑΦΗΣ στηρίζει το έργο του 
Συνδέσμου “Αγκαλιά Ελπίδας”

Εικόνα από το διαδικτυακό παιχνίδι της ΑΦΗΣ

Η νικήτρια του διαγωνισμού 

κα. Αννίτα Φαντούση

Απονομή του βραβείου στο νικητή του διαγωνισμού κ. Άγγελο Μιχαήλ

Απονομή του βραβείου στη νικήτρια του διαγωνισμού Στεφανή Παπαθανασίου

Παράδοση της οικονομικής ενίσχυσης από τον Πρόεδρο 

της ΑΦΗΣ κ. Κρις Χριστοδούλου προς την Πρόεδρο του 

Συνδέσμου κα. Έλλη Φιλίππου
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Η αρθρογραφία μας

Ποιος φταίει που έχουμε κίνδυνο για πρόστιμα με 
τις ανοιχτές χωματερές;

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνται για να υποβληθεί από το κράτος ότι πρέπει 

να προχωρήσουμε άμεσα με όλους τους σχεδιασμούς για τις 

μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, είναι η επίκληση των 

προστίμων από την Ε.Ε. γιατί δεν κλείσαμε έγκαιρα τις παλιές 

χωματερές. 

Μάλιστα το θέμα παρουσιάζεται με τρόπο που να οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι όποιος έχει σχόλια, προβληματισμούς, ή 

εισηγήσεις, ή ζητά διευκρινίσεις, θα είναι αύριο «υπεύθυνος» 

και «υπόλογος» για την όποια καθυστέρηση και τα πρόστιμα 

που πιθανόν να προκύψουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ας ανατρέξουμε όμως στην ιστορία για να δούμε πως 

φτάσαμε εδώ και ποιος ευθύνεται για τις καθυστερήσεις. 

Το 2002 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε ένα σχεδιασμό 

για τη διαχείριση των Δημοτικών Στερεών Απορριμμάτων 

που έπρεπε με βάση τις τότε δεσμεύσεις να ήταν πλήρως 

ολοκληρωμένος και οι μονάδες σε λειτουργία, μέχρι το 

2006. Σε αυτό το σχεδιασμό περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων 

και 4 χώροι υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, ως το τέλος του 2006 θα 

είχαμε τους 4 χώρους και θα είχαν κλείσει οι εκατόν και 

πλέον παλιές χωματερές. 

Από το 2002 μέχρι το 2012, το κράτος, κατάφερε να 

ολοκληρώσει ένα ΧΥΤΑ στην Πάφο και ένα ΧΥΤΥ στην Κόσιη 

για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου. Εκκρεμούν 

με βάση το σχεδιασμό, δύο μονάδες ΧΥΤΥ, ή ΟΕΔΑ (όπως 

πρόσφατα μετονομάστηκαν), για Λευκωσία και Λεμεσό και η 

αναβάθμιση του ΧΥΤΑ Πάφου, επίσης σε ΟΕΔΑ. 

Οι μελέτες για τις δύο μονάδες Λευκωσίας και Λεμεσού 

παρουσιάστηκαν για «διαβούλευση» τον Ιούνιο του 2012 

με στόχο τότε το Υπουργείο Εσωτερικών να προκηρύξει 

προσφορές τον Ιούλιο του 2012. Η διαβούλευση για την 

οποία θα έπρεπε να υπάρχει σαφώς πολύ περισσότερος 

χρόνος, οδήγησε σε συζητήσεις στη βουλή και διευκρινίσεις 

από τις Τοπικές Αρχές επί των προτεινόμενων σχεδιασμών. 

Οι αστοχίες στη δυναμικότητα και οι παράδοξες εγγυήσεις 

ποσοτήτων και ποιοτικής σύστασης της μονάδας στην Κόσιη 

και το ψηλό της κόστος, προβλημάτισε τις Τοπικές Αρχές που 

ζήτησαν αλλαγές και περιορισμό των εγγυήσεων στα νέα έργα. 

Η συνέχεια οδήγησε τους σχεδιασμούς στον Έφορο Κρατικών 

Ενισχύσεων ο οποίος έτσι και αλλιώς έπρεπε να εγκρίνει τα 

όποια έγγραφα για να προχωρήσει ο όποιος διαγωνισμός. Και 

εκεί διαφάνηκαν νομικά κωλύματα στους σχεδιασμούς που 

πρέπει να αντιμετωπισθούν έγκαιρα για να μην αντιμετωπίσει 

επιπτώσεις το κράτος στη συνέχεια.

Για αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης που έτσι και αλλιώς 

είναι αναγκαία σε μία ευνομούμενη και δημοκρατική χώρα 

της Ε.Ε. όπως προνοεί η Οδηγία Πλαίσιο για τη διαχείριση 

των αποβλήτων του 2008, έχουν χρειαστεί 5 - 6 μήνες. Η 

υπόλοιπη περίοδος από το τέλος Ιουνίου του 2012 μέχρι 

το τέλος του 2012, δεν ήταν παραγωγικός χρόνος γιατί 

είχαμε εν τω μεταξύ Προεδρικές Εκλογές και στη συνέχεια 

μια δραματική περίοδο οικονομικών ανατροπών λόγω των 

απομειώσεων του Eurogroup το Μάρτιο του 2013. 

Το ερώτημα λοιπόν που σαφώς τίθεται είναι ποιος θα έχει 

την ευθύνη των πιθανών προστίμων, αν θα έχουμε τελικά 

πρόστιμα, για το μη κλείσιμο των χωματερών; 

Ο όποιος εξέφρασε άλλη άποψη, ή ζήτησε διευκρινίσεις 

επί των σχεδιασμών και μπορεί να προκάλεσε 2 - 3 μήνες 

συζήτηση σε μια υποχρεωτική κατά τα άλλα περίοδο 

διαβούλευσης, ή οι αρμόδιοι για την προώθηση των έργων 

που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια και να ήταν 

ήδη παρελθόν οι χωματερές, όπως είχαν δεσμευθεί; 

Μιλούμε λοιπόν για ένα παιχνίδι επίρριψης και μετάθεσης 

ευθυνών, οι οποίες όμως θα πρέπει να κατανεμηθούν εκεί 

που πρέπει. Το σίγουρο είναι πως εάν ως κράτος κάναμε 

τους σχεδιασμούς μας φρόνιμα και στην ώρα τους, θα είχαμε 

χρόνο και να συζητήσουμε και να διαβουλευθούμε και να 

κάνουμε έγκαιρα τις όποιες υποδομές, χωρίς να επικρέμεται 

η απειλή των προστίμων πάνω από το κεφάλι μας. Και 

είναι αυτονόητο σε όποιον θέλει να δει λογικά τα πράγματα, 

ότι οι κύριες ευθύνες βρίσκονται στην καθυστέρηση μιας 

ολόκληρης δεκαετίας στην υλοποίηση των σχεδιασμών για τις 

υποδομές και όχι στους 3 - 4 μήνες της, αναγκαίας κατά τα 

άλλα, διαβούλευσης. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι λοιπόν και 

τα του Θεού τω Θεώ. 

Κυριάκος Παρπούνας 

Γενικός Διευθυντής 

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd
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Συμπεράσματα συνεδρίου

Ανακύκλωση & Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων
16 Μαΐου 2013 

Το θέμα της ορθολογιστικής διαχείρισης των Δημοτικών 

Στερεών Απορριμμάτων (ΔΣΑ) αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό 

τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, ιδιαίτερα εφόσον η 

Κύπρος βρίσκεται ενώπιον ιστορικών αποφάσεων στο θέμα 

των υποδομών διαχείρισης οι οποίες εκ των πραγμάτων 

αποτελούν μια μεγάλη δαπάνη για τον τόπο. Η διαχείριση των 

ΔΣΑ είναι θέμα πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο από 

νομικής και τεχνολογικής άποψης. Η ιεραρχία στη διαχείριση 

των ΔΣΑ, απόρροια της Οδηγίας πλαίσιο της Ε.Ε. του 2008, 

έχει επιβάλει μια νέα προσέγγιση η οποία οδηγεί στη 

σταδιακή εγκατάλειψη της ταφής και στη διαχείριση υλικών 

παρά αποβλήτων. 

Στη νέα θεώρηση της διαχείρισης υλικών, ο ενεργός και 

συνειδητός πολίτης είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας 

και διάφορα θεσμικά εργαλεία πρέπει να αξιοποιούνται από 

την πολιτεία για να ενεργοποιήσουν τις νέες στοχούμενες 

συμπεριφορές. Η πολιτεία και οι Τοπικές Αρχές μέσω 

δημοσιονομικών μέτρων, οικονομικών εργαλείων αλλά και 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, δρουν ως καταλύτες στη 

διαμόρφωση μιας νέας πιο υπεύθυνης κοινωνίας. 

Το Κυπριακό κράτος αφού επιλύσει τα εσωτερικά του θέματα 

συντονισμού, καλείται να αναδιοργανώσει την προσέγγισή του 

στα θέματα της διαχείρισης των ΔΣΑ γιατί οι εμπειρίες άλλων 

πετυχημένων χωρών καταδεικνύουν ότι το θέμα των ΔΣΑ δεν 

είναι απλά θέμα πολιτικής μηχανικής. Όσα θεσμικά στρεβλά 

υπάρχουν σήμερα θα πρέπει να διορθωθούν σύντομα και οι 

Τοπικές Αρχές χέρι με χέρι με τους Υπόχρεους Παραγωγούς 

και τη βιομηχανία να βρουν εκείνα τα νέα θεσμικά μέτρα που 

θα οδηγήσουν τον τόπο μπροστά. Παραδείγματα πρακτικά 

ευτυχώς υπάρχουν και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Στόχος 

του Συνεδρίου ήταν να αναδείξει αυτά τα πρακτικά μέτρα. 

Η ανάπτυξη αποτελεσματικής διαχείρισης ΔΣΑ και η μείωση 

του κόστους της, προϋποθέτει σειρά μέτρων που δρουν 

συνεργιστικά και συνδυαστικά και τα οποία έχουν επίκεντρο 

τον πολίτη και τις συνήθειες του, αλλά επηρεάζουν και 

τις υποδομές που απαιτούνται για τη διαχείριση τους. Στη 

νέα θεώρηση που αντικαθιστά τη διαχείριση αποβλήτων 

με μια προσέγγιση διαχείρισης υλικών, στόχος είναι να 

απομονωθούν όσο το δυνατό περισσότερα υλικά καθαρά και 

να τύχουν διαχείρισης με ήπιους τρόπους και να μειωθούν 

όσο το δυνατό, όσα υλικά μένουν για διάθεση ως ανάμεικτα 

απόβλητα. 

Η Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) καθίσταται θεμελιώδες 

ζητούμενο όχι μόνο για τα ανακυκλώσιμα υλικά για τα οποία 

υπάρχει και νομική υποχρέωση από το 2015 (γυαλί, χαρτί, 

πλαστικό και μέταλλα), αλλά και για τα βιοαποικοδομήσιμα 

αστικά απορρίμματα (ΒΑΑ). Αυτό γιατί και για τα ΒΑΑ όταν 

αυτά διαχωριστούν στην πηγή, δημιουργούνται σημαντικές 

δυνατότητες πιο ήπιας και οικονομικής διαχείρισής τους 

σε μονάδες αερόβιας (κομποστοποίηση) και αναερόβιας 

(βιοαέριο) χώνευσης τους. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή μιας 

σύγχρονης στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων ανήκουν σε 

τρεις βασικά κατηγορίες: 

1. Τα νομικά εργαλεία (νομοθεσία, ποινές και πρόστιμα, 

ευθύνη παραγωγού, εθελοντικές συμφωνίες κ.ά.)

2. Τα οικονομικά εργαλεία (εισφορές, φόροι, οικονομική 

στήριξη, Pay as You Throw κ.ά.) 

3. Κοινωνικά (επικοινωνία, εκπαίδευση στα σχολεία κ.ά.) 

Ο σωστός συνδυασμός των πιο πάνω εργαλείων δημιουργεί, 

τις αναγκαίες δυναμικές για κοινωνική αλλαγή που οδηγεί στη 

διαμόρφωση σύγχρονων κοινωνιών ανακύκλωσης. 

Δεν είναι τυχαίο που στις αξιολογήσεις που επιχειρεί η 

Ε.Ε. για σύγκριση μεταξύ των επιδόσεων των χωρών μελών, 

καταγράφει την πρόοδό τους στα θέματα διαχείρισης των 

αποβλήτων τους μετρώντας κυρίως τα πιο κάτω: 

> Ανάπτυξη των συστημάτων δημοτικής ανακύκλωσης

> Απαγόρευση της απόρριψης ΔΣΑ σε χωματερές

> Ύψος χρέωσης τελών απόρριψης σε χωματερές

> Ύπαρξη συστήματος Pay-as-you-Throw (PAYT) στη 

φορολόγηση των ΔΣΑ

> Ύπαρξη υποδομών για τη διαχείριση των ΔΣΑ

> Ποσοστό οργανικών απορριμμάτων που καταλήγει σε 

χωματερές 

> Ύψος της φορολογίας επί των τελών απόρριψης στις 

χωματερές

> Ύψος της φορολογίας επί των τελών αποτέφρωσης

> Απαγόρευση της απόρριψης ΔΣΑ που δεν έχουν τύχει 

προδιαχείρισης στις χωματερές 

> Υποχρεωτική Διαλογή στην Πηγή για τα ανακυκλώσιμα 

υλικά

> Υποχρεωτική Διαλογή στην Πηγή για τα οργανικά 

απορρίμματα 



Είναι επίσης σημαντική η επισήμανση σε μια από τις 

πρόσφατες μελέτες της Ε.Ε. (Φεβρουάριος 2013), ότι 

η απλή αντιγραφή των οδηγιών της Ε.Ε. σε Εθνική 

Νομοθεσία, σπάνια είναι αρκετή για επίτευξη των στόχων 

των Οδηγιών. Στην πραγματικότητα, αποδεικνύονται 

αναγκαία επιπλέον εθνικά και τοπικά εργαλεία για την 

επίτευξη των στόχων. 

Και είναι κυρίως νομικά και οικονομικά εργαλεία, 

πέραν από τα κοινωνικά, που απαιτούνται για να αλλάξει 

μια κοινωνία. Η επικοινωνία και η εκπαίδευση έχουν 

πάντα ρόλο γιατί το κοινό πρέπει να γνωρίζει και να 

υπενθυμίζεται για το τι πρέπει να κάνει, πως πρέπει 

να το κάνει και γιατί πρέπει να το κάνει. Είναι όμως τα 

οικονομικά και τα νομικά εργαλεία που θα προσφέρουν 

το καρότο και το μαστίγιο που απαιτείται για τη μεγάλη 

κοινωνική αλλαγή που οδηγεί σε μια σύγχρονη κοινωνία 

ανακύκλωσης. 

Είναι επίσης αποδεδειγμένο από τις συγκρίσεις που 

γίνονται στις μελέτες, ότι είναι ο συνδυασμός αρκετών 

εργαλείων που επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα 

παρά η χρήση μεμονωμένων εργαλείων. Συστηματικά, οι 

χώρες που χρησιμοποιούν αρκετά από τα εργαλεία έχουν 

ψηλότερες επιδόσεις από ότι οι χώρες που χρησιμοποιούν 

πολύ λιγότερα από αυτά τα εργαλεία. Στην πιο πρόσφατη 

από τις μελέτες (Φεβρουάριος 2013), καταγράφεται 

δυστυχώς η παντελής έλλειψη θεσμικών εργαλείων στην 

Κύπρο σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.. 

Σε όσους γνωρίζουν τα τεκταινόμενα, είναι γνωστό ότι 

στην Κύπρο τα μόνα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν είναι η 

εφαρμογή της Ευθύνης του Παραγωγού σε συγκεκριμένα 

ρεύματα αποβλήτων και η ανάπτυξη κοινωνικών εργαλείων 

(επικοινωνία, εκπαίδευση) που επιχειρούν να επιφέρουν 

την κοινωνική αλλαγή. Κατά τα άλλα, η εικόνα σε σχέση με 

άλλα μέτρα είναι χονδρικά η ακόλουθη: 

> Οι μεγάλες χωματερές παραμένουν ανοικτές και 

ουσιαστικά δωρεάν.

> Στο μόνο ΧΥΤΥ που έγινε στη Λάρνακα, λάθη στις 

συμβάσεις τιμωρούν με πρόστιμα όσες Τοπικές Αρχές 

ανακυκλώνουν.

> Ένας μόνο Δήμος προχώρησε με πιλοτικό PAYT 

(Αγλαντζιά).

> Ετοιμάστηκαν Κανονισμοί από την Ένωση Δήμων 

για υποχρεωτική ΔσΠ των συσκευασιών και έχουν 

σκαλώσει στην Γενική Εισαγγελία. 

Είναι φυσιολογικό να μην μπορούν να γίνουν σημαντικά 

βήματα μπροστά στην Κύπρο για τον εκσυγχρονισμό 

της διαχείρισης αποβλήτων και υλικών υπό αυτές τις 

περιστάσεις. Παράλληλα, παρατηρείται και έλλειψη 

συντονισμού μεταξύ των δύο συναρμοδίων Υπουργείων 

(Εσωτερικών και Περιβάλλοντος), ιδιαίτερα στα 

θέματα όπου οι υπευθυνότητες διασταυρώνονται. Στις 

περιπτώσεις των υποδομών και των Τοπικών Αρχών που 

αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών, γίνεται προσπάθεια να 

προωθηθούν μεγάλες μηχανικές υποδομές που επιχειρούν 

να δώσουν λύσεις μαζικές στο διαμορφωμένο πρόβλημα 

που ονομάζεται ανάμεικτα ΔΣΑ, θεωρώντας πως δεν 

υπάρχει άλλος δρόμος. Στην περίπτωση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος που έχει την κυριότερη αρμοδιότητα 

για τη συνολική στρατηγική για τη διαχείριση των ΔΣΑ, 

παρατηρείται δυστοκία στην παραγωγή θεσμικού πλαισίου 

και στον καθορισμό των παραμέτρων του σχεδιασμού που 

θα οδηγήσουν τον τόπο μπροστά, χωρίς την ανάγκη τόσων 

ή τόσο μεγάλων μηχανικών υποδομών. 

Την ίδια ώρα, η κοινωνία αποδεικνύει με τη στάση της ότι 

παρόλη την έλλειψη εργαλείων κοινωνικής κινητοποίησης, 

και θέλει και μπορεί να κινηθεί προς την κατεύθυνση του 

εκσυγχρονισμού με τον συνειδητοποιημένο πολίτη ως 

κινητήριο μοχλό. Αν και η όποια κινητοποίηση επήλθε 

μόνο με την ενημέρωση και την εκπαίδευση και εν τη 

ελλείψη άλλων θεσμικών εργαλείων, οι επιδόσεις στην 

ανακύκλωση την περίοδο 2006 - 2012, δημιουργούν 

ενθαρρυντικές προϋποθέσεις για τη ζητούμενη κοινωνική 

αλλαγή. Την περίοδο 2000 με 2010 υπήρξε αύξηση της 

ανακύκλωσης από το 10% στο 20% των ΔΣΑ, με την 

κυριότερη μεταβολή να παρατηρείται την περίοδο 2006 

- 2010. Στην ίδια περίοδο, η Κύπρος από τελευταία στα 

στατιστικά της Ε.Ε. για την ανακύκλωση, έχει ξεπεράσει 

σταδιακά 3 - 4 χώρες και έχει αναπτύξει σημαντική 

δυναμική. 

Η προσθήκη επιπλέον νομικών και οικονομικών 

εργαλείων σύμφωνα και με τις εμπειρίες άλλων χωρών, 

θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη ζητούμενη 

κοινωνική αλλαγή. Φτάνει να αποφευχθούν υπερβολές 

στις υποδομές, ή η δημιουργία ανταγωνιστικών υποδομών, 

ή και υποδομών που δημιουργούν λανθασμένες δυναμικές 

(π.χ. εγγυήσεις ποσοτήτων, πρόστιμα στις Τοπικές Αρχές 

που ανακυκλώνουν κ.λπ.), όπως αυτές δηλαδή που 

παρατηρήθηκαν μέχρι σήμερα. 

Το Βέλγιο φαίνεται να έχει επιτύχει τις καλύτερες 

επιδόσεις στην Ε.Ε. με ένα καλό και συστηματικό 

συνδυασμό εργαλείων θεσμικής παρέμβασης που οδήγησε 

στα ψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, στη σταδιακή 

εξάλειψη της ταφής και την συνδυαστική χρήση της 

θερμικής αξιοποίησης, μόνο για όσα υλικά δεν μπορούν 

αποδοτικά να ανακυκλωθούν. Μέρος αυτών των θεσμικών 

εργαλείων ήταν και η αύξηση των τελών απόρριψης, το 

κλείσιμο των χωματερών για κάποια υλικά, τα τοπικά 

κίνητρα και αντικίνητρα στις Τοπικές Αρχές για μείωση της 

ταφής και η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο του PAYT εδώ 

και μια δεκαπενταετία. 

Το PAYT με την εφαρμογή του βοήθησε, όπως δείχνουν 

τα στοιχεία, καταλυτικά στην αύξηση της ανακύκλωσης. 

Αναπτύχθηκε με τη μέθοδο μέτρησης και χρέωσης, 

είτε του όγκου, είτε του βάρους των αποβλήτων, είτε 

εξελικτικά από τον όγκο αρχικά στο βάρος στη συνέχεια. 

Περιλαμβάνει εναλλακτικές μεθόδους εφαρμογής ώστε 

να προσαρμόζεται στα κοινωνικά δεδομένα (πόλεις, 

αγροτικές περιοχές, τουριστικές περιοχές, κ.λπ.). 
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Μεγάλη έμφαση δίνεται στο Βέλγιο στην οικιακή 

κομποστοποίηση και στη δημοτική κομποστοποίηση μέσα 

από τη ΔσΠ και των οργανικών απορριμμάτων. 

Οι ψηλές επιδόσεις, παρά τη χρήση και ακριβών 

τεχνολογικών θερμικής αξιοποίησης δεν δημιουργούν 

αντίστοιχα μεγάλο κόστος αφού περιορίζονται μέσω της 

ΔσΠ και της εναλλακτικής διαχείρισης οι ποσότητες που 

χρειάζονται αποτέφρωση. Το κόστος ανά νοικοκυριό για 

τη διαχείριση των ΔΣΑ δεν ξεπερνά τα 225 Ευρώ/έτος, 

αφού η ενεργοποίηση του πολίτη μειώνει το κόστος της 

διαχείρισης. 

Η Αγγλία αποτελεί χώρα παράδειγμα (μαζί με την 

Ιρλανδία), ταχείας εξέλιξης στη διαχείριση των ΔΣΑ. Είναι 

οι μόνες χώρες που έχουν να επιδείξουν τόσο δραματική 

βελτίωση στη διαχείριση των ΔΣΑ τους την περίοδο 2000 

- 2012, αφού τα ποσοστά ανακύκλωσης ανέβηκαν από το 

10% περίπου το 2000 στο 42% το 2012. Την ίδια περίοδο, 

η ταφή μειώθηκε από το 80 - 90% στο 40 - 50%, με σαφείς 

τάσεις επιπλέον μείωσης. Είναι καθαρό ότι υπήρξε σαφής 

πολιτική βούληση για αυτή τη μεγάλη κοινωνική αλλαγή. 

Τέθηκαν ψηλοί και δεσμευτικοί στόχοι ανακύκλωσης 

οι οποίοι φτάνουν μέχρι και στο 70% μέχρι το 2020. Οι 

Τοπικές Αρχές ανέπτυξαν έντονη δράση στη ΔσΠ και σε 

αρκετές περιοχές τα πρόστιμα είναι αποτρεπτικά για τον 

πολίτη. Κινητήριος όμως μοχλός υπήρξε η αύξηση των 

τελών απόρριψης στις χωματερές. Τα τέλη εξελίχθηκαν 

από τις £20/τόνο το 2007, στις £60/τόνο το 2013 και θα 

φτάσουν τα £80/τόνο μέχρι το 2015. 

Προωθείται συστηματικά η επαναχρησιμοποίηση, 

δημιουργούνται νέες υποδομές θερμικής αξιοποίησης, 

εφαρμόζονται κίνητρα όπως τα community awards, 

προωθείται η απλότητα και η αποτελεσματικότητα 

στο σχεδιασμό και την εκτέλεση. Συνδυάζεται η 

κοινωνική συμμετοχή και με υποδομές διαχείρισης που 

διασφαλίζεται όμως ότι δεν είναι ανταγωνιστικές με 

την ανακύκλωση, αφού οι στόχοι ανακύκλωσης 

είναι ψηλοί και δεσμευτικοί. 

Δίδεται ιδιαίτερη σημασία σε πολιτικό επίπεδο στη 

διαχείριση των ΔΣΑ ώστε η χώρα να ανακτήσει το χαμένο 

έδαφος σε σχέση με άλλους ανταγωνιστές της, ή και τους 

εταίρους της. Θεωρείται εν μέρει και θέμα γοήτρου για 

τους Άγγλους. Παράλληλα, αξιοποιείται το γεγονός ότι 

αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα, δημιουργεί νέες 

θέσεις εργασίας με πολύ καλύτερους ρυθμούς από άλλους 

τομείς δραστηριότητας, κάτι πολύ σημαντικό αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς της ψηλής ανεργίας. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρμογή της Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας αναμένεται να μειώσει τα έξοδα των χωρών 

κατά 70€ δις ετήσια και να δημιουργήσει 400,000 νέες 

θέσεις εργασίας. 

Η θερμική και ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων 

αποδεικνύεται μια συνεργιστική δράση που μαζί με τη 

διαχείριση υλικών (ανακύκλωση), συνεισφέρουν στον 

εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των ΔΣΑ με αποδοτικούς 

τρόπους. Αποδεικνύεται ότι στις χώρες με τις ψηλότερες 

επιδόσεις ανακύκλωσης, η θερμική αξιοποίηση αποτελεί 

μια επίσης βασική μορφή διαχείρισης. Εκεί λοιπόν που 

υπάρχουν καλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, η θερμική 

αξιοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο. Με την οδηγία πλαίσιο 

του 2008, μόνο ψηλής ενεργειακής απόδοσης μονάδες 

μπορούν πλέον να κατασκευάζονται σε ευρωπαϊκό 

έδαφος.

Περιβαλλοντικά, η θερμική αξιοποίηση δεν αποτελεί 

πλέον παράγοντα σοβαρής επιβάρυνσης παρά τη δυσκολία 

στην κοινωνική της αποδοχή, η οποία είναι απόρροια 

κυρίως του παρελθόντος της παρά του παρόντος και του 

μέλλοντος της. Το κυριότερο της μειονέκτημα είναι το 

ψηλό της κόστος, το οποίο όμως σταδιακά βελτιώνεται 

με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, παραμένει όμως 

απαγορευτικό σε μικρότερες κλίμακες. Είναι σημαντικό 

να τίθενται όπου αξιοποιείται, σαφείς γραμμές δράσεις 

κυρίως όσον αφορά τη θερμογόνο αξία των υλικών 

που αξιοποιούνται θερμικά, ώστε η θερμική 

αξιοποίηση να συμπληρώνει και όχι να 

ανταγωνίζεται την ανακύκλωση.  
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Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

   2013 2012

   € €

Εισόδημα  7.868.653 7.707.557

Λειτουργικά έξοδα   (6.011.263) (6.161.771)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (848.084) (1.095.833)

Άλλα έσοδα  445.224 714.286

Άλλες ζημιές   καθαρές  (222.650) (11.128)

Κέρδος εργασιών  1.231.880 1.153.111

Χρηματοδοτικά έξοδα  (68.526) (76.050)

Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών  35.094 2.891

Κέρδος πριν τη φορολογία  1.198.448 1.079.952

Χρέωση φορολογίας  (233.853) (104.461)

Κέρδος και συνολικό εισόδημα για το έτος  964.595 975.491

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
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   2013 2012

   € €

Περιουσιακά στοιχεία   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  1.350.580 1.469.613

Λογισμικά προγράμματα  582 3.358

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  37.985 2.891

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  95.421 -

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  466 144.699

   1.485.034 1.620.561

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα  152.746 266.725

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  1.332.529 1.546.811

Φορολογία επιστρεπτέα  18.848 12.912

Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα  2.538.862 2.621.323

   4.042.985 4.447.771

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  5.528.019 6.068.332

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά

Μετοχικό κεφάλαιο  302.157 302.157

Κέρδη που κρατήθηκαν/ (Συσσωρευμένες ζημιές)  176.630 (787.965)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  478.787 (485.808)

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δανεισμός  286.522 338.281

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  69.976 -

Προκαταβολές λειτουργικών μισθώσεων που οφείλονται  - 42.574

   356.498 380.855

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

 

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  1.692.081 2.222.813

Δανεισμός  652.486 800.395

Αναβαλλόμενα έσοδα  2.348.167 3.150.077

   4.692.734 6.173.285

Σύνολο υποχρεώσεων  5.049.232 6.554.140

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  5.528.019 6.068.332

Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Στις 6 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Green Dot (Cyprus) Public Co Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές 

καταστάσεις για έκδοση.

Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος

Μάριος Τσιακκής, Αντιπρόεδρος
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   (Συσσωρευμένες  

  Μετοχικό ζημιές)/ Κέρδη 

  κεφάλαιο που κρατήθηκαν Σύνολο

  € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 302.157 (1.763.456) (1.461.299)

Συνολικό εισόδημα    

Κέρδος για το έτος - 975.491 975.491

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012/1 Ιανουαρίου 2013 302.157 (787.965) (485.808)

Συνολικό εισόδημα    

Κέρδος για το έτος - 964.595 964.595

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 302.157 176.630 478.787
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
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    2013 2012  

   € €

Ροή μετρητών από εργασίες 
Κέρδος πριν τη φορολογία  1.198.448  1.079.952 

Αναπροσαρμογές για: 

 Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού    139.275  271.534 

 Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων    2.776  4.308 

 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 διαθέσιμων προς πώληση   222.650  - 

 Ζημιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   -  11.128 

 Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις    (42.574)  (59.624) 

 Πιστωτικούς τόκους    (62.500)  (121.051)

 Χρεωστικούς τόκους   68.526  76.050

 Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών    (35.094)  (2.891)

    1.491.507  1.259.406 

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης: 

 Αποθέματα   113.979  (136.040)

 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα   214.282  (105.635)

 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές   (530.732)  (233.030)

 Αναβαλλόμενα έσοδα   (801.910)  (987.527)

 Προκαταβολές λειτουργικών μισθώσεων που οφείλονται   (42.574)  (49.374)

Μετρητά που προήλθαν από/(χρησιμοποιήθηκαν για) εργασίες   444.552  (252.200)

Φορολογία που πληρώθηκε   (25.580)  (13.002)

Καθαρά μετρητά από/(για) εργασίες   418.972  (265.202)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού   (20.242)  (1.040.840)

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού    -  4.657 

Αγορά λογισμικών προγραμμάτων   -  (1.740)

Μετατροπή τραπεζικών υπολοίπων της Τράπεζας Κύπρου σε μετοχές    (318.071)  - 

Τόκοι που εισπράχτηκαν   62.500  121.051 

Εισόδημα από λειτουργικές μισθώσεις   42.574  59.624 

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες   (233.239)  (857.248)

 

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από τραπεζικό δανεισμό   -  700.000 

Αποπληρωμές τραπεζικού δανεισμού   (54.226)  (50.253) 

Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων   (66.394)  (66.269) 

Τόκοι που πληρώθηκαν   (68.526)  (76.050) 

Καθαρά μετρητά (για)/από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (189.146)  507.428 

Καθαρή μείωση στα μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα   (3.413)  (615.022) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους   2.534.069  3.149.091 

Τραπεζικά υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν των τριών μηνών   (251.108)  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους    2.279.548  2.534.069 

Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
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English Summary

Despite the diffi cult economic environment, in which 

we operate after the dramatic developments in the two 

Eurogroups of March, we are pleased to see that the year 

has closed with positive results. In terms of fi nancial 

results we have performed better than budgets, which 

is a fortunate in so adverse economic conditions. These 

results have been achieved after reducing the year’s 

costs at around 5% compared to 2012, while serving the 

same geographical areas.

The good dispersion of our deposits has also protected 

our Organisation largely from the impairment of deposits 

happened in March. The impact of impairment was only 

in a relatively small portion of our deposits at the Bank 

of Cyprus, while the developments with Cyprus Popular 

Bank did not infl uence our Organization. 

Due to the declining consumption in the market, the 

declared quantities were reduced by 5,2% compared 

to 2012. At the same time the collected and recycled 

quantities were also reduced compared to 2012 due to 

the reduction in consumption and the rising activities 

of illegal collectors that directly or indirectly deprive 

packaging from the System. 

In June 2013, the System received the renewal of 

its Accreditation for the next six years. The new 

Accreditation is valid from 10/06/2013 to 10/06/2019. 

As a result of the obligations in the new Accreditation, 

we have already completed fi ve studies and fi ve other 

are in progress. Based on the results of the studies, 

the Organization in cooperation with the Department 

of the Environment will effect changes to the Recycling 

System. A solution for the recycling of wood packaging 

has already been achieved as a result of this work.

Despite the diffi cult economic conditions, we are 

satisfi ed to present our results for 2013. As a result of an 

ongoing effort to optimise our costs in the last few years, 

we were up to a point ready for the downturn of the 

economy. In 2013, we have achieved to further control 

our costs and reduce them by 5% Vs the budgets, while 

serving the same areas. On the income site, our income 

was more or less on the budget with a small decline of 

€28,000. The year ended with a surplus of €377,000, 

compared to surplus of €40,000 that we had budgeted. 

In spite the economic diffi culties, we have succeeded 

to keep our fees constant since 2010, while growing 

in geographical coverage by 27% and in recovery of 

materials by 24%. In addition, we have reduced the 

charges to Local Authorities by 21% in 2014, to help 

them in their effort to manage their fi nances. Meanwhile, 

we have already made arrangements to improve the 

service in some areas by substituting the bring banks 

with Door to Door collection.

It is important to note, that we cover 85% of the 

population with an organised recycling program, at 

a cost of about 10 euros per inhabitant per year. This 

performance compares favourably with many European 

countries, despite the fact that most of these countries 

have more mature recycling systems than Cyprus. 

It is also worth noting that according to European 

studies, the overall recycling rate in Cyprus has doubled 

between 2001 and 2010, from 10% to nearly 20%. In 

fact, in the period from 2005 to 2010 the improvement 

in recycling was much better than the period 2001 – 

2005. The role of the System for this success was of 

fundamental importance. 

During 2013, the population coverage remained at 

85%, giving access to the recycling program to about 

700,000 people living in 27 Municipalities and about 

50 Communities around the island. Despite the small 

decline in the packaging quantities recycled, the targets 

were exceeded due to the highest reduction in the 

quantities placed in the market. We have achieved an 

overall recycling rate of 56,24%, exceeding the new 

overall recycling target of 55%. Moreover, we have 

exceeded the recycling rates for plastic, metal and paper. 

Nevertheless, the new targets for the recycling of wood 

and glass have not been achieved yet. It is worth noting 

that due to our new Accreditation there is a reduction in 

the quantities of paper we can recognize as packaging 

paper recycled. The result was that more than 5,000 tons 

of paper that was recycled by the system is not counted 

in our results for 2013. 

In 2013, we had an important distinction at the European 

Enterprise Promotion Awards of the European Union, 

under the category “Supporting the development of 

green markets and resource effi ciency”. We had been 

selected as National winners of this category in Cyprus 

and subsequently we were shortlisted in the fi nal round 

against one more candidate entered the fi nal doublet at 

European level. Eventually, we did not win the fi rst prize, 

but the second prize at European level is already a great 

achievement and recognition of our work.

With respect to the industry participation, by the year 

end, 873 companies were registered with the system, 86 

being Shareholders and 787 Members. The Membership 

is not growing as expected due to the limited support 

from the Authorities. We continue our efforts towards 
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the industry to further improve participation, but we also 

insist on the Authorities to enforce the Law. 

During 2013, 15 new audits were performed on the 

packaging Declarations of the Members by Ernst & 

Young and Deloitte. These resulted in 97 tonnes of 

packaging found under-declared, or incorrectly declared 

(in the wrong category). We plan about 20 audits in 

2014. In terms of the analyses for heavy metal traces 

in packaging, we run 36 independent audits through an 

accredited lab, without any noticeable traces of heavy 

metals.

In terms of communication, despite the diffi cult 

economic conditions in 2013 and the reduction of the 

communication budget by 45%, the year was rich with 

a lot of above the line and below the line activities. All 

the communication activities were focused mainly on 

the benefi ts of recycling and the quality of sorting at 

source, by the citizens. Specifi cally, during the year we 

held our two most important annual events, the «3nd 

Annual Environmental Awards Ceremony » and the «3nd 

Festival for the Environment and Recycling» that are 

now well established and respected. Our festival is by far 

the biggest environmental event in the country, with a 

visitation of about 8,000 people.

At the same time, we held a number of other events 

with variable content, such as the recreational / 

educational workshops for children on recycling, an 

International Conference on “Recycling and Alternative 

Waste Management”, an educational kit for teachers of 

secondary schools about Proper Waste Management 

and, many others. We have also developed an application 

for smart phones and tablets with recycling information 

in Cyprus. The application also includes recycling 

information for the management of electrical and 

electronic equipment (Electrocyclosis) and household 

batteries (Afi s). The application can be downloaded for 

free from the Apple Store and the Google Play Store.

During 2013, we have reinforced Green Team, our 

volunteers’ program for door to door communication 

with citizens. With this initiative we aim to develop a 

group of change agents within the society, working for 

the society. We believe that volunteers are best suited to 

pass on the recycling message to the society and thus 

we invest in the “Green Team”. We were successful in 

registering 1,050 new volunteers that have visited more 

than 11,000 households throughout the year. 

An additional boost to our communication efforts will 

be provided by a European funded project under the 

Life+ initiative to promote the 3R’s («Reduce, Reuse, 

Recycle»). Green Dot Cyprus is a key partner to the 

project and will be responsible for the design and 

implementation of the campaign of this project, with 

a budget of about €2M and 50% EU fi nancing, for the 

period 09/06/2014 – 10/04/2017. 

We have been successful in managing the two other 

systems for Batteries and WEEE. In terms of their 

operations, AFIS grew its battery bins network to 2,563 

bins by December 2013, exceeding its targets. For 2013 

we have achieved to collect 38,5 tons of old batteries for 

recycling, an increase of 20% compared to 2012. We are 

aiming for even better results in 2014. 

Concerning Electrocyclosis, the year closed with a slight 

increase of around 2% in terms of recovered WEEE Vs 

2012, reaching 1,450 tonnes of material. The increase 

was though below our targets for the year due to the 

continuous drain of equipment to scrap metal yards, 

due to the high metal prices. Moreover, the economic 

crisis makes things even worse, since even more people 

are engaging in scavenging to earn a living, or an extra 

income. Despite these signifi cant and growing problems, 

we believe that with the support of the Authorities, 

Electrocyclosis will eventually be able to meet the 

highest targets posed by the new WEEE Directive.

In 2013, after long and persistent efforts from Afi s 

and Electrocyclosis, the Environmental Department in 

association with the Cyprus Imports Authority (CIA), 

has initiated measures for the control of imports at 

the Cyprus ports of entry for Electrical and Electronic 

Equipment and household Batteries. The aim of the 

controls is to examine the fulfi lment of environmental 

obligations of the companies importing (Producers), 

household Batteries and Electric/Electronic Equipment, 

by controlling each import of such material from the 

port. The pilot controls began early 2014 and will 

become offi cial sometime within 2014. This measure is 

of great importance not only for Electrocyclosis and AFIS 

but eventually also for Green Dot Cyprus, because we 

expect that in the near future this measure will extend to 

control packaging imports as well. 

We confi dently move into a new year despite the diffi cult 

economic conditions. We will do our out most to improve 

the recycling programs we manage and ensure they 

remain viable and vibrant.
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Διεύθυνση
Λεωφ. Τσερίου 229,

2047 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τ.Κ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος

Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
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22 586 000

Τηλεομοιότυπο
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