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Μήνυμα Προέδρου

Ολοκληρώσαμε μια ακόμη δύσκολη χρονιά, χωρίς να έχει 
ουσιαστικά επιτευχθεί η πολυπόθητη επανεκκίνηση της 
οικονομίας μετά τις δραματικές εξελίξεις του Μάρτη του 
2013. Για πολλές επιχειρήσεις, αλλά και για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση που αποτελούν τους κύριους εταίρους μας, 
το 2014 ήταν ακόμη χειρότερο από το 2013, αφού η έλλειψη 
ρευστότητας και η διολίσθηση των οικονομικών της μέσης 
κυπριακής οικογένειας, έχει  μακροπρόθεσμες συνέπειες 
στα οικονομικά τους μεγέθη.

Η διαχείριση της δύσκολης επόμενης μέρας φάνηκε δυστυχώς 
ανεπαρκής στο να οδηγήσει σε νέα ανάπτυξη και αναπτέρωση 
του ηθικού εμπορευόμενων και καταναλωτών. Κάποιες 
θετικές ενδείξεις του δευτέρου εξαμήνου του έτους, ότι σε 
κάποιους τομείς το κοινό άρχισε να ξεπερνά το αρχικό σοκ, 
επισκιάζονται από τις δυσμενείς εξελίξεις στην Ελλάδα, οι 
οποίες επηρεάζουν και την Κύπρο.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο και δυστυχώς δυσοίωνο 
οικονομικό περιβάλλον, είναι θετικό το γεγονός ότι 
κλείσαμε με θετικό πρόσημο και πλεόνασμα τη χρονιά, ενώ 
πετύχαμε και ψηλό ποσοστό ανάκτησης υλικών. Η δεύτερη 
αυτή επιτυχία στην ανάκτηση υλικών καθίσταται ακόμη 
πιο σημαντική αν συνυπολογίσει κάποιος ότι ανακτούμε 
περισσότερα υλικά από μια σαφώς μικρότερη αγορά (λόγω 
μείωσης της κατανάλωσης). Υπάρχουν δηλαδή σαφώς 
μικρότερες διαθέσιμες ποσότητες συσκευασιών στην αγορά 
για να ανακτήσουμε και εφόσον η ανάκτηση αυξάνεται, 
σημαίνει ότι έχουμε καλύτερη συμμετοχή του κοινού, πράγμα 
που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. 

Επειδή για μας κριτήριο της επιτυχίας μας είναι η 
αποδοτικότητα μας σε υλικά που ανακτούμε σε συνδυασμό 
με το κόστος με το οποίο τα ανακτούμε, θεωρούμε ιδιαίτερα 
σημαντικό ότι σε μια τόσο δύσκολη περίοδο καταφέραμε από 
το 2010 και μετά να έχουμε σταθερά τέλη για τη βιομηχανία, 
να προσφέρουμε εκπτώσεις της τάξης του 20% περίπου 
στις Τοπικές Αρχές για το 2014 - 2015 και παράλληλα να 
κρατήσουμε το Σύστημα σε υγιή κατάσταση. 

Αν λάβουμε επίσης υπόψη ότι σε απόλυτους αριθμούς, 
η αγορά από το 2009 μέχρι το 2014 συρρικνώθηκε κατά 
30% περίπου, γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε σταδιακά 
σημαντική μείωση της βάσης των εσόδων μας ενώ η 
ανάκτηση υλικών παραμένει υψηλή, σημαίνει ότι και 
οικονομικά και πρακτικά, η αποδοτικότητα του Συστήματος 
είναι σημαντικά βελτιωμένη. 

Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί και θα είναι εντατική αφού 
αξιοποιούμε την κρίση για βελτίωση της αποδοτικότητάς μας 
σε κάθε επίπεδο. 

Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, με δύναμη και 
αποφασιστικότητα ώστε να αξιοποιήσουμε τα προβλήματα 
ως προκλήσεις για βελτίωση σε κάθε τι που κάνουμε. 

Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Η προσπάθεια μας θα συνεχίσει να είναι εντατική αφού αξιοποιούμε την κρίση για 
βελτίωση της αποδοτικότητας μας σε κάθε επίπεδο. 
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Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
Έχουμε βελτίωση στα ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών ύψους 3% 
σε σχέση με το 2013

Μέσα στο δυσμενές και εν πολλοίς στάσιμο οικονομικό 
κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας μετά τις εξελίξεις του 
2013, είναι θετική η αποτίμηση μιας χρονιάς που κλείνει 
με ψηλότερο  πλεόνασμα από τον προϋπολογισμό και με 
βελτιωμένα ποσοστά ανάκτησης υλικών. Έχουμε βελτίωση 
στα ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών ύψους 3% 
σε σχέση με το 2013, ενώ αυτοί οι στόχοι επετεύχθησαν με 
παράλληλη μείωση των λειτουργικών εξόδων μας κατά 5% 
περίπου. 

Η αγορά συνέχισε να συρρικνώνεται όπως και την τελευταία 
πενταετία, κλείνοντας με μια μείωση των συσκευασιών σε 
βάρος της τάξης του 9% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. 
Παράλληλα, με τις αυξήσεις στην ανάκτηση των υλικών 
έχουμε υπερκάλυψη των συνολικών στόχων ανακύκλωσης 
από 102% το 2013, σε 115% το 2014. Εις ότι αφορά τους 
συνολικούς στόχους ανάκτησης των υλικών, ενώ το 2013 
είχαμε έλλειμα, αφού είχαμε 93.5% κάλυψη του στόχου 
ανάκτησης, το 2014 έχουμε υπερκάλυψη του στόχου με την 
ανάκτηση στο 105.5%.

Πέραν από την ουσιαστική σημασία αυτών των στοιχείων εις 
ότι αφορά την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και την 
οικονομική τους σημασία για όσους καταβάλλουν τα τέλη για 
να υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα (επιχειρήσεις και Τοπικές 
Αρχές), αποτυπώνουν και ένα ευχάριστο μήνυμα για την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού.

Παρά τη θετική αυτή διαπίστωση, υπάρχουν κατ’ ιδίαν 
κατηγορίες υλικών στα οποία αντιμετωπίζουμε προβλήματα 
στην κάλυψη των στόχων. Αναφερόμαστε ειδικά στο γυαλί 
και το ξύλο, όπου υπολειπόμεθα των στόχων παρά τις 
ενέργειες που έγιναν και γίνονται για τη βελτίωση της 
απόδοσής μας. Το γυαλί αν και βρίσκεται σε ικανοποιητικό 
επίπεδο ανακύκλωσης κρίνοντας τη σταδιακή βελτίωση 
της ανάκτησης, οι νέοι ψηλοί στόχοι του 2013 δημιουργούν 
ελλείμματα αφού η ανακύκλωση είναι στο 37.4%, έναντι του 
στόχου που είναι στο 60%. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν 
συστηματικά με στόχο τη βελτίωση της ανακύκλωσης του 

γυαλιού, το συντομότερο. Αντίστοιχα ενέργειες έγιναν και 
γίνονται για την ανακύκλωση του ξύλου, του οποίου αν και 
οι στόχοι είναι στο 15%, οι επιλογές ανακύκλωσής του στην 
Κύπρο είναι πολύ περιορισμένες και δυσκολεύουν την 
επίτευξη των στόχων. 

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τις εισπράξεις από τις 
Τοπικές Αρχές. Οι μειώσεις στις χρεώσεις που προσφέραμε 
το 2014 και συνεχίζονται και το 2015 (ύψους μέχρι και 21%), 
έχουν βελτιώσει την κατάσταση σε όσες Τοπικές Αρχές έχουν 
διαχειριστεί την ταμειακή τους κατάσταση.
Σε άλλες όμως που αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα 
προβλήματα ρευστότητας, η κατάσταση παραμένει 
αρκετά δύσκολη. Έχοντας ως κύρια έγνοια μας να μην 
τιμωρηθεί το κοινό από αυτές τις δυσκολίες και να έχουμε 
πισωγυρίσματα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, 
εργαζόμαστε μαζί με τις Τοπικές Αρχές για να βρούμε τις 
πιο ήπιες λύσεις στα προβλήματά τους. Την ίδια ώρα πρέπει 
να λεχθεί ότι η μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων 
για την εξυγίανση και αναδιάρθρωση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δημιουργεί κινδύνους και για την ομαλή 
συνέχιση προγραμμάτων για τα οποία έχει ρόλο η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, όπως τα προγράμματα ανακύκλωσης. 

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη, υπομονή και επιμονή ώστε 
να οδηγήσουμε ξανά τον τόπο μας σε ανάπτυξη και ευημερία, 
έχοντας πάντα στο μυαλό ότι, τα καλά κόπεις κτόνται.

Κυριάκος Παρπούνας
Γενικός Διευθυντής
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Οι δράσεις μας το 
2014

Το 2014 αποδείχθηκε μια ακόμη πολύ δύσκολη χρονιά για 
τον τόπο μας και φυσιολογικά και για το Σύστημα και τους 
συνεργάτες του. Παρόλο το δυσμενές αυτό οικονομικό 
κλίμα, είναι θετική η αποτίμηση μιας χρονιάς που κλείνει 
με ψηλότερο πλεόνασμα από τον προϋπολογισμό και με 
βελτιωμένα ποσοστά ανάκτησης υλικών. Έχουμε βελτίωση 
στα ποσοστά ανακύκλωσης των συσκευασιών ύψους 3% 
σε σχέση με το 2013, ενώ αυτοί οι στόχοι επετεύχθησαν με 
παράλληλη μείωση των λειτουργικών εξόδων μας κατά 5% 
περίπου.

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις του Συστήματος, μέσα από 
σημαντική προσπάθεια καταφέραμε να διαχειριστούμε 
με επιτυχία την πίεση που υπάρχει σε μια ασφυκτιούσα 
από ρευστότητα αγορά και να κρατήσουμε το επίπεδο των 
εισπράξεων μας από τη βιομηχανία, σε καλά επίπεδα. 

Σε ότι αφορά τη διαχείριση υλικών το 2014, 
ανακυκλώθηκαν 44,382 τόνοι υλικών, σε σχέση με 43,318 
τόνους το 2013. Από αυτούς όμως μόνο οι 39,302 τόνοι 
(38,164 τόνοι το 2013), προσμετρούνται ως ανακύκλωση 
συσκευασιών, αφού οι 5,080 τόνοι είναι χαρτί μη 
συσκευασίας. Είχαμε δηλαδή αύξηση των ποσοτήτων 
ανακύκλωσης συσκευασιών κατά 3% το 2014 σε σχέση με 
το 2013 και όπως ειπώθηκε ήδη, αυτή είναι μια σημαντική 
αύξηση αν συνυπολογίσουμε ότι προήλθε από μια αγορά η 
οποία μειώθηκε σε πωλήσεις κατά 9% το 2014, σε σχέση 
με το 2013.

Με αυτά τα δεδομένα φτάσαμε το 2014 σε συνολικό 
ποσοστό ανακύκλωσης 63.36% (56,24% το 2013), 
υπερκαλύπτοντας το γενικό στόχο (55%), αλλά και το στόχο 
ανάκτησης (60%). Παράλληλα, υπερκαλύψαμε τους κατ’ 
ιδίαν στόχους ανακύκλωσης στο πλαστικό, το χαρτί και τα 
μέταλλα, ενώ δεν καλύψαμε τους στόχους στο γυαλί και το 
ξύλο. Παρόλη την προσπάθεια που γίνεται, για αύξηση των 
ποσοτήτων η ανακύκλωση του γυαλιού έφτασε στο 37,4%, 
έναντι 60% που είναι ο στόχος, ενώ το ξύλο περιορίστηκε 
στο 3.5%, έναντι 15% που είναι ο στόχος. 

Η συνεχής αύξηση της συμμετοχής του κοινού στα 
προγράμματα είναι ελπιδοφόρα και δημιουργεί θετικές 
προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες επιδόσεις στη 
συνέχεια. Ήδη, μέσα στο 2015 έχουν προγραμματιστεί και 
υλοποιούνται αλλαγές του τρόπου συλλογής σε Τοπικές 
Αρχές που εξυπηρετούνταν με νησίδες, σε συλλογή από 
πόρτα σε πόρτα. Αυτό θα βελτιώσει την απόδοση και σε 
αυτές τις περιοχές, αφού παρατηρούνται γενικά καλύτερα 
ποσοστά συμμετοχής του κοινού όπου η συλλογή γίνεται 
από πόρτα σε πόρτα. 

Τους πρώτους μήνες του 2015 χειριστήκαμε με επιτυχία 
τα προβλήματα μερικών από τους Δήμους που είχαν 
μεγάλα υπόλοιπα και έτσι έχει περιοριστεί το πρόβλημα 
σε λιγότερες Τοπικές Αρχές. Παράλληλα, δρομολογούνται 
ήδη οι διαδικασίες για έναρξη διαπραγματεύσεων με 
τις Τοπικές Αρχές για τη χρηματοδότηση των έργων 
μετά τον Ιούνιο του 2015, αφού η παρούσα συμφωνία 
χρηματοδότησης λήγει την 1/7/2015. Σημαντικό θέμα 
που αφορά αυτή τη διαπραγμάτευση είναι και η πρόθεση 
του Τμήματος Περιβάλλοντος να καθιερώσει το 2015 
νομοθεσία για Ευθύνη του Παραγωγού στο χαρτί που δεν 
είναι συσκευασία. Μια τέτοια εξέλιξη θα άλλαζε εντελώς 
τη βάση της συζήτησης μας με τις Τοπικές Αρχές. Αυτή 
όμως η εξέλιξη θα πρέπει να γίνει σύντομα για να έχει 
ουσία και να διευκολύνει τις σχέσεις του Συστήματος με 
τις Τοπικές Αρχές, θωρακίζοντας έτσι και τα προγράμματα 
ανακύκλωσης, μακροπρόθεσμα. Ευχής έργον θα ήταν αυτή 
η διαδικασία να ολοκληρωθεί το συντομότερο, ώστε η νέα 
Συμφωνία μας με τις Τοπικές Αρχές να διευκολυνθεί και να 
απλοποιηθεί. 
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Θα πρέπει όμως οι ρυθμοί με τους οποίους κινούμαστε στη 
θέσπιση εργαλείων (νομικών και οικονομικών), που θα 
ενισχύσουν τη συμμετοχή του κοινού, να επισπευσθούν. 
Ήδη από 1/1/2015 είναι υποχρεωτική για το κράτος η 
ξεχωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και 
μετάλλων, αλλά αυτό δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε 
υποχρεωτική συμμετοχή των πολιτών στη διαλογή στην 
πηγή. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι να επιτύχει το κράτος 
την πιο πάνω υποχρέωση του αν αυτή η υποχρέωση δεν 
καταλήξει στον πολίτη που πρέπει να κάνει τη διαλογή 
στην πηγή. Ούτε μπορούν να εκτραπούν οι ποσότητες από 
την ταφή που προβλέπουν οι νόμοι, αν δεν αποκτήσει 
συγκεκριμένη υποχρέωση ο ίδιος ο πολίτης. 

Το ίδιο ισχύει και με τα προγράμματα ‘Πληρώνω όσο 
Πετώ, στη φορολόγηση των σκυβάλων, που θεωρούμε 
επίσης απαραίτητα για να δημιουργήσουμε νέα δυναμική 
στη διαλογή στην πηγή. Τόσο η υποχρεωτική συμμετοχή 
στη διαλογή στην πηγή, όσο και τα συστήματα ‘Πληρώνω 
όσο Πετώ’ τα συζητούμε εδώ και μια δεκαετία σχεδόν, 
χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πολύ φοβούμαστε ότι η 
αδράνεια τόσων χρόνων θα οδηγήσει όχι μόνο σε πρόστιμα 
και καταδίκες για τις χωματερές που συνεχίζουν να 
λειτουργούν, αλλά και σε πρόστιμα για την μη επιτυχή 
εφαρμογή για ξεχωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικού, 
γυαλιού και μετάλλου που ισχύει ως υποχρέωση για τη 
δημοκρατία, από 1/1/2015.

Συνέχεια στις επιτυχίες και τις διακρίσεις της Green 
Dot Κύπρου σε διεθνές επίπεδο αποτελεί η τιμητική της 
διάκριση στο διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Επιχειρηματικότητας 2014/15, στην κατηγορία 
«Environmental and Corporate Sustainability». 

Η Green Dot Κύπρου μπήκε στην τελική δεκάδα της 
κατηγορίας αυτής μεταξύ υποψηφίων από 33 χώρες, 
παίρνοντας τον τίτλο “Ruban D’Honneur Recipient”. Αυτή 
η διάκριση ακολουθεί τη μεγάλη διάκριση στα Ευρωπαϊκά 
Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας της Ε.Ε. 
του 2013 (αποτελεί διαφορετικό διαγωνισμό της Ε.Ε. για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις), στα οποία ο Οργανισμός μας 
μπήκε στην τελική δυάδα στην κατηγορία «Υπεύθυνη 
και Συνολική Επιχειρηματικότητα» από όλη την Ε.Ε.. 
Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη διάκρισή μας, 
περιλαμβάνονται σε άλλο σημείο της παρούσας έκθεσης.

Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από 
την αδειοδότηση του Συστήματος, προχωρήσαμε και στην 
εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος συλλογής και 
διαχείρισης συσκευασιών φυτοφαρμάκων σε συνεργασία 
με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας, τον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας καθώς και τον 
αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας. Το 
έργο υλοποιεί η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με 
τους Συνδέσμους και στην αρχική χρηματοδότηση των 
υποδομών (κάδων και ενημερωτικών), έχει συνεισφέρει 
και ο σχετικός Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος. 

Παρόμοια προγράμματα μελετώνται και για άλλα ήδη 
συσκευασιών με ειδικά υπολείμματα, όπως τα φάρμακα 
και οι συσκευασίες χημικών από τη βιομηχανία, αλλά 
αυτά απαιτούν πιο πολύπλοκα logistics αλλά και αλλαγές, 
ή προσθήκες σε νομοθεσίες. Αυτά είναι αναγκαία για 
να διευκρινιστεί η Ευθύνη του Παραγωγού για αυτές τις 
κατηγορίες αποβλήτων, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 
υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. 
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Σε κάποια θέματα από τα πιο πάνω είχαμε θετικές 
εξελίξεις, ενώ σε κάποια άλλα υπάρχουν ακόμη αρκετά 
να γίνουν για να έχουμε αποτελέσματα στη συνέχεια. Πιο 
συγκεκριμένα, η συνεργασία της Green Dot Κύπρου με 
την ΑΦΗΣ και την Ηλεκτροκύκλωση ενισχύθηκε τόσο στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ του 2014 όπου οι δύο οργανισμοί 
είχαν σημαντικά αναβαθμισμένη παρουσία, όσο και στις 
Περιβαλλοντικές Βραβεύσεις του 2014 όπου οι τρεις 
οργανισμοί συνδιοργάνωσαν τα Βραβεία. Το ίδιο θα γίνει 
και στη συνέχεια αφού στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε 
όσο το δυνατόν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των τριών 
Συστημάτων. 

Στο θέμα των free-riders, αν και έχουμε εγγράψει μερικές 
νέες εταιρείες στο Σύστημα, η γενικότερη αντιμετώπιση 
του θέματος εκκρεμεί. Εξαρτόμαστε από τους ελέγχους 
που ασκεί το κράτος και δυστυχώς αυτοί είναι σποραδικοί 
και δεν έχουν σημαντικά αποτελέσματα. Με τη διαιώνιση 
του προβλήματος και τη συσσώρευση σημαντικών 
αναδρομικών χρεώσεων για εταιρείες που είναι εκτός 
των Συστημάτων, η προσέλκυση αυτών των εταιρειών 
ώστε να νομιμοποιηθούν, είναι εξαιρετικά δύσκολη αν 
δεν πιεστούν νομικά από το κράτος. Οι εξελίξεις με τα 

θέματα των ελέγχων από το λιμάνι συνεχίζονται, αλλά για 
να υπάρξει αποτέλεσμα και για τα θέματα συσκευασιών θα 
πρέπει να αφαιρεθεί από το Νόμο το όριο των 2 τόνων που 
σήμερα υφίσταται, ώστε να μπορούν να ελεγχθούν όλοι οι 
εισαγωγείς μαζικά κατά την είσοδο των προϊόντων τους στη 
Δημοκρατία. 

Στα θέματα ανάκτησης ενέργειας, αν και υπάρχουν 
εξελίξεις αυτές δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2014. 
Το τσιμεντοποιείο έχει προβεί σε μεγάλη επένδυση για 
εγκατάσταση feeders που τροφοδοτούν εναλλακτικά 
καύσιμα στους κλιβάνους του. Αυτό ανοίγει ουσιαστικά 
το δρόμο και για τροφοδότηση RDF από υπολείμματα 
όπως αυτά που προκύπτουν στις μονάδες διαλογής μας, 
δεδομένου ότι θα γίνουν και οι αναγκαίες επενδύσεις 
σε shredders. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε 
έχει παραγγελθεί shredder που πιθανόν να μπορεί να 
μας εξυπηρετήσει και θα είναι στην Κύπρο εντός του 
1ου εξαμήνου του 2015. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον έχει 
επιδείξει για τα υπολείμματα μας και μια νέα μονάδα που 
προβλέπεται να κατασκευαστεί για πυρόλυση αποβλήτων. 
Θεωρούμε ότι είτε με τη μία είτε με την άλλη περίπτωση, 
θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις πριν το τέλος του 2015 

Μέσα στο 2014

στοχεύσαμε όμως 

και στα πιο κάτω: 

α. Να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την ΑΦΗΣ και την Ηλεκτροκύκλωση,  
αναπτύσσοντας κοινές δράσεις, κυρίως στην επικοινωνία. 

β. Να περιορίσουμε το φαινόμενο των free-riders. 

γ. Να προωθήσουμε τις δράσεις για ανάκτηση ενέργειας από τα υπολείμματα της 
διαλογής.

δ. Να αυξήσουμε τις ποσότητες γυαλιού και ξύλου που ανακτούμε. 

ε. Να βελτιώσουμε την ποιότητα των υλικών που ανακτούμε, τόσο όσον αφορά τη μείωση 
των υπολειμμάτων, όσο και την πρόσμιξη χαρτιού μέσα στο PMD. 
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και στα θέματα ανάκτησης ενέργειας. Με αυτό τον 
τρόπο θα λύσουμε και το θέμα του στόχου ανάκτησης 
ενέργειας που προνοείται στην Άδεια μας, αλλά θα 
επιλύσουμε και ένα θέμα που περιβαλλοντικά μας 
βασανίζει. Το γεγονός δηλαδή ότι συλλέγουμε μεν 
κάποια υλικά τα οποία αν και μη παραγωγικά στην 
ανακύκλωση (το υπόλειμμα), θα είναι καλή πρώτη 
ύλη για ανάκτηση ενέργειας, αλλά σήμερα δυστυχώς 
καταλήγουν στις χωματερές. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, αντιμετωπίζουμε 
προβλήματα στην ανάκτηση του γυαλιού και 
ξύλου. Εκτός από δράσεις ενημέρωσης που έγιναν 
στοχευμένα για το γυαλί, το 2014, προμηθευτήκαμε 
και τοποθετήσαμε σε παλιές, ή και σε νέες περιοχές, 
112 νέες καμπάνες του γυαλιού. Συνολικά έχουμε 
τοποθετημένες 1500 καμπάνες γυαλιού σε όλη 
την Κύπρο. Παράλληλα, προχωρήσαμε και στις 
δοκιμές χρήσης μηχανών θραύσης του γυαλιού σε 
επιλεγμένα εστιατόρια και μπαράκια. Χρειάζεται 
όμως μεγαλύτερη εμπλοκή των Τοπικών Αρχών και 
πίεση στα επαγγελματικά υποστατικά για συμμετοχή 
στην ανακύκλωση του γυαλιού, ώστε να έχουμε 
αξιοσημείωτες αλλαγές στις ποσότητες του γυαλιού 
που καταλήγει στους κάδους ανακύκλωσης. 

Σε ότι αφορά το ξύλο, προβαίνουμε σε συντονισμένες 
δράσεις με το μοναδικό διαχειριστή που το 
παραλαμβάνει για να εξασφαλίσουμε νέες ποσότητες 
ξύλου. Αντίθετα όμως από την προσπάθεια μας 
αυτή, επιδρά η οικονομική κρίση, αφού πολλή 
πλέον ξύλινη συσκευασία καταλήγει το χειμώνα σε 
τζάκια και άλλες εστίες θέρμανσης στα νοικοκυριά 
για εξοικονόμηση άλλων καυσίμων θέρμανσης. 
Παράλληλα, απαραίτητο είναι να βρεθούν και άλλοι 
διαχειριστές σε άλλες πόλεις αφού η μεταφορά 
ξύλου σε μεγάλες αποστάσεις είναι αντιπαραγωγική. 
Ελπίζουμε εντός του 2015 να υπάρχουν καλύτερα 
αποτελέσματα και να βρεθούν και άλλοι τρόποι 
διαχείρισης. 

Οι προσπάθειες για μείωση των υπολειμμάτων 
στα ρεύματα που συλλέγουμε συνεχίζεται και το 
2014 το υπόλειμμα ήταν στο 19.5% ενώ η πρόσμιξη 
χαρτιού στο PMD ήταν στο 31%. Μέσα στο 2015 
θα γίνουν νέες διευθετήσεις με τους συλλέκτες 
και τους διαλογείς που μας εξυπηρετούν, ώστε να 
περιοριστούν στο μέτρο του δυνατού τα υπολείμματα 
και οι προσμίξεις, αφού αυτά έχουν σημαντικό 
κόστος για το Σύστημα. 
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Που στοχεύουμε το 2015

Να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με τις μεγάλες εταιρείες 
Μέλη μας. 

Να διατηρήσουμε την υγιή οικονομική κατάσταση του 
Συστήματος.

Να ενισχύσουμε τις κοινές δράσεις με τα Συστήματα της 
ΑΦΗΣ και της Ηλεκτροκύκλωσης.

Να αντιμετωπίσουμε πιο συστηματικά τους free-riders.

Να δρομολογηθούν εξελίξεις για λύσεις Ανάκτησης 
Ενέργειας.

Να βελτιώσουμε την ποιότητα των υλικών που συλλέγουμε 
και διαλέγουμε. 

Να αυξήσουμε τις ποσότητες γυαλιού που ανακτούμε, προς 
σταδιακή κάλυψη των στόχων. 

Να προωθηθεί το 2015 η νομοθεσία για Ευθύνη του 
Παραγωγού στο χαρτί που δεν είναι συσκευασία. 

Να συνεχίσει ομαλά η υλοποίηση του έργου Life+ για 
προώθηση των τριών R (Reduce, Reuse, Recycle).

Να ενθαρρύνουμε και άλλες εταιρείες να συμμετέχουν μαζί 
με την Green Dot Κύπρου σε προγράμματα προώθησης της 
ΕΚΕ τους. 

Να αναπτύξουμε το σώμα εθελοντών της Green Dot Κύπρου 
μαζί με ένα οργανωμένο σύνολο (π.χ. πρόσκοποι).

Το 2015 αναμένεται να είναι μια επίσης δύσκολη 
οικονομικά χρονιά. Για πολλούς οργανισμούς, θα είναι 
ακόμη χειρότερη από τις δύο προηγούμενες, αφού η 
πίεση στη ρευστότητα αυξάνεται εφόσον συνεχίζει 
να βρίσκεται σε αδράνεια το τραπεζικό σύστημα του 
τόπου. Την ίδια ώρα, οι πολύμηνες καθυστερήσεις στον 
καθορισμό της πολιτικής και των σχεδιασμών για την 
αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφήνουν 
στην αβεβαιότητα τις Τοπικές Αρχές και σε οριακές 
καταστάσεις τα οικονομικά τους. Μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια, η έναρξη συζητήσεων για τη συνεργασία του 
Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές για τη χρηματοδότηση 
των έργων, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ιδανικά 
φυσικά θα επηρέαζε αυτή τη συζήτηση η υλοποίηση των 
προθέσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος να προωθήσει 
νομοθεσία για Ευθύνη του Παραγωγού στο χαρτί που δεν 
είναι συσκευασία. 

Μέχρι να γίνει όμως αυτό, η πιο πάνω διαπραγμάτευση 
παραμένει ένα κομβικό σημείο που σαφώς θα 
αποτελέσει την πιο σημαντική εξέλιξη του 2015.

Σε ότι αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, οι αλλαγές 
στον τρόπο συλλογής των υλικών σε περιοχές που 
ήδη καλύπτονται από νησίδες σε συλλογή από 
πόρτα σε πόρτα, είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις. 
Σημαντικές φυσικά θα είναι και οι πιθανές αλλαγές 
στις παραλιακές περιοχές Λάρνακας και Αμμοχώστου 
εάν προχωρήσουν οι αναβαθμίσεις σε εξοπλισμό 
των σχετικών προγραμμάτων, από Ευρωπαϊκά 
κονδύλια που προγραμματίζονται. Δεν προβλέπονται 
άλλες γεωγραφικές επεκτάσεις εκτός ίσως από 
μικροπροσθήκες Κοινοτήτων που γειτνιάζουν με 
υφιστάμενα προγράμματα και μπορούν εύκολα να 
καλυφθούν. 
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Πέραν των πιο πάνω, οι πιο κάτω στρατηγικοί στόχοι για το 2015, είναι οι πιο σημαντικοί:

Μέσα στο 2015, στοχεύουμε επίσης να θεσμοθετήσουμε 
ανεξάρτητους ελέγχους (external audits) στις μονάδες 
διαλογής που μας εξυπηρετούν, με επαγγελματίες 
ελεγκτές από το εξωτερικό. Στόχος είναι να έχουμε μια 
ανεξάρτητη αποτίμηση του επιπέδου της δουλειάς που 
γίνεται στις μονάδες διαλογής μας και μια σύγκριση τους 
με το τι συμβαίνει και σε άλλες μονάδες εκτός Κύπρου. 

Το ίδιο σημαντικό είναι και το θέμα της ποιότητας 
των εξερχομένων υλικών από τη διαλογή, αφού αυτό 
επηρεάζει τη δυνατότητα διάθεσης των υλικών στη διεθνή 
αγορά και τις τιμές στις οποίες τα υλικά διατίθενται. Αυτό 
είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος όσο αυξάνονται οι 

ποσότητες των υλικών, αφού τα έσοδα από τα υλικά σε ένα 
παραγωγικό σύστημα πρέπει να εξελίσσονται σε σημαντικό 
μέρος των εσόδων του. Αυτό είναι ένα θέμα που συνεχώς 
μας απασχολεί και ψάχνουμε όσο πιο παραγωγικές 
μεθόδους στην εμπορία των υλικών ώστε να έχουμε τα 
μεγαλύτερα δυνατά έσοδα. 

Το θέμα της εμπορίας θα μας απασχολήσει επίσης ειδικά 
το 2015 αφού προβλέπονται και αλλαγές στη λειτουργία 
του λιμανιού λόγω επικείμενης ιδιωτικοποίησης του, που 
πιθανόν να επηρεάσουν τις δυνατότητες αποθήκευσης των 
υλικών μέχρι την εξαγωγή τους. Μαζί με τους διαχειριστές 
υλικών θα ψάξουμε για τις καλύτερες δυνατές λύσεις. 
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Σημαντικές Εξελίξεις
Διάκριση της Green Dot Κύπρου 
στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Επιχειρηματικότητας 2014/15
O Οργανισμός μας επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την 
Κύπρο στο διαγωνισμό για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Επιχειρηματικότητας 2014/15 στην κατηγορία 
«Environmental and Corporate Sustainability». 

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 
πραγματοποιήθηκαν για 8η συνεχή χρονιά και στη 
διοργάνωση του 2014 έλαβαν μέρος πάνω από 
24.000 επιχειρήσεις από 33 χώρες της Ευρώπης, εκ 
των οποίων ανακηρύχθηκαν ως Εθνικοί Νικητές 709 
εταιρείες σε 10 κατηγορίες και πέρασαν στη δεύτερη 
φάση του διαγωνισμού. Τα Βραβεία διοργανώνονται 
υπό την αιγίδα του ανεξάρτητου δικτύου λογιστικών 
και συμβουλευτικών εταιρειών RSM International 
και αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την αριστεία, τις 
βέλτιστες πρακτικές και την καινοτομία σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Κοινότητα.

Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 
2014/15, ο Οργανισμός μας διακρίθηκε με τον 
τιμητικό τίτλο “Ruban d’ Honneur Recipient” με 
τον οποίο κατατάχθηκε ανάμεσα στις 10 καλύτερες 
επιχειρήσεις της Ευρώπης στην κατηγορία στην 
οποία διαγωνίζεται.

 Οι 110 εταιρείες που διακρίθηκαν με τον τιμητικό 
τίτλο “Ruban d’ Honneur Recipient” επιλέχθηκαν 
μεταξύ των συνολικά 709 Εθνικών Νικητών από τις 
33 χώρες που λαμβάνουν μέρος στη διοργάνωση. Την 
επιλογή έκανε κριτική επιτροπή που αποτελείται από 
καταξιωμένους επιχειρηματίες, πολιτικούς ηγέτες 
και ακαδημαϊκούς της Ευρώπης. 

Το πιο σημαντικό είναι πως δύο μόνο κυπριακές 
εταιρείες διακρίθηκαν με το συγκεκριμένο τίτλο και 
είναι η πρώτη φορά που εταιρείες από την Κύπρο 
παίρνουν μια τέτοια διάκριση. Μια εξ’ αυτών είναι 
και ο Οργανισμός μας.

Αυτή η διάκριση ακολουθεί την περσινή μεγάλη 
διάκριση στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
του 2013, στα οποία η Green Dot Κύπρου μπήκε 
στην τελική δυάδα στην κατηγορία «Υπεύθυνη 
και Συνολική Επιχειρηματικότητα» από όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τους Εθνικούς Πρωταθλητές του τόπου μας 
βράβευσε η RSM Cyprus με την υποστήριξη 
του UKTI σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην Οικία του Βρετανού Ύπατου 
Αρμοστή Mr Ric Todd, το Δεκέμβριο του 2014.

Στις 26 Μαΐου, έγινε στο Λονδίνο η βράβευση των 
επιχειρήσεων που τιμήθηκαν με τον τίτλο “Ruban 
d’ Honneur Recipient”. Την τιμητική διάκριση 
παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού κ. 
Κυριάκος Παρπούνας. 

Ο Πρόεδρος της Green Dot Κύπρου κ. Μιχάλης Σπανός κατά τη βράβευση του
Οργανισμού ως Εθνικός Νικητής στην κατηγορία του, από την RSM Cyprus

O Γενικός Διευθυντής της Green Dot Κύπρου κ. Κυριάκος Παρπούνας 
κατά τη βράβευση για τον τίτλο “Ruban d’ Honneur Recipient”
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Rethink «Reduce-Reuse-Recycle»

O Οργανισμός μας λαμβάνει μέρος ως εταίρος του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος, με τίτλο “Rethink (Reduce, 
Reuse, Recycle) Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για 
τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση 
των απορριμμάτων στην Κύπρο”. Το πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ 
Environment Policy and Governance, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κατά 42%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 
€2,181,960. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 34 μήνες.

Ανάδοχος φορέας του προγράμματος είναι το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και οι υπόλοιποι εταίροι 
του προγράμματος εκτός από τον Οργανισμό μας είναι το 
Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το Τμήμα Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και η Fost Plus 
Βελγίου.

Σκοπός του έργου είναι η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη της μείωσης, 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων 
στην Κύπρο μέσω μίας εκτεταμένης εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης, βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη 
επικοινωνιακή στρατηγική που εστιάζεται στην αρχή 
των τριών R’s “Reduce, Reuse, Recycle (RRR)”. Το έργο 
χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερης σημασίας, καθώς βασικός 
στόχος του είναι η αλλαγή των αντιλήψεων και των 
συνηθειών του κοινού και των ομάδων - στόχων στο θέμα 
της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014. Τους 
πρώτους μήνες του έργου πραγματοποιήθηκαν οι αρχικές 
επαφές με τα ενδιαφερόμενα μέρη του προγράμματος με 
στόχο τόσο την ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων 
για τις δράσεις και τους στόχους του προγράμματος, όσο 
και την καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με την 
καλύτερη προώθηση της εκστρατείας γενικά και ειδικά 
στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε ομάδα. 

Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος διενεργήθηκαν 
σεμινάρια για το προσωπικό των εταίρων με σκοπό 
την ενημέρωσή τους για τους τρόπους μείωσης του 
ανθρακικού αποτυπώματος των οργανισμών τους. 

Το Δεκέμβριο του 2014 ολοκληρώθηκε η ιστοσελίδα 
του έργου www.rethink.com.cy, στην οποία μπορεί ο 
επισκέπτης να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Από τις Διαβουλεύσεις με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

H ιστοσελίδα του προγράμματος ‘Rethink’
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Η Green Dot Κύπρου και η ΑΦΗΣ, συμβαδίζοντας με τις 
εξελίξεις στην τεχνολογία και θέλοντας να κάνουν όσο 
το δυνατόν πιο εύκολη την ανακύκλωση στον τόπο μας, 
δημιούργησαν την εφαρμογή «ReCYcling CY» για κινητά και 
tablets.

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί ανανεωμένη έκδοση της 
προηγούμενης εφαρμογής ‘Green Dot Cyprus’ που είχε 
δημιουργήσει η Green Dot Κύπρου το 2013. Η βασική 
διαφορά από την προηγούμενη έκδοση είναι ότι μπορεί πλέον 
ο χρήστης να ενημερωθεί και για τους κοντινότερους κάδους 
ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ.

Παράλληλα, η νέα εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες 
τις πλατφόρμες. Δηλαδή η εφαρμογή είναι συμβατή με 
συσκευές Windows, IOS (Apple) και Android και διατίθεται 
δωρεάν από τα: Windows Phone Store, Apple Store και το 
Google Play Store, με την ονομασία «ReCYcling CY».

Πιο συγκεκριμένα, με την ανανεωμένη αυτή εφαρμογή, κάθε 
χρήστης που την κατεβάζει στο κινητό, ή την ταμπλέτα του, 
έχει άμεση πρόσβαση:

1. Στις ημέρες συλλογής και τα σημεία τοποθέτησης των 
κάδων συλλογής γυαλιού στις περιοχές όπου η συλλογή των 
ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται από πόρτα σε πόρτα.

2. Στα σημεία τοποθέτησης των νησίδων συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών για τις περιοχές που η συλλογή των 
ανακυκλώσιμων υλικών γίνεται με τη μέθοδο των νησίδων.

3. Στα σημεία συλλογής μπαταριών της ΑΦΗΣ.

Στην εφαρμογή υπάρχουν επίσης, γενικές πληροφορίες για 
την Green Dot Κύπρου και την ΑΦΗΣ, καθώς επίσης και 
γενικές πληροφορίες για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών ειδών μέσω της Ηλεκτροκύκλωσης. Οι 
πληροφορίες καθώς και τα σημεία συλλογής διατίθενται τόσο 
στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. 

Μπορεί να κατεβάσετε απευθείας την εφαρμογή μέσω των 
παρακάτω συνδέσμων:

Νέα εφαρμογή για Smart Phones από τους 
Οργανισμούς Green Dot Κύπρου και ΑΦΗΣ
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H Ηλεκτροκύκλωση και η ΑΦΗΣ σε συνεργασία με το Τμήμα 
Περιβάλλοντος, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και τη CYMEPA, συνδιοργάνωσαν την 
πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Let’s Clean Up Europe!» η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαΐου σε όλη την Κύπρο. 

Στα πλαίσια της εκστρατείας, οι δύο Οργανισμοί οργάνωσαν 
εκστρατεία συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών και μπαταριών, με παράλληλη 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
ανακύκλωσης αυτών των υλικών.

Αναλυτικότερα, σε 8 Δήμους παγκύπρια (Δήμοι Στροβόλου, 
Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Λάρνακας, Δερύνειας, Λεμεσού, 
Γερμασόγειας και Πάφου), οργανώθηκε συλλογή ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών από τα υποστατικά των Δημοτών 
έπειτα από τηλεφωνική συνεννόηση με το Δήμο τους. 

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούσαν να μεταφέρουν από μόνοι τους 
τις ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές τους συσκευές και τις μπαταρίες 
στα σημεία συλλογής, όπως επίσης και σε δέκα καταστήματα 
ηλεκτρικών ειδών παγκύπρια.

Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία
 «Let’s Clean Up Europe!»

Συλλογή υλικών και Ενημέρωση για την ανακύκλωση 
ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών και μπαταριών

Φυλλάδια που διανεμήθηκαν για την ενημέρωση του κοινού κατά την εκστρατεία



18



19

Αποτελέσματα 
Ανακύκλωσης Vs Στόχοι
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, από το 2010 καλύπταμε τους στόχους που ίσχυαν μέχρι το τέλος του 2012 ενώ, από την 1/1/2013 
ισχύουν νέοι στόχοι, οι οποίοι παρουσιάζονται πιο κάτω:
- Ανάκτηση του 60% τουλάχιστον των συσκευασιών
- Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% των συσκευασιών
- Ανακύκλωση του 60% τουλάχιστον του γυαλιού
- Ανακύκλωση του 60% τουλάχιστον του χαρτιού
- Ανακύκλωση του 50% τουλάχιστον του μετάλλου 
- Ανακύκλωση του 22,5% τουλάχιστον του πλαστικού 

(υπολογίζοντας μόνο ότι ανακυκλώνεται και πάλι σε πλαστικό)
- Ανακύκλωση του 15% τουλάχιστον του ξύλου 

Οι επιδόσεις μας αντίστοιχα για το 2014 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

    Γυαλί  Πλαστικό  Χαρτί  Αλουμίνιο  Χάλυβας  Ξύλο  Άλλά  Σύνολο

 
 Δηλωθέντες τόνοι 2014  15.318 13.522  19.642  2.333  3.055  5.161  2.996  62.027 

 Υποχρέωση ανάκτησης/τόνοι  9.191  8.113  11.785  1.400  1.833 3.095  1.798  37.216 
  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60%  60% 

 Υποχρέωση ανακύκλωσης/τόνοι  9.191 3.043 11.785 1.166  1.527  774  1.798 34.115   
   60%  22,50%  60%  50%  50%  15%  60%  55% 

 Ανακυκλωθέντες τόνοι  5.738 4.372  24.798  239  3.974  181  0  39.302 

 Ποσοστό ανακύκλωσης  37,46%  32,33%  126,25%  10,25%  130.09%  3,51%  0,00%  63,36% 

 Ποσοστό ανάκτησης  37,46%  32,33%  126,25%  10,25%  130.09%  3,51%  0,00%  63,36% 

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2014

Συνολικά το 2014 συλλέχθηκαν 46,885 τόνοι υλικών, εκ 
των οποίων οι 22,585 ήταν οικιακές συσκευασίες και οι 
24,300 εμπορικές συσκευασίες. Οι αντίστοιχες ποσότητες 
για το 2013 ήταν συνολικά 46,023 τόνοι, ενώ αποτελούνταν 
από 22,416 τόνους οικιακές και 23,607 τόνους εμπορικές 
συσκευασίες. Άρα στη συλλογή είχαμε αύξηση της τάξης 
του 2%, παρά τη μείωση στην κατανάλωση πού ήταν της 
τάξης του 9%.

Από πλευράς ανακύκλωσης, ανακυκλώσαμε 44,382 τόνους 
υλικά το 2014 σε σχέση με 43,318 τόνους το 2013, μια 
αύξηση της τάξης του 3% στην ανακύκλωση. Από τις πιο 
πάνω ποσότητες ανακύκλωσης, οι 5,163 τόνοι είναι χαρτί 
μη συσκευασίας, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα του 2013 ήταν 
5,153 τόνοι. 

Συνολικά έχουμε 15.2% υπερκάλυψη του στόχου 
ανακύκλωσης για το έτος, αλλά και υπερκάλυψη κατά 5.6% 
του στόχου ανάκτησης για το έτος, σε αντίθεση με πέρυσι 
που είχαμε έλλειμμα στην κάλυψη του στόχου ανάκτησης.

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.

Όπως φαίνεται στον πίνακα επίσης, το ξύλο συνέχισε και 
το 2014 να αποτελεί πρόβλημα αφού παρά το γεγονός ότι 
έχουμε ένα διαχειριστή ξύλου, τα αποτελέσματα είναι ακόμη 

πολύ χαμηλά. Φτάσαμε στο 3.5% ανακύκλωσης έναντι του 
στόχου που είναι 15%. Ελπίζουμε ότι το 2015 θα βελτιωθεί 
η κατάσταση αφού προβαίνουμε σε προσπάθεια βελτίωσης 
των επιδόσεων.

Το γυαλί αποτελεί επίσης μεγάλη πρόκληση λόγω της 
σημαντικής αύξησης στους στόχους του (από 15% στο 60%). 
Έτσι, ενώ η επίδοση του 2014 (37.5%) ήταν υπερδιπλάσια 
του παλιού στόχου (15%), η επίδοση αυτή βρίσκεται 
ακόμη μακριά από το νέο στόχο (60%). Για βελτίωση της 
απόδοσης, βρίσκονται υπό εξέλιξη τόσο νέες συντονισμένες 
προσπάθειες για βελτίωση της ανάκτησης από τους 
υφιστάμενους κάδους, όσο και η προσθήκη νέων κάδων 
σε επαγγελματικά υποστατικά που δεν εξυπηρετούνται, σε 
νέες περιοχές. Ήδη το 2014 προστέθηκαν 110 νέοι κάδοι 
γυαλιού. Επιπλέον, υλοποιούνται 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. Για να έχουμε όμως σημαντική βελτίωση στις 
αποδόσεις θα πρέπει να υποχρεωθούν τα επαγγελματικά 
υποστατικά να συμμετέχουν στη διαλογή στην πηγή, 
αφού σημαντικές ποσότητες γυαλιού χάνονται και από 
υποστατικά που έχουν κάδους ανακύκλωσης και φυσικά 
και από υποστατικά που δεν συμμετέχουν καθόλου στην 
ανακύκλωση γυαλιού. 
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Χαρτί

Πλαστικό

Ξύλο

Άλλα

Εµπορικά/Βιοµηχανικά

Γυαλί

Χαρτί

Σίδηρος

Αλουµίνιο

PET

HDPE

Χάρτινες Συσκ. Υγρών

Άλλα ανακτήσιµα

Άλλα µη ανακτήσιµα

ά

€ ανά τόνο

2010-2015

29,06

47,14

95,39

21,38

105,89

105,89

122,75

131,05

157,27

43,31

37,94

12,42

50,27

Οικιακά

Οικονομική Κατάσταση 
Ο Οργανισμός έχει ολοκληρώσει ακόμη μια σχετικά 
επιτυχημένη οικονομικά χρονιά, παρά τη δυσμενή οικονομική 
κατάσταση στον τόπο. Τα έσοδα του Οργανισμού ήταν κατά 
6% ψηλότερα του προϋπολογισμού, ενώ τα έξοδα ήταν 
μειωμένα κατά 1.6%, γεγονός που οδήγησε σε καλύτερα από 
τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό επέτρεψε 
για έκτο κατά σειρά έτος να διατηρήσουμε σταθερά τέλη για 
τη βιομηχανία, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τα Μέλη μας 
στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Θα παραμείνουμε 
πάντα ιδιαίτερα προσηλωμένοι στα οικονομικά μας πλάνα, 
ώστε να μην υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις στη συνέχεια. Στον 
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τέλη του Οργανισμού μας 
προς τη Βιομηχανία.

Είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό ότι έχουν επιτευχθεί 
καλύτερες οικονομικές επιδόσεις από τους αρχικούς 
σχεδιασμούς, παρά το γεγονός ότι η κρίση επιφέρει σημαντική 
πλέον μείωση της κατανάλωσης και συνεπακόλουθα των 
συσκευασιών που τοποθετούνται στην αγορά μας. Σε σχέση 
με το 2013, οι δηλωθείσες ποσότητες συσκευασιών που 
έχουν τοποθετηθεί στην αγορά το 2014 από τις εταιρείες που 
εκπροσωπούμε, είναι κατά 9.5% 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. 

Η προσπάθεια μας για μείωση του κόστους μας είναι συνεχής 
και συστηματική. Παρά το γεγονός ότι αρκετά από τα κέντρα 
κόστους μας έχουν πλέον εξορθολογιστεί σε βαθμό που 
δεν έχουν πλέον περιθώρια σημαντικής βελτίωσης, θα 
επικεντρωθούμε το 2015 στα θέματα εμπορίας των υλικών 
με στόχο να αυξήσουμε τα έσοδα μας από τα υλικά. Ήδη 
αυτά τα έσοδα είναι αυξημένα και καλύπτουν σε σημαντικό 
βαθμό την απώλεια εσόδων που έχουμε λόγω της μειωμένης 
κατανάλωσης που επηρεάζει τη βάση των εσόδων μας από τα 
τέλη συσκευασιών. 

Οι οικονομικοί λογαριασμοί της Green Dot Κύπρου για το 2014 
περιλαμβάνονται στο τέλος της παρούσας έκθεσης στο τμήμα 
“Οικονομικοί Λογαριασμοί Green Dot Κύπρου”. 
Οι “Οικονομικοί Λογαριασμοί” έχουν εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και από τη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων.
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Εγγραφή Εταιρειών στο Σύστημα

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, συμμετείχαν στο Σύστημα 923 εταιρείες εκ των οποίων 
οι 84 ήταν Μέτοχοι και οι 839 Μέλη του Συστήματος. Την ίδια περίοδο διαγράφηκαν από 
το Σύστημα 11 εταιρείες που τερμάτισαν τις υπηρεσίες τους. Η αύξηση της συμμετοχής 
σε σχέση με την 31/12/2013 ήταν της τάξης του 5.72%. Σε σχέση με τις ποσότητες 
συσκευασιών που δηλώνονται στο Σύστημα, το 2013 ήταν στους 67.863 τόνους ενώ το 2014 
μειώθηκαν στους 62.027. 

Είναι σημαντικό εδώ να σημειωθεί ότι παρόλο που έχουμε νέες εταιρείες που συμμετέχουν 
κάθε χρόνο στο Σύστημα, οι μειώσεις στην κατανάλωση προκαλούν σταδιακά σημαντική 
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. Υπάρχει δηλαδή πλέον μία μείωση της κατανάλωσης της τάξης του 
30% από το 2009 στο 2014. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα και μείωση της βάσης εισοδημάτων 
του Συστήματος κατά 30%, παρά την εγγραφή και νέων εταιρειών. 

Το κεφαλαιώδες θέμα της καθολικής εφαρμογής της Νομοθεσίας από όλους τους 
Υπόχρεους Παραγωγούς δεν είχε δυστυχώς θετικές εξελίξεις, ούτε το 2014. 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, 
διαψεύσθηκαν. Δυστυχώς, παρά την πρόσληψη νέων επιθεωρητών, η ενασχόληση τους με 
το θέμα των ελέγχων για την Ευθύνη του Παραγωγού είναι περιορισμένη και περιστασιακή.

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 
έχει περάσει η έννοια των ελέγχων στο νέο Κανονισμό για τα Ηλεκτρικά/Ηλεκτρονικά 
απόβλητα ενώ θα περιληφθεί και στις τροποποιήσεις του νέου Κανονισμού για τις 
μπαταρίες. 

Παράλληλα, για να μπορεί αυτή η διαδικασία να επεκταθεί και στις συσκευασίες στο 
μέλλον, είναι απαραίτητο ο Νόμος των συσκευασιών να τροποποιηθεί ώστε να μην υπάρχει 
το όριο των 2 τόνων για την «Ευθύνη του Παραγωγού». Πρέπει να είναι όλοι υπόχρεοι 
ανεξάρτητα από την ποσότητα των υλικών που τοποθετούν στην αγορά, ώστε να μπορούν να 
ελεγχθούν στο λιμάνι. Για τον σκοπό αυτό καταθέσαμε συγκεκριμένη εισήγηση στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος, το οποίο αντιμετωπίζει το θέμα θετικά. 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014, συμμετείχαν στο Σύστημα 923 
εταιρείες εκ των οποίων οι 84 ήταν Μέτοχοι και οι 839 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. 

Μέσα στο 2014 διενεργήθηκαν 11 έλεγχοι από τους εξωτερικούς ελεγκτές.
Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων συνολικά, ήταν 64 τόνοι υλικών να βρεθούν, είτε 
υποδηλωμένοι, είτε δηλωμένοι σε λανθασμένη κατηγορία.
To 2015 θα γίνουν περίπου 20 νέοι έλεγχοι.
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Αναλύσεις για Βαρέα Μέταλλα
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 Μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Σύστημα με την αδειοδότηση του είναι και 
η διενέργεια αναλύσεων σε συσκευασίες των Μελών του για έλεγχο των συγκεντρώσεων 
των βαρέων μετάλλων. 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 εκ των προτέρων ενημέρωση των Μελών, ώστε 
να διασφαλίζεται απόλυτα η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. 

Το 2014 έγιναν 40 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 υψηλής συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που να 
ξεπερνά τα καθορισθέντα στο Νόμο όρια συγκέντρωσης. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και το 2015.
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Τα Έργα του Συστήματος

To 2014 οι οικιακές συσκευασίες που συνέλεξε το Σύστημα ανήλθαν στους 
22,585 τόνους σε σύγκριση με 22,416 τόνους το 2013 (αύξηση 1%), ενώ οι 
εμπορικές συσκευασίες που ανακυκλώθηκαν ανήλθαν στους 24,300 τόνους σε 
σύγκριση με 23,607 τόνους το 2013 (αύξηση 3%).

Το 2014, οι συλλεχθείσες ποσότητες σε PMD ήταν 7,388 τόνοι σε σύγκριση με 7,270 τόνους το 2013 (2% αύξηση). Η ποσότητα του 
χαρτιού ανήλθε στους 10,235 τόνους η οποία είναι στα ίδια επίπεδα με το 2013. Η ποσότητα του γυαλιού ανήλθε στους 4,962 τόνους, 
σε σύγκριση με 4,862 τόνους το 2013 (αύξηση 2%). 

Το 2014 οι εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες (ΕΒΑΣ), 
αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013. Συγκεκριμένα, οι συνολικές 
ποσότητες που ανακυκλώθηκαν ήταν 24,300 τόνοι  σε σύγκριση 
με 23,607 τόνους το 2013 (αύξηση 3%). Αναλυτικά έτυχαν 
διαχείρισης 18,278 τόνοι χαρτιού (17,450 τόνοι το 2013), 1,374 
τόνοι πλαστικού (1,438 τόνοι το 2013), 776 τόνοι γυαλιού (448 
τόνοι το 2013), 3,691 τόνοι μετάλλου (4,272 τόνοι το 2013) και 
181 τόνοι ξύλου.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συνολικές ποσότητες PMD, 
χαρτιού και γυαλιού που συλλέχθηκαν το 2014 σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες ποσότητες του 2013:

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

Αποτελέσματα Συλλογής Οικιακών Συσκευασιών
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Τα νέα από τα έργα μας

Αλλαγή τρόπου συλλογής
σε περιοχές με νησίδες

Ενίσχυση δικτύου κάδων
του γυαλιού

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον πολιτών και Τοπικών Αρχών, 
αλλά και σχετική πρόνοια από τη νέα άδεια λειτουργίας του 
Συστήματος, έχει ξεκινήσει η αλλαγή του τρόπου συλλογής σε 
ορισμένες περιοχές. Όπου είναι δυνατόν καταργούνται οι συστοιχίες 
κάδων (νησίδες) που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές και 
μετατρέπεται η συλλογή των υλικών από πόρτα σε πόρτα (D2D). Η 
αλλαγή αυτή διευκολύνει 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.

Παρά το γεγονός ότι το κόστος της συλλογής D2D είναι πιο υψηλό 
από τις νησίδες, το Σύστημα προχωρεί στην αλλαγή αυτή με 
γνώμονα την ευκολία του κοινού και το  συμφέρον των πολιτών και 
των Τοπικών Αρχών ώστε να αυξηθεί η ανακύκλωση όσο το δυνατό 
περισσότερο.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει τέτοιου είδους αλλαγές στο Δήμο Πάφου 
(από 1/5/2013) και στις Κοινότητες Πέρα Χωριού & Νήσου και 
Αλάμπρας στη Λευκωσία (από 1/12/2014), ενώ την 1η Φεβρουαρίου 
2015 ξεκινά η συλλογή από πόρτα σε πόρτα και σε άλλες Τοπικές 
Αρχές, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες στη συνέχεια.

Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, από το 2013 έχουν αυξηθεί 
οι στόχοι ανακύκλωσης για κάποια υλικά που διαχειρίζεται το 
Σύστημα. Ειδικά στο γυαλί, ο στόχος έχει πάει απο το 15% στο 
60%. Για την αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων έχει γίνει 
ενίσχυση του δικτύου των κάδων γυαλιού (τύπου καμπάνας) με νέους 
κάδους. Τοποθετήθηκαν 80 νέοι κάδοι χωρητικότητας 2m3 και 32 
τροχήλατοι κάδοι χωρητικότητας 1.5 m3, σε όλες τις επαρχίες σε 
νέα σημεία που έχουν γυαλί. Οι τροχήλατοι κάδοι τοποθετούνται 
σε σημεία όπως στα ιστορικά σημεία των πόλεων στα οποία δεν 
υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τα οχήματα συλλογής. Παράλληλα 
κάδοι τοποθετήθηκαν τόσο σε σημεία εντός των περιοχών όπου 
εκτελεί έργα το Σύστημα, όσο και σε περιοχές που δεν έχουμε άλλο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά υπάρχουν εστιατόρια και ξενοδοχεία 
που έχουν γυαλί. 

Παράλληλα, προγραμματίζονται επικοινωνιακές δράσεις μέσα στο 
2015 που στόχο έχουν τόσο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του 
κοινού, όσο κυρίως την αύξηση στη συμμετοχή των επαγγελματικών 
υποστατικών στην ανακύκλωση γυαλιού αφού εκεί παράγονται οι 
μεγαλύτερες ποσότητες γυαλιού.

Τροχήλατος κάδος γυαλιού στο ιστορικό κέντρο 
Λευκωσίας



31

Πρόγραμμα ανακύκλωσης 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων
Η Green Dot Κύπρου, σε συνεργασία με τον Κυπριακό 
Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 
Φυτοπροστασίας (ECPA), το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα 
Γεωργίας, υλοποίησε ειδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων. Είναι το πρώτο πρόγραμμα ανακύκλωσης ειδικών 
κατηγοριών συσκευασιών που αναπτύσσεται από την Green Dot 
Κύπρου. Στόχος του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν λιγότερη 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα συσκευασιών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μέσω της ανάκτησης και 
διαχείρισης των κενών συσκευασιών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία 
και αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές. Το πρόγραμμα τέθηκε σε 
λειτουργία την 1η Σεπτεμβρίου 2014 με την τοποθέτηση κάδων 
ανακύκλωσης σε 47 σημεία πώλησης φυτοφαρμάκων σε όλη την 
Κύπρο. Σε κάθε σημείο τοποθετήθηκαν 1 ή 2 κάδοι ανακύκλωσης, 
χρώματος πορτοκαλί οι οποίοι φέρουν ενημερωτικά αυτοκόλλητα 
με λογότυπα της Green Dot Κύπρου και του ΚΥΣΥΦ, όπως φαίνονται 
δίπλα.

Διαδικασία τριπλού ξεπλύματος - υποχρεώσεις των γεωργών:
Οι συσκευασίες πριν την τοποθέτησή τους στους κάδους πρέπει να καθαρίζονται από τους γεωργούς με τη διαδικασία του τριπλού 
ξεπλύματος. Η διαδικασία αναλύεται πιο κάτω:

> Οι συσκευασίες ξεπλένονται τρείς φορές με νερό.

> Αφήνονται να στεγνώσουν και να μην υπάρχουν υγρά υπολείμματα.

> Αφού έχουν καθαριστεί και στεγνώσει, τοποθετούνται στη σακούλα ανακύκλωσης που διανέμεται 
 από το κατάστημα πώλησης φυτοφαρμάκων.

> Τα πώματα των συσκευασιών τοποθετούνται σε ξεχωριστή πλαστική σακούλα.

> Παραδίδονται στον υπεύθυνο καταστήματος στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι.

Το τριπλό ξέπλυμα έδειξε από σχετικές έρευνες ότι αφαιρεί το 99.9% του προϊόντος που υπάρχει στο δοχείο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να δικαιολογεί την κατάταξη των κενών δοχείων από φυτοφάρμακα στα μη τοξικά απόβλητα.

Το τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας καθώς επίσης και η παράδοσή τους στα καταστήματα πώλησης, εκτός του ότι βοηθά στο να 
διατηρούνται τα γεωργικά υποστατικά του παραγωγού καθαρά από τα πλαστικά απόβλητα, είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση του κάθε 
παραγωγού μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ορθής γεωργικής πολιτικής που εφαρμόζει το Τμήμα Γεωργίας.

Κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Διαδικασία τριπλού ξεπλύματος

Σακούλα ανακύκλωσης φυτοφαρμάκων
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Έλεγχος συνεργείων συλλογής των υλικών και 
των μονάδων διαλογής των υλικών
Για τη διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης των έργων συλλογής 
αλλά και τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
πολίτες, πραγματοποιούνται από τους μηχανικούς του Συστήματος 
καθημερινοί έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας των 
υπηρεσιών μας. Μέσω συστημάτων GPS, γίνεται καθημερινή 
παρακολούθηση των δρομολογίων που εκτελούνται παγκύπρια 
από τους εργολάβους συλλογής των υλικών. Ο αυτοματισμός 
των ελέγχων βοηθά στην επίλυση αρκετών προβλημάτων, ενώ 
παράλληλα γίνεται μελέτη των δρομολογίων για εντοπισμό πιθανών 
βελτιωτικών αλλαγών.

Παράλληλα πραγματοποιούνται τόσο προγραμματισμένοι όσο και 
αιφνίδιοι έλεγχοι στις περιοχές συλλογής και παρακολούθηση των 
συνεργείων κατά την διάρκεια της συλλογής, παράδοσης των υλικών 
καθώς και στις μονάδες διαλογής των υλικών.

Επιπλέον, γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι για συλλογή 
στατιστικών στοιχείων και διενέργειας μελετών για την ποιότητα 
διαλογής από το κοινό, αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 
εργολάβοι του Συστήματος.

Παράλληλα με τον έλεγχο των εργολάβων του Συστήματος, γίνονται 
και σημαντικές παρατηρήσεις για την αποτελεσματικότητα της 
ενημέρωσης του κοινού. Ειδικά σε περιπτώσεις που γίνονται νέες 
ενημερώσεις, γίνονται σποραδικοί έλεγχοι στις περιοχές που 
ενημερώθηκαν ώστε να έχουμε στοιχεία ως προς τη βελτίωση της 
συμμετοχής και της ποιότητας των υλικών.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι υλικών

Έλεγχος συνεργείων συλλογής υλικών

Πλύσιμο και 
συντήρηση κάδων
Η συντήρηση και το πλύσιμο των κάδων είναι επίσης από τις σημαντικές 
υποχρεώσεις των εργολάβων συλλογής που εξυπηρετούν το Σύστημα. 
Πραγματοποιούνται και για αυτό το θέμα τακτικοί έλεγχοι για τη λειτουργικότητα 
και καθαρότητα των κάδων και όπου απαιτείται δίδονται οδηγίες για επιδιόρθωση/
καθαρισμό προς τους εργολάβους. 
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Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Όσον αφορά την επικοινωνία, 
ο Οργανισμός επικεντρώθηκε το 2014 
στην ενημέρωση του κοινού για το 
σωστό διαχωρισμό των υλικών, καθώς 
και για τα οφέλη της  ανακύκλωσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως τη χρονιά 
αυτή δόθηκε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
του κοινού για την ανακύκλωση του 
γυαλιού λόγω της αύξησης του στόχου 
του συγκεκριμένου υλικού από τον 
Ιανουάριο του 2013.
Το ίδιο θα συνεχιστεί και στις 
επικοινωνιακές δράσεις του Οργανισμού 
το 2015.

Όπως είναι αναμενόμενο υπό τις περιστάσεις, οι 

επικοινωνιακές δράσεις του Οργανισμού γίνονται μέσα 

σε στενά οικονομικά πλαΐσια, αφού το ετήσιο κονδύλι 

επικοινωνίας περιορίζεται στις €150,000. Παρόλες τις 

οικονομικές όμως δυσκολίες, το 2014 περιελάμβανε πολύ 

σημαντικές δράσεις με πιο σημαντικές το 4ο Φεστιβάλ 

Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, τα Περιβαλλοντικά 

Βραβεία, τα εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά εργαστήρια για 

παιδιά Δημοτικού, την εκτύπωση μηνυμάτων ανακύκλωσης 

σε συσκευασίες προϊόντων και τη νέα τηλεοπτική 

διαφήμιση για την προώθηση της ανακύκλωσης του 

γυαλιού.

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.
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4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το Φεστιβάλ το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός, 
διοργανώθηκε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και 
είχε ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ υπολογίζεται ότι 
επισκέφθηκαν περίπου 10,000 άτομα, καθιστώντας 
το με διαφορά τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική 
εκδήλωση στην Κύπρο.

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. Το Φεστιβάλ 
περιελάμβανε μεγάλη ποικιλία από εκπαιδευτικά 
παιχνίδια, ενημερωτικά περίπτερα, χειροτεχνίες, 
διασκέδαση με κλόουν, αφήγηση παραμυθιού, 
μπαλονοκατασκευές, ζωάκια και πολλά άλλα. 
Παράλληλα, σε δύο εξέδρες φιλοξενούνταν καθ’όλη 
τη διάρκεια της ημέρας σειρά μουσικοχορευτικών 
και παιδικών εκδηλώσεων. Επίσης, στην καφετέρια 
του Φεστιβάλ υπήρχε ποικιλία από φαγητά και ποτά 
σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. 

Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου, ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής κ. Αδάμος 
Αδάμου, ο Δήμαρχος Στροβόλου Δρ. Λάζαρος 
Σαββίδης, άλλοι βουλευτές και παράγοντες. Όλοι 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία 
του θεσμού και ευχήθηκαν αντίστοιχες επιτυχίες και 
στο μέλλον.

Στις 17 Μαΐου 2014 
πραγματοποιήθηκε το τέταρτο 
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης του Οργανισμού, 
στο Πάρκο της Ακρόπολης στο 
Στρόβολο.

Πολλά 
εκπαιδευτικά 
παιχνίδια

Ψυχαγωγία για μικρούς και μεγάλους όπως αφήγηση παραμυθιού

Επίδειξη με παπαγάλους

Ζωντανή μουσική
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4α Περιβαλλοντικά Βραβεία
Green Dot Κύπρου 
Τα Τέταρτα Περιβαλλοντικά Βραβεία, ο ετήσιος θεσμός 
Βραβεύσεων που ξεκίνησε η Green Dot Κύπρου το 2011, 
συνδιοργανώθηκαν το 2014 για πρώτη φορά από την Green 
Dot Κύπρου, την ΑΦΗΣ και την Ηλεκτροκύκλωση, στα 
πλαίσια πιο στενής συνεργασίας των τριών συλλογικών 
συστημάτων. H τελετή πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 
2014 στο Hilton Park, στη Λευκωσία. Ο θεσμός ανέδειξε 
για ακόμα μια φορά προσωπικότητες, εταιρείες και 
οργανισμούς για τη συνεισφορά τους στην προστασία του 
περιβάλλοντος.

Δράσεις Μείωσης Αποβλήτων
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ

Επαναχρησιμοποίηση Προϊόντων
ΑLIATHON HOLIDAY VILLAGE

Πράσινο Προϊόν/Υπηρεσία
ΕΤΑΙΡΕΙΑ INNOVATING ENVIRONMENTAL SOLUTIONS

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε Θέματα Περιβάλλοντος
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΠΡΟΥ

Οργανωμένο Σύνολο με Σημαντική Περιβαλλοντική Δράση
ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Aρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Πράσινο Κτίριο
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΜΕDOCHEMIE

Πράσινο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
H’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Β.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΕΤΑΙΡΕΙΑ CYPRA LTD

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Green Leader Award
ΔΡ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΣΑΣ

Ο θεσμός ανέδειξε τους 
ακόλουθους βραβευθέντες 
ανά κατηγορία:

Στα πλαίσια των βραβεύσεων του 2014 απονεμήθηκαν από την Green Dot Κύπρου και δύο τιμητικές διακρίσεις στους κ. 
Κρις Χριστοδούλου, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΑΦΗΣ και κ. Στέλιο Αθανασίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ηλεκτροκύκλωσης για τη 
συνεισφορά τους στην ανάπτυξη των συλλογικών συστημάτων στην Κύπρο.

Την τελετή στήριξε η Deloitte και χορηγός επικοινωνίας του θεσμού ήταν το περιοδικό ΙΝ Βusiness. Την τελετή τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης, η Επίτροπος 
Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου, ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη καθώς και βουλευτές διαφόρων 
κομμάτων. Τα σχόλια όσων παρακολούθησαν την εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα θετικά.

Οι βραβευθέντες των 4ων Περιβαλλοντικών Βραβείων

Οι συνδιοργανωτές των βραβείων,
πρόεδροι των Συστημάτων 

Green Dot Κύπρου, ΑΦΗΣ και 
Ηλεκτροκύκλωση

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
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Ψυχαγωγικά / Εκπαιδευτικά 
Εργαστήρια για παιδιά 
με θέμα την ανακύκλωση 

Η Green Dot Κύπρου διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη 
χρονιά τα ψυχαγωγικά / εκπαιδευτικά εργαστήρια 
για παιδιά, με θέμα την ανακύκλωση. Τα εργαστήρια, 
διάρκειας μιας εβδομάδας, πραγματοποιήθηκαν στα 
μέσα Νοεμβρίου στην Πάφο. Και φέτος τα εργαστήρια 
υλοποιήθηκαν με τη σημαντική στήριξη των εταιρειών 
Dixan και Tetrapak. 

Τα εργαστήρια είναι ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά 
ηλικίας 6 έως 11 ετών και έχουν στόχο την ενημέρωση 
των παιδιών για την ανακύκλωση και τα οφέλη της, 
με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Στα εργαστήρια, 
τα παιδιά ενημερώνονται για την ανακύκλωση και στη 
συνέχεια με τη βοήθεια εκπαιδευτικών δημιουργούν 
διάφορες κατασκευές από χρησιμοποιημένα υλικά 
προκειμένου να τους δώσουν μια «δεύτερη ζωή».

Στα εργαστήρια συμμετείχαν φέτος περισσότερα από 
1,000 παιδιά από όλα σχεδόν τα δημοτικά σχολεία 
της Πάφου. Τόσο τα παιδιά που παρακολούθησαν 
τα εργαστήρια, όσο και οι εκπαιδευτικοί που τα 
συνόδευαν έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην Πάφο 

Τηλεοπτική Διαφήμιση για την 
ανακύκλωση Γυαλιού
H Green Dot Κύπρου στα πλαίσια των 
προσπαθειών της για ευαισθητοποίηση και 
κινητοποίηση των πολιτών για την ανακύκλωση 
του γυαλιού, δημιούργησε νέα τηλεοπτική 
διαφήμιση για το γυαλί η οποία 
προβλήθηκε στα τέλη του 2014. Μέσω 
αυτής της διαφήμισης ο Οργανισμός 
επεδίωξε να υπενθυμίσει στο κοινό 
την ανάγκη ανακύκλωσης και των 
γυάλινων συσκευασιών του. 
Η νέα διαφήμιση προβλήθηκε σε 
διάφορα κανάλια από τις 
11 έως τις 30 Δεκεμβρίου.
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Ο Οργανισμός μας προχώρησε σε μερική αναδόμηση 
της ιστοσελίδας του με σκοπό την πιο εύκολη και σωστή 
ενημέρωση του κοινού για την ορθή διαλογή των υλικών. 
Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε ένα microsite το οποίο 
ονομάζεται «Ακαδημία Ανακύκλωσης» με εύκολη πρόσβαση 
μέσω της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας μας. 

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μπαίνοντας στην Ακαδημία 
Ανακύκλωσης να ενημερωθεί για το πώς διαχωρίζονται οι 
συσκευασίες σε κάθε μια από τις τρεις κατηγορίες τις οποίες 
διαχειρίζεται ο Οργανισμός μας, καθώς και για το ποιες είναι 
οι συσκευασίες οι οποίες δεν  συμπεριλαμβάνονται σε καμία 
από τις τρεις αυτές κατηγορίες. Παράλληλα, ο επισκέπτης 
μπορεί να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται 
η συλλογή των συσκευασιών ανάλογα με την περιοχή στην 
οποία κατοικεί, καθώς και για άλλα θέματα τα οποία θα τον 
βοηθήσουν στο σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών του.

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκε επίσης «Ακαδημία 
Ανακύκλωσης» ως υποσελίδα και στη σελίδα του Οργανισμού 
μας στο Facebook. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν πλέον πιο 
εύκολα και οι χρήστες του Facebook να ενημερώνονται 
για την ορθή διαλογή των υλικών. Τέλος, ο οδηγός ορθής 
διαλογής συμπεριλαμβάνεται και στο application «Recycling 
Cy» για Smartphone και Tablets.

Ο Οργανισμός στα πλαίσια των προσπαθειών για 
ενημέρωση του κοινού για το σωστό διαχωρισμό των 
συσκευασιών, δημιούργησε το διαδικτυακό παιχνίδι 
«Παίξε, Μάθε & Κέρδισε». 

Το «Παίξε, Μάθε & Κέρδισε» είναι ένα παιχνίδι 
γνώσεων στο οποίο ο παίκτης καλείται να απαντήσει 
σωστά σε ερωτήσεις που αφορούν στην ανακύκλωση 
των συσκευασιών και πιο συγκεκριμένα στο σωστό 
διαχωρισμό τους στις τρεις κατηγορίες (PMD, Χαρτί, 
Γυαλί), τις οποίες διαχειρίζεται ο Οργανισμός μας. Στόχος 
είναι αυτό το παιχνίδι να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο 
για την ενημέρωση του κοινού στο σωστό διαχωρισμό των 
συσκευασιών.

Ακαδημία 
Ανακύκλωσης

Διαδικτυακό Παιχνίδι
«Παίξε, Μάθε & 
Κέρδισε»

Απονομές βραβείων σε 
νικήτριες του διαγωνισμού, 
κα. Χρύσω Πολυκάρπου

Απονομές βραβείων σε 
νικήτριες του διαγωνισμού, 

κα. Φανή Δημοσθένους

Η αρχική 
σελίδα της 

ιστοσελίδας 
του Οργανισμού

Η ιστοσελίδα της Ακαδημίας Ανακύκλωσης
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Συνεχίστηκε για τέταρτη χρονιά, το πρόγραμμα “Συνεταίρος”, το οποίο παρέχει σε εταιρείες και 
οργανισμούς την ευκαιρία να υλοποιήσουν ενέργειες στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής τους 
Ευθύνης σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου. Στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας πέντε νέες 
εταιρείες τοποθέτησαν τις ειδικές σημάνσεις ανακύκλωσης στις συσκευασίες των προϊόντων τους. Με 
την ενέργεια αυτή οι καταναλωτές ενημερώνονται απευθείας από το ίδιο το προϊόν για την κατηγορία 
στην οποία θα πρέπει να το τοποθετήσουν όταν αυτό αδειάσει, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα πιο 
εύκολος ο διαχωρισμός των συσκευασιών.

Οι εταιρείες που τοποθέτησαν τα συγκεκριμένα μηνύματα ανακύκλωσης στις συσκευασίες των 
προϊόντων τους το 2014, ήταν οι Photos Photiades Distributors Ltd, Leo. Patriotis Ltd, Kyriacos 
Mylordis Ltd και τα οινοποιεία Hadjiantonas (Kolas) Winery Ltd και Οινοτεχνία Άης Αμπέλης Λτδ.

Εκτύπωση 
μηνυμάτων σε 
συσκευασίες

Πρόγραμμα «Συνεταίρος» 
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Τοποθέτηση κάδων 
ανακύκλωσης σε σχολεία

Συμβολή της Green Dot Κύπρου στο 
“Let’s Do It Cyprus”

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης και σε 
συνεργασία με την Green Dot Κύπρου, οι εταιρείες Petrolina 
Holdings (Public) Ltd και Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Δημόσια 
Εταιρεία Λτδ, τοποθέτησαν κάδους ανακύκλωσης σε δημοτικά 
σχολεία. 
Πιο συγκεκριμένα, η Petrolina χορήγησε 15 ζεύγη κάδων 
ανακύκλωσης PMD & Χαρτιού των 240 λίτρων σε 15 σχολεία στην 
πόλη της Λάρνακας, ενώ η Τσιμεντοποιΐα Βασιλικού 10 ζεύγη σε 
σχολεία της πόλης και επαρχίας Λεμεσού.

Μέσω της ομάδας εθελοντών «Green Team», ο Οργανισμός μας συνέχισε την 
προώθηση του εθελοντισμού σε θέματα που αφορούν την ανακύκλωση και το 
περιβάλλον και το 2014. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εθελοντών του Οργανισμού, 
κάθε εθελοντής αφού εκπαιδευτεί από την Green Dot Κύπρου, είναι υπεύθυνος 
να ενημερώσει 20 τουλάχιστον σπίτια της γειτονιάς του το χρόνο για το σωστό 
διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών που διαχειρίζεται η Green Dot Κύπρου 
καθώς και για το πρόγραμμα συλλογής των υλικών στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Μέσα στο 2014 εγγράφηκαν στο πρόγραμμα 1,000 νέοι εθελοντές, οι οποίοι ενημέρωσαν για την ανακύκλωση των 
συσκευασιών συνολικά 8,350 σπίτια σε όλη την Κύπρο. Στόχος του Οργανισμού για το 2015 είναι η συνεργασία με άλλα 
οργανωμένα σύνολα εθελοντών τα οποία θα εντάξουν το εθελοντικό πρόγραμμα του Οργανισμού στις δράσεις τους με 
αποτέλεσμα την πιο συστηματική ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης των συσκευασιών.

Ομάδα εθελοντών «Green Team»

H Green Dot Κύπρου συνέβαλε ουσιαστικά στη διεξαγωγή της παγκύπριας 
εκστρατείας καθαρισμού “Let’s Do It Cyprus” η οποία πραγματοποιήθηκε τον 
Απρίλιο του 2014 με τη συμμετοχή 9,717 εθελοντών, οι οποίοι συνέλεξαν 
25,541 κιλά σύμμεικτα και 6,997 κιλά ανακυκλώσιμα 
υλικά, από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Στόχος της συγκεκριμένης εκστρατείας 
ήταν ο καθαρισμός σημαντικών 
οικοσυστημάτων όπως δασικές και 
ορεινές περιοχές και οποιεσδήποτε άλλες 
φυσικές περιοχές στην Κύπρο καθώς 
και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση 
των πολιτών για το μείζον πρόβλημα της 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης  απορριμμάτων σε 
διάφορες περιοχές.

Ο Οργανισμός μας στήριξε τη συγκεκριμένη 
περιβαλλοντική εκστρατεία με ποικίλους 
τρόπους, όπως ήταν η συμμετοχή στη 
διοργάνωση, η παροχή σακουλιών PMD για τη 
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, η συλλογή 
των ανακυκλώσιμων υλικών από όλες τις 
περιοχές της Κύπρου και φυσικά με συμμετοχή 
της δικής του ομάδας καθαρισμού, η οποία 
δραστηριοποιήθηκε στο χώρο περιμετρικά του 
γηπέδου ΓΣΠ στη Λευκωσία.

Η ομάδα της Green 
Dot Κύπρου μετά τον καθαρισμό 

στα πλαίσια της εκστρατείας 
“Let’s Do it Cyprus”, στο ΓΣΠ
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Χειροτεχνίες στο παιδικό 
φεστιβάλ Περιβάλλοντος

Η Green Dot Κύπρου στήριξε τις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό της παγκόσμιας πρωτοβουλίας 
κατά της κλιματικής αλλαγής, «Η Ώρα της Γης». Οι εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο του 2014 και βρίσκονταν υπό την 
αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. 

Ο Οργανισμός μας στήριξε την εκδήλωση που διοργάνωσε το 
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου τον Ιανουάριο του 
2014, με στόχο την αναστήλωση του βοτανόκηπου που βρίσκεται στον 
προαύλιο χώρο του Ινστιτούτου.

Ψυχαγωγικό μέρος 
βραδινής εκδήλωσης

Συμμετοχή της Green Dot Κύπρου στην 
εκδήλωση «Η Ώρα της Γης 2014»

Συμμετοχή της
Green Dot Κύπρου
στην εκδήλωση
«Αναστήλωση Βοτανόκηπου»

H Green Dot Κύπρου υποστηρικτής στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης 
Νέων U21

Συμμετοχή της 
Green Dot Κύπρου στο 
Καρναβάλι της Αγλαντζιάς

Ο Οργανισμός μας έλαβε μέρος με τις μασκότ του στο 
Αποκριάτικο Καρναβάλι του Δήμου Αγλαντζιάς που 
πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2014. Με το μήνυμα 
«Δεν Γκρινιάζουμε, Green-νοιαζόμαστε», οι μασκότ του 
Οργανισμού θέλησαν να υπενθυμίσουν σε όλους την ανάγκη 
συμμετοχής του κάθε ενός από εμάς στα προγράμματα 
ανακύκλωσης και την ευθύνη που έχουμε όλοι μας απέναντι 
στο περιβάλλον που θα προσφέρουμε στα παιδιά μας. 

Αποκριάτικο καρναβάλι Δήμου Αγλαντζιάς

Εκδήλωση για την αναστήλωση του βοτανόκηπου Από τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Beach Volley Νέων

Ο Οργανισμός μας στήριξε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Volley 
Νέων U21 2014, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο στην παραλία 
των Φοινικούδων στη Λάρνακα, στα μέσα Ιουλίου.  Στο πρωτάθλημα 
συμμετείχαν 72 ομάδες από 40 χώρες από 
όλο τον κόσμο, ενώ συνολικά διεξήχθησαν 
πάνω από 280 παιχνίδια. 
Οι αγώνες διήρκησαν 5 μέρες 
και τους παρακολούθησε πλήθος κόσμου.



43

Συμμετοχή
σε διάφορες
άλλες εκδηλώσεις 

O Οργανισμός μας συμμετείχε και το 2014 σε εκδηλώσεις άλλων Οργανισμών οι 
οποίες είχαν περιβαλλοντικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Την τιμητική τους είχαν για 
μια ακόμα φορά τα παιδιά καθώς η πλειοψηφία των εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένες 
στην «Ημέρα του Παιδιού».

Στις εκδηλώσεις ο Οργανισμός μας συμμετείχε συνήθως με δικό του περίπτερο 
στο οποίο οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους 
κατασκευές από υλικά που έχουν φτάσει στο τέλος της ζωής τους, να παίξουν 
παιχνίδια με θέμα την ανακύκλωση, αλλά και να ενημερωθούν για τα προγράμματα 
ανακύκλωσης συσκευασιών, μπαταριών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις που συμμετείχαμε ήταν:

Βράβευση του Οργανισμού μας από το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, 
στην εκδήλωση «Προσκοπικό Πανηγύρι», Φεβρουάριος 2014

Παιδικές χειροτεχνίες στην εκδήλωση «To πάρτυ γενεθλίων της 
Κεανίτα» που διοργάνωσε η ΚΕΑΝ για τον εορτασμό των γενεθλίων της 
ΚΕΑΝίτα, Ιούνιος 2014

Παιχνίδι για την ανακύκλωση στην εκδήλωση «Γιορτή του παιδιού στο 
Δήμο Λατσιών» που διοργάνωσε ο Δήμος Λατσιών, Ιούνιος 2014

Διαδικτυακά παιχνίδια στην εκδήλωση «Χριστουγεννιάτικη 
Φιέστα», που διοργανώθηκε από τον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου, Δεκέμβριος 2014

Παιδικές χειροτεχνίες στην εκδήλωση «Πανηγύρι Αγάπης, 
Χαράς και Παιχνιδιού» που διοργάνωσε το Κοινοτικό 
Συμβούλιο Συν. Ανθούπολης, Ιούνιος 2014

Παιδικές χειροτεχνίες εκδήλωση «Γιορτή του παιδιού 
στο Δήμο Τσερίου» που διοργάνωσε ο Δήμος Τσερίου, 
Ιούνιος 2014

Ενημέρωση για την ανακύκλωση στην εκδήλωση 
«Πράσινο... η τελευταία λέξη της μόδας» που 
διοργανώθηκε από το κίνημα Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, 
Μάρτιος 2014

Χειροτεχνίες στην εκδήλωση “Περιβαλλοντικό και 
Πολιτιστικό Φεστιβάλ Δήμου Λιβαδιών” που διοργάνωσε 
ο Δήμος Λιβαδιών σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Νεολαίας και το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, 
Μάιος 2014



www.afiscyprus.com.cy
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Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ

Tο 2014 τοποθετήθηκαν 
248 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών,
ενώ το σύνολο των κάδων ανέρχεται πλέον στους 
2,820 κάδους σε όλη την Κύπρο

Σταθερός στόχος της ΑΦΗΣ είναι η αύξηση της συλλεγόμενης 
ποσότητας μπαταριών κάθε έτος με ορίζοντα την κάλυψη σταδιακά 
των στόχων που προνοεί η Νομοθεσία. Στόχος ο οποίος μπορεί να 
επιτευχθεί κυρίως μέσω της ανάπτυξης του δικτύου των κάδων 
της ΑΦΗΣ, καθώς και μέσω της καλύτερης ενημέρωσης και της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης 
μπαταριών, ώστε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Έξι χρόνια μετά την ίδρυση της ΑΦΗΣ και την τοποθέτηση 
των πρώτων κάδων ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο, η 
εγκατάσταση κάδων συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Tο 2014 
τοποθετήθηκαν 248 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, ενώ το 
σύνολο των κάδων ανέρχεται πλέον στους 2,820 κάδους σε όλη 
την Κύπρο. Ο αρχικός σχεδιασμός προνοούσε την τοποθέτηση 
2,600 κάδων κατά την πρώτη εξαετία λειτουργίας της ΑΦΗΣ. Ήδη ο 
στόχος αυτός έχει υπερκαλυφθεί. Απόφαση του Συστήματος είναι 
να συνεχιστεί η τοποθέτηση κάδων όπου υπάρχει ζήτηση, αφού 
στόχος μας είναι να βρίσκει το κοινό όσο πιο εύκολα γίνεται τους 
κάδους των μπαταριών.
Ο ρυθμός τοποθέτησης των κάδων ανά έτος παρουσιάζεται στην 
πιο κάτω παράσταση.

Το 2014 τοποθετήθηκε σχεδόν η μισή ποσότητα κάδων σε 
σχέση με το 2013, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για κάδους 
επηρεάστηκε αρνητικά και από την οικονομική κρίση που πλήττει 
τη χώρα μας. Λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών συνθηκών 
είναι προφανές πως έχουν επηρεαστεί και ορισμένα σημεία που 
έχουν κάδους αφού αρκετά καταστήματα κλείνουν. Θα συνεχιστεί 
η προσπάθεια ώστε να υποκαθίστανται αυτά τα σημεία με νέα 
σημεία που θα τοποθετούνται σε νέους χώρους. Παράλληλα, είναι 
αναμενόμενο πως ο ρυθμός τοποθέτησης κάδων θα μειώνεται με 
την πάροδο του χρόνου καθώς τα υποψήφια σημεία τοποθέτησης 
σταδιακά ικανοποιούνται.
Πιο κάτω, παρουσιάζεται γραφική παράσταση με την ανάλυση των 
κάδων μπαταριών που βρίσκονται τοποθετημένοι ανά επαρχία 
μέχρι το τέλος του 2014.
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
2014

Στην παρακάτω γραφική παράσταση παρουσιάζεται η ετήσια 
συλλεχθείσα ποσότητα από το Σύστημα από τα μέσα του 2009 
μέχρι το τέλος του 2014.

Ειδικά για το 2014, παρουσιάζεται στη γραφική παράσταση που 
ακολουθεί η ποσότητα των μπαταριών που συλλέχθηκε ανά 
επαρχία μέσα στο έτος.

Ο έλεγχος των σημείων συλλογής είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για την ΑΦΗΣ καθώς με τον τρόπο αυτό 
διαπιστώνονται τυχόν προβλήματα και δίνονται λύσεις 
σε θέματα που προκύπτουν, όπως είναι η επικοινωνία 
με τους υπευθύνους των σημείων συλλογής και η σωστή 
προφύλαξη των μπαταριών προς ανακύκλωση. Αυτό γίνεται 
περιοδικά, ειδικά σε σημεία με κάδους που φαίνεται είτε 
να αδρανούν, είτε να έχουν πολύ αργό ρυθμό πληρότητας.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014, οι 
μπαταρίες που τοποθετήθηκαν στην αγορά με βάση τις 
ποσότητες που δήλωσαν τα Μέλη της ΑΦΗΣ, ήταν 188,64 
τόνοι μπαταριών, έναντι 226,12 τόνους το 2013. 

Η οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα αποτυπώνεται 
και στις μειωμένες ποσότητες που δηλώθηκαν από 
τα Μέλη μας το 2014, ως απόρροια της γενικότερης 
καθίζησης στην κατανάλωση. Η καθίζηση που 
παρατηρείται στην αγορά από το 2010 στο 2014, είναι 
σε βάρος μπαταριών της τάξης του 33%, γεγονός που 
επηρεάζει με τη σειρά του και ποσότητες μπαταριών που 
συλλέγει το Σύστημα. 

Πιο κάτω, παρουσιάζεται γραφική παράσταση με την ανάλυση 
των ποσοτήτων μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά επαρχία από την 
έναρξη του προγράμματος μέχρι το τέλος του 2014.

Συλλογή Μπαταριών
Το 2014, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση στη συλλογή μπαταριών σε σύγκριση με το 2013. Συγκεκριμένα, 
μέσα στο έτος συλλέχθηκαν περίπου 40,5 τόνοι μπαταριών, ποσότητα αυξημένη κατά 3,8% σε σύγκριση 
με την ποσότητα που συλλέχθηκε το 2013.

Έλεγχος σημείων συλλογής
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Στις 21 Νοεμβρίου 2014 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος η αίτηση για ανανέωση της αδειοδότησης 
του Συστήματος για νέα περίοδο 6 ετών, καθώς η Άδεια του Συστήματος έληξε στις 31/03/2015. Η αίτηση του 
Συστήματος δεν έχει μέχρι στιγμής αξιολογηθεί και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία 
λήξης μέχρι την ανανέωση της αδειοδότησης του Συστήματος θα ισχύουν οι όροι έγκρισης της προηγούμενης 
άδειας λειτουργίας της ΑΦΗΣ, σύμφωνα με επιστολή που μας έχει σταλεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

To 2014 o Οργανισμός είχε ως επικοινωνιακό στόχο 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών τόσο μέσω της 
προβολής των οφελών από τη σωστή διαχείρισή τους, όσο 
και μέσω της προβολής των βλαβερών συνεπειών της 
λανθασμένης απόρριψης των μπαταριών στο περιβάλλον. 
Κύριος στόχος διαχρονικά είναι η επίτευξη των ποσοτικών 

στόχων που θέτει η νομοθεσία και για το λόγο αυτό, το 
Σύστημα επενδύει πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού 
του (περίπου το 50%), στην επικοινωνία. Το 2014 
επενδύθηκαν €175,000 σε επικοινωνία, ενώ το 2015, 
έχει επίσης προϋπολογισθεί επένδυση ύψους €175,000. 
Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των επικοινωνιακών 
ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2014.

Η ΑΦΗΣ, διατηρεί συμφωνία με την εταιρεία REVATECH S.A. στο Βέλγιο 
για την ανακύκλωση των μπαταριών. Μέχρι το τέλος του 2013, εξάχθηκαν 
συνολικά 85 τόνοι μπαταριών στα εργοστάσια της REVATECH S.A. Το 2014 δεν 
πραγματοποιήθηκε εξαγωγή μπαταριών, ενώ ετοιμάζεται φορτίο 60 τόνων για 
εξαγωγή στις αρχές του 2015.

Ανακύκλωση Μπαταριών

Αίτηση για ανανέωση της Αδειοδότησης

Ενημέρωση του κοινού

Τηλεοπτική Διαφήμιση “Κάνε τη σωστή κίνηση”
Το πρώτο εξάμηνο του 2014 και συγκεκριμένα από τις 2 Απριλίου μέχρι τις 11 Μαΐου προβλήθηκε η τηλεοπτική διαφήμιση της 
ΑΦΗΣ “Κάνε τη σωστή κίνηση”. Η συγκεκριμένη διαφήμιση είχε ως στόχο την προβολή της σημασίας και του θετικού αντικτύπου 
που έχει η ανακύκλωση των μπαταριών στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Στιγμιότυπα από την τηλεοπτική 
διαφήμιση του Οργανισμού “Κάνε τη 
σωστή κίνηση”
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Νέα Τηλεοπτική Διαφήμιση

Διαφήμιση σε κινούμενα μέσα

Το δεύτερο εξάμηνο του 2014, η ΑΦΗΣ παρουσίασε μια νέα τηλεοπτική διαφήμιση με διαφορετική και πιο επιθετική προσέγγιση. 
Στόχος αυτή τη φορά ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω της ανάδειξης των βλαβερών συνεπειών που 
προκύπτουν από τη λανθασμένη απόρριψη των μπαταριών στο περιβάλλον. Μέσω της συγκεκριμένης διαφήμισης τονιζόταν πως 
οι αρνητικές αυτές συνέπειες δεν είναι άμεσα ορατές, αλλά έχουν αντίκτυπο σε μας μέσω των τροφών, του νερού και του αέρα. Τα 
συνεπακόλουθα της ρύπανσης δεν είναι μακριά μας ούτε χρονικά ούτε χωρικά. Είναι κοντά μας και μας επηρεάζουν καθημερινά. 
Αυτή η προσέγγιση στην επικοινωνία κρίθηκε ότι θα βοηθήσει περισσότερο από την απλή παρότρυνση για ανακύκλωση, αφού 
ειδικά στις μπαταρίες, η απόρριψη τους στο περιβάλλον είναι σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα λόγω του τοξικού τους 
περιεχομένου. Η τηλεοπτική καμπάνια προβλήθηκε από τις 24 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 19 Οκτωβρίου και απέσπασε πολύ θετικές 
κριτικές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 κυκλοφορούσε στους δρόμους της 
Λευκωσίας λεωφορείο «ντυμένο» με τα χρώματα και τα μηνύματα 
της ΑΦΗΣ. Με το σύνθημα «Οδηγώ προς τη Θετική Αλλαγή», 
γινόταν γνωστή προς το κοινό η ανακύκλωση μπαταριών με απώτερο 
σκοπό την προτροπή και ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης. Το λεωφορείο άλλαζε διαδρομή κάθε δύο περίπου 
μήνες, ώστε να το δει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος.

Παράλληλα, από τις 4 Μαρτίου και για περίοδο πέραν των τριών 
μηνών, κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Κύπρου τέσσερα 
διαφημιστικά αυτοκίνητα Smart,  ντυμένα με τα χρώματα της ΑΦΗΣ, 
δίνοντας με αυτό τον τρόπο στην ΑΦΗΣ την ευκαιρία να μεταδώσει 
το μήνυμά της σε όσο το δυνατό περισσοτερο κόσμο.

Στιγμιότυπα από τη νέα τηλεοπτική διαφήμιση

To λεωφορείο ντυμένο με τα μηνύματα του Οργανισμού Τα αυτοκίνητα ντυμένα με τα μηνύματα του Οργανισμού
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Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου

Βράβευση Σχολείων
με τις υψηλότερες επιδόσεις
στην ανακύκλωση μπαταριών

Συνεργασία
ΑΦΗΣ
με την
Τράπεζα Πειραιώς

Χορηγία Ραδιοφωνικής Εκπομπής

Διαφημίσεις σε εμπορικά κέντρα
Παράλληλα, με την πρώτη τηλεοπτική εκστρατεία του έτους 
και τις υπόλοιπες δράσεις, τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία 
όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, πινακίδες εξωτερικού 
χώρου, οι οποίες προέβαλαν τη συνεισφορά της ανακύκλωσης 
μπαταριών στην προστασία του περιβάλλοντος και παρότρυναν το 
κοινό να ανακυκλώνει τις μπαταρίες του στους κάδους της ΑΦΗΣ. 
Αρκετές από τις πινακίδες εξωτερικού χώρου που προέβαλαν τα 
μηνύματα του Οργανισμού παρέμειναν τοποθετημένες μέχρι το 
τέλος του έτους.

H ΑΦΗΣ βράβευσε τα δύο σχολεία με τις υψηλότερες επιδόσεις 
στη συλλογή μπαταριών για το 2013, σε κοινή διάσκεψη τύπου 
με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή στην 
παρουσία και της Επιτρόπου Περιβάλλοντος κας Ιωάννας 
Παναγιώτου. Τα βραβευθέντα σχολεία ήταν το Δ΄ Δημοτικό 
Σχολείο Λεμεσού (ΚΑ΄) και το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων 
Λεμεσού. Στα δύο σχολεία δόθηκε ως βραβείο ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός αξίας 500 ευρώ για τις ανάγκες του κάθε σχολείου. 
Παράλληλα, άλλα δεκατρία σχολεία σε όλη την Κύπρο τιμήθηκαν 
με επαίνους για την επίδοσή τους στην ανακύκλωση μπαταριών 
το 2013.

Η ΑΦΗΣ συνεργάστηκε με την τράπεζα Πειραιώς για την 
προώθηση της ανακύκλωσης μπαταριών στα υποκαταστήματα 
της τράπεζας. Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, η τράπεζα 
Πειραιώς προώθησε την ανακύκλωση των μπαταριών στους 
πελάτες της, τοποθετώντας τους κάδους της ΑΦΗΣ σε όλα 
τα υποκαταστήματά της και ενημερώνοντας τους πελάτες 
της για την ύπαρξη των συγκεκριμένων κάδων μέσω του 
παρακάτω μηνύματος που τυπώθηκε στις καταστάσεις κίνησης 
λογαριασμών που αποστέλλει στους πελάτες της.

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.

H ΑΦΗΣ μετέδωσε στο κοινό τα μηνύματά της για την 
ανακύκλωση μπαταριών και μέσω διαφημίσεων σε εμπορικά 
κέντρα. Συγκεκριμένα η προβολή των μηνυμάτων του Οργανισμού 
ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου στο «The Mall of Cyprus» στη 
Λευκωσία, στο «My Mall» στη Λεμεσό και στο «Kings Avenue 
Mall» στην Πάφο και διήρκησε για δύο περίπου μήνες.

Πινακίδες εξωτερικού χώρου με τη διαφήμιση της ΑΦΗΣ για “θετική αλλαγή”

Δημοσιογραφική διάσκεψη για τη βράβευση των δύο σχολείων

Οι διαφημίσεις της ΑΦΗΣ σε εμπορικά κέντρα



50

Συνεργασία ΑΦΗΣ
με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας 
Λευκωσίας

Εκστρατεία ενημέρωσης
για την ανακύκλωση μπαταριών
από πόρτα σε πόρτα 

Διαδικτυακός Διαγωνισμός
«Κάνε τη Σωστή Κίνηση»

Αποκριάτικο Καρναβάλι 
Αγλαντζιάς

Η ΑΦΗΣ συνεργάστηκε με το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας για την 
δημιουργία ενός πεντάλεπτου εκπαιδευτικού βίντεο, το οποίο απευθύνεται κυρίως 
σε παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίησή 
τους για την εξοικονόμηση και την προστασία της ποιότητας του νερού.
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, στο συγκεκριμένο βίντεο γίνεται ειδική 
αναφορά στη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση των μπαταριών ώστε να μην 
καταλήγουν στα σκουπίδια με αποτέλεσμα να ρυπάνουν το νερό και το περιβάλλον.

H ΑΦΗΣ διοργάνωσε εκστρατεία ενημέρωσης από πόρτα σε πόρτα για την 
ανακύκλωση μπαταριών στους Δήμους Αραδίππου και Κάτω Πολεμιδιών. 
Η εκστρατεία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και ολοκληρώθηκε στις 4 Ιουλίου. 
Στόχος της συγκεκριμένης εκστρατείας ήταν η πρόσωπο με πρόσωπο 
ενημέρωση όλων των κατοίκων των συγκεκριμένων Δήμων για την ανακύκλωση 
μπαταριών, συσκευασιών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι ειδικά 
εκπαιδευμένες ομάδες της ΑΦΗΣ κατά την ενημέρωση, συζητούσαν μαζί με το 
κοινό, έλυναν απορίες και μοίραζαν ενημερωτικά φυλλάδια. 
Η εκστρατεία έτυχε πολύ θετικής ανταπόκρισης από το κοινό. 

Η ΑΦΗΣ κατά το 2ο εξάμηνο του 2014 διενήργησε το διαδικτυακό 
διαγωνισμό «Κάνε τη Σωστή Κίνηση». 
Στα πλαίσια του διαγωνισμού, ο παίκτης έπρεπε σε περιορισμένο 
χρόνο να καθαρίσει ένα τοπίο από τις μπαταρίες που βρίσκονται 
παρατημένες σε διάφορα σημεία, με σκοπό να τις ανακυκλώσει. 
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2014 και είχε διάρκεια 
δύο μήνες. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέραν των 1,700 χρηστών.
Η ΑΦΗΣ βράβευσε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, το νικητή του 
διαγωνισμού κ. Αλέξανδρο Κρητικόπουλο με ένα ποδήλατο το 
οποίο απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της ΑΦΗΣ, 
κ. Κρις Χριστοδούλου.

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε με τις δικές της μασκότ στο 
Καρναβάλι της Αγλαντζιάς στις 23 Φεβρουαρίου. 
Με τη συμμετοχή τους οι μασκότ έδωσαν στο 
καρναβάλι μια πράσινη νότα, υπενθυμίζοντας στους 
παρευρισκομένους τη σημασία της ανακύκλωσης για 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας.

Από το φιλμάκι της Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας 
για την προστασία του νερού

Από την ενημέρωση στο 
Δήμο Αραδίππου

Η ομάδα ενημέρωσης του 
Δήμου Κάτω Πολεμιδιών

Απονομή βραβείου στο νικητή του διαγωνισμού κ. Αλέξανδρο Κρητικόπουλο

Από το Διαδικτυακό Διαγωνισμό

O Μπαταριούλης και η 
Μπαταριούλα στο Αποκριάτικο 

Καρναβάλι της Αγλαντζιάς
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4ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης Green Dot Κύπρου

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ΑΦΗΣ στο 
“The Mall of Cyprus”

Συμμετοχή στη 
“Χριστουγεννιάτικη Φιέστα”
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

Η ΑΦΗΣ έλαβε μέρος στο 4ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου. Το Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου, στο Πάρκο της Ακρόπολης 
στο Στρόβολο. Στο Φεστιβάλ η ΑΦΗΣ είχε το δικό της περίπτερο 
στο οποίο οι μικροί επισκέπτες ενημερώνονταν για τα οφέλη της 
ανακύκλωσης μπαταριών μέσα από μια σειρά σχετικών ερωτήσεων 
και στη συνέχεια λάμβαναν συμβολικά δώρα. Το Φεστιβάλ 
στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία αφού το επισκέφθηκαν 10,000 
περίπου άτομα.

Η ΑΦΗΣ διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στο ‘The Mall of Cyprus’ στη Λευκωσία. Στην εκδήλωση, 
μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανακύκλωση των μπαταριών με ψυχαγωγικό τρόπο μέσω των 
διαδικτυακών παιχνιδιών της ΑΦΗΣ που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στη «Χριστουγεννιάτικη Φιέστα», την 
ολοήμερη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Αντικαρκινικός 
Σύνδεσμος Κύπρου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ στη 
Λευκωσία με σκοπό την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου.

To περίπτερο της ΑΦΗΣ στο 4ο 
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου

Ο αδερφός της νικήτριας Αλεξάνδρας Μαργαρίτη, 
παραλαμβάνει το δώρο της.

Ο νικητής της κλήρωσης
για το κινητό τηλέφωνο, 
Τζόναθαν Πεκρής.

Στιγμιότυπα από τη 
Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση

Στη “Χριστουγεννιάτικη Φιέστα” του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου

4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ4o ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd

Παρά τις προκλήσεις που επέφερε η οικονομική κρίση τα αποτελέσματα της 
οποίας επηρεάζουν την κατανάλωση και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
το Σύστημα τα τελευταία χρόνια, η Ηλεκτροκύκλωση συνεχίζει να αυξάνει τις 
ποσότητες Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) που 
ανακτά. 

Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, η αγορά των Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών ειδών συνεχίζει να παρουσιάζει μεγάλη πτώση ενώ ταυτόχρονα 
αρκετές εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου κλείνουν οριστικά. Tην περίοδο 
2010 - 2014 υπήρξε μείωση στις ποσότητες Η.Η.Ε. που πωλούνται κατά βάρος, 
άνω του 50%.

www.electrocyclosis.com.cyl l i

Αυτό σημαίνει μείωση των εσόδων του Συστήματος πέραν του μισού. Παρά ταύτα, 
το 2014 συνέχισε να ισχύει η μείωση των τελών προς τα Μέλη του Συστήματος 
ύψους 8% που παραχωρήθηκε από το 2013, ώστε να βοηθηθούν οι δοκιμαζόμενες 
επιχειρήσεις του τομέα.

Η δύσκολη κατάσταση στην οικονομία συνεχίζει σαφώς να επηρεάζει και την 
Ηλεκτροκύκλωση καθώς επιδεινώνει τα προβλήματα που έχει ο Οργανισμός 
με τις παράνομες συλλογές των συσκευών από πλανόδιους γυρολόγους που 
λεηλατούν τα σημεία συλλογής των Α.Η.Η.Ε.. Παρόλα αυτά όμως, το Σύστημα μέσα 
από μια μεγάλη προσπάθεια, κατάφερε να κλείσει το 2014 με αύξηση της τάξης 
του 8.5% στις συλλεχθείσες ποσότητες, σε σύγκριση με το 2013. Συγκεκριμένα 
συλλέχθησαν 1574 τόνοι το 2014 σε σχέση με 1440 τόνους το 2013.

Όσον αφορά τα οικονομικά του Οργανισμού, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες 
και παρά τη μείωση στα τέλη κατά 5% το 2013 και 2014, ο Οργανισμός βρίσκεται 
σε υγιή και βιώσιμη οικονομική κατάσταση λόγω των πλεονασμάτων και του 
αποθεματικού από προηγούμενα έτη.

Πρόβλημα συνέχισε να παραμένει και το 2014 για το Σύστημα, η μη καθολική 
εφαρμογή του Νόμου. Το Σύστημα εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας 
αλλά υπάρχουν υπόχρεες εταιρείες που παρανομούν και δεν συνεισφέρουν 
πουθενά για τον Η.Η.Ε. που τοποθετούν στην αγορά.
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Ως μέτρο για την αντιμετώπιση αυτής της καταστασης και με 
δεδομένο ότι όλες ουσιαστικά οι εισαγωγές εμπορευμάτων στην 
Κύπρο γίνονται μόνο από ένα λιμάνι, ο Οργανισμός σε συνεργασία 
με το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Αρχή Λιμένων Κύπρου, 
προχώρησαν σε σχεδιασμό και διευθετήσεις για να γίνεται 
έλεγχος της εισαγωγής Η.Η.Ε. από το λιμάνι της Λεμεσού.

Με τη βοήθεια της Αρχής Λιμένων και του Τμήματος 
Περιβάλλοντος το θέμα προχώρησε και από τις αρχές του 
2014 ξεκίνησαν οι δοκιμαστικοί έλεγχοι. Με την ολοκλήρωση 
πρόσφατα της σχετικής νομοθεσίας, παραμένει πλέον η 
επισημοποίηση των ελέγχων για να επιλυθεί σε μεγάλο βαθμό το 
πρόβλημα του free riding. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να επισπευσθούν από το 
Τμήμα Περιβάλλοντος οι διαδικασίες υιοθέτησης της σχετικής 
Νομοθεσίας από τη Βουλή και η συνεννόηση με την Αρχή 
Λιμένων για την εφαρμογή της.

Για να μπορέσουν να βελτιωθούν οι επιδόσεις θα πρέπει να 
ελεγχθεί η ανεξέλεγκτη δράση των εγκαταστάσεων συλλογής 
παλαιών μετάλλων, καθώς και ο κανιβαλισμός, οι κλοπές και οι 
καταστροφές των συσκευών στα σημεία συλλογής. Σε αυτή την 
κατεύθυνση θα μπορούσαν να συνεισφέρουν τα Πράσινα Σημεία 
ως ελεγχόμενοι χώροι συλλογής. Και το θέμα αυτό καθυστερεί 
όμως αφού για μια δεκαετία συζητούνται τα Πράσινα Σημεία και 
τελικά εξ’ όσων φαίνεται γύρω στα 25 μόνο Πράσινα Σημεία θα 
είναι έτοιμα το 2017, αν όλα πάνε καλά.

Το 2014, η Ηλεκτροκύκλωση συνέλεξε 1,574 τόνους συσκευών, με αύξηση της τάξης του 8.5% σε σχέση 
με το 2013 (1,449 τόνοι συσκευών). Οι ποσότητες αυτές αποτελούν περίπου το 80% του στόχου (2,000 
τόνοι) που είχε τεθεί από τον Οργανισμό για το 2014. Δυστυχώς όμως με τις συνθήκες που επικρατούν και 
τις κλοπές των συσκευών, ήταν δύσκολο να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος. 

Στην παράσταση που ακολουθεί, γίνεται σύγκριση των ποσοτήτων των 
συσκευών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία το 2014, σε σχέση με το 2013.

Το 2014 οι βασικές κατηγορίες συσκευών που συνέλεξε 
το Σύστημα είναι τα ψυγεία, οι τηλεοράσεις, οι μεγάλες 
συσκευές και ο εξοπλισμός πληροφορικής. Όπως 
παρατηρούμε, η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά στο είδος 
των συσκευών που συλλέγει το Σύστημα στην πορεία του 
χρόνου είναι μια αύξηση της τάξεως του 50% στις μεγάλες 
συσκευές. 

Παρά την προαναφερθείσα αύξηση, ακόμη συνεχίζουν να 
είναι μικρές οι ποσότητες μεγάλων άσπρων συσκευών (πλην 
των ψυγείων) και των κλιματιστικών, αφού είναι συσκευές 
που καταλήγουν πολύ πιο εύκολα στις εγκαταστάσεων 
συλλογής παλαιών μετάλλων. Αυτές είναι κυρίως συσκευές 
που αντικαθίστανται από επαγγελματίες τεχνικούς γιατί είτε 
είναι μεγάλες, είτε χρειάζονται ειδική εγκατάσταση, είτε 
είναι εντοιχισμένες. 

Διαχείριση Α.Η.Η.Ε.
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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 εύκολο οικονομικό όφελος.

Η διατήρηση των ποσοτήτων του 2014 στα ίδια επίπεδα με το 
2013 (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 εγκαταστάσεις συλλογής παλαιών μετάλλων, συνεπεία 
της οικονομικής κρίσης και των υψηλών τιμών των παλαιών 
μετάλλων. Κάθε μέρα δημιουργούνται και νέοι “συλλέκτες” 
παλαιών μετάλλων που απλά ψάχνουν να βγάλουν ένα μικρό 
μεροκάματο, πουλώντας τις ως παλιοσίδερα. 

Η διαρροή των Α.Η.Η.Ε. προς τις εγκαταστάσεις συλλογής 
παλαιών μετάλλων αποτελεί σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα 
καθώς οι συσκευές που οδηγούνται εκεί ως 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.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι η κύρια ροή 
ποσοτήτων προς το Σύστημα έχει σταθεροποιηθεί και 
προέρχεται πλέον από τα κοντέινερ τύπου Hook, όπως 
φαίνεται και στην πιο κάτω παράσταση.

Αντίστοιχα είναι πολύ μικρές οι ποσότητες των συσκευών 
που συλλέγονται με τη βοήθεια των παλετοκιβωτίων. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στους βανδαλισμούς και τις κλοπές που 
υφίστανται οι συσκευές στα κατά βάση μη ελεγχόμενα 
σημεία συλλογής όπου βρίσκονται τα παλετοκιβώτια (έξω 
από καταστήματα). Στις φωτογραφίες πιο κάτω φαίνεται 
περίπου η κατάσταση που επικρατεί σε πολλά από αυτά τα 
σημεία. Πολλά τέτοια σημεία που είχαν αρχικά δημιουργηθεί, 
καταργήθηκαν γιατί οι συνθήκες που επικρατούσαν ήταν 
επικίνδυνες τόσο για το περιβάλλον όσο και για το κοινό, 
αλλά και για τους ίδιους τους παράνομους συλλέκτες. 
Τελικά έχουμε επικεντρωθεί σε σημεία που είναι κυρίως 
ελεγχόμενα.

	  

79%	  

5%	  

16%	  

Hook	   Παλετοκιβώτια	   Απευθείας	  στο	  ΚΤΑ	  

Εισερχόμενες Ποσότητες ΑΗΗΕ στο ΚΤΑ
ανά κατηγορία συλλογής (%)

Εισερχόμενες Ποσότητες Α.Η.Η.Ε. από διάφορες πηγές

Μια περαιτέρω ανάλυση των ποσοτήτων που φτάνουν στο 
Σύστημα από τα κοντέινερ τύπου Hook, παρουσιάζει η 
γραφική παράσταση που ακολουθεί και η οποία δείχνει τις 
πηγές από τις οποίες προέρχονται οι συσκευές από τα Hook.

Όπως φαίνεται από την πιο πάνω ανάλυση, το μεγαλύτερο 
μέρος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που 
ανακτούμε προέρχεται τα τελευταία χρόνια από τα Hook που 
βρίσκονται εγκατεστημένα στις εγκαταστάσεις συλλογής 
παλαιών μετάλλων. Ενδεικτικά αυτή η ροή το 2012 ήταν 
στο 54% των ποσοτήτων, ενώ το 2014 ανήλθε στο 65% 
περίπου. Το Σύστημα συνεργάζεται πλέον με το 95% των 
εγκαταστάσεων αυτών σε παγκύπρια βάση. Αντίθετα, οι 
λιγότερες ποσότητες που παραλαμβάνουμε προέρχονται από 
Δήμους και Κοινότητες.

Βανδαλισμοί στα σημεία 
συλλογής Α.Η.Η.Ε. 

	  

64%	  

26%	  

4%	   6%	  

	  Scrap	  Yards	  	   Εταιρείες	   Δήμους	  	   Εκστρατείες	  -‐	  Κινητές	  Μονάδες	  
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Υποβλήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2014, η αίτηση για ανανέωση 
της αδειοδότησης του Συστήματος για νέα περίοδο 6 ετών, αφού 
η υφιστάμενη Άδεια έληξε στις 31 Μαΐου 2014. Μέχρι το τέλος 
του έτους, η αίτηση του Συστήματος δεν αξιολογήθηκε και για το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της υφιστάμενης 
άδειας μέχρι την ανανέωση της άδειας του Συστήματος, ισχύουν 
οι όροι έγκρισης της προηγούμενης άδειας λειτουργίας της 
Ηλεκτροκύκλωσης, σύμφωνα με επίσημη επιστολή που έχει 
σταλεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Στη νέα αίτηση του Συστήματος καθορίζεται 
ως βασικός στόχος ο σταδιακός διπλασιασμός 
των ποσοτήτων ΑΗΗΕ που συλλέγονται 
ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της 
νομοθεσίας. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη οι αλλαγές στη νομοθεσία όπως προκύπτουν από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ, καθώς και η αναμενόμενη 
λειτουργία των Πράσινων Σημείων από το Κράτος, τα οποία 
αναμένεται να αποτελέσουν το κύριο δίκτυο συλλογής του 
Συστήματος στο μέλλον.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 υπεγράφησαν οι νέες 
συμφωνίες συλλογής, ταξινόμησης και αποθήκευσης, διαχείρισης 
και επαναχρησιμοποίησης συσκευών με αδειοδοτημένους 
διαχειριστές και ξεκίνησε άμεσα η συνεργασία μαζί τους. Στο 
παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται σχηματικά η ανάθεση των 
εργασιών στους εργολάβους του Συστήματος.
Η σαφής πρόθεση του Συστήματος ήταν και παραμένει η 
διαχείριση των συσκευών (αποσυναρμολόγηση), να γίνεται όπου 

είναι δυνατόν στην Κύπρο. Αυτό γίνεται για τις περισσότερες 
συσκευές. Εξαίρεση αποτελούν τα ψυγεία. Είναι η μόνη 
κατηγορία στην οποία δεν πραγματοποιείται διαχείριση στην 
Κύπρο, παρά μόνο προσωρινή αποθήκευση και φόρτωσή τους 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου κρατικού τμήματος σε 
εμπορευματοκιβώτια για εξαγωγή και στη συνέχεια διαχείριση σε 
ειδικό, υψηλής τεχνολογίας εργοστάσιο στην Ευρώπη. 

Αίτηση για ανανέωση 
της Αδειοδότησης

Νέες Συμφωνίες με 
Διαχειριστές

ΚΥΚΑΝ ΛΤΔ

Συλλογή και 
Μεταφορά 
ΑΗΗΕ από 
Σημεία 
Συλλογής 
τους 

TELLI RECYCLING LTD

IESC LTD

AE METAL 
COM. LTD

Παραλαβή και Διαχείριση: 
-Μεγάλων Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Συσκευών (>50εκ.)
-Μικρων Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Συσκευών (>50εκ.)
-Οθόνων Τηλεόρασης,
-Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 (CTR & Flat Screens)
-Κλιματιστικών

ΚΥΚΑΝ ΛΤΔ

Αποδοχή, Ταξινόμηση 
και Αποθήκευση σε 
υποκατηγορίες
των ΑΗΗΕ

Παραλαβή και 
Επαναχρησιμοποίηση: 
- Μικρών Ηλεκτρικών,
  και Ηλεκτρονικών 
  συσκευών (50εκ.)
-Οθόνων Τηλεόρασης
-Ηλεκτρονικών 
  Υπολογιστών 
  (CTR & Flat Screens)

-Συλλογή και Μεταφορά 
  Λαμπτήρων Φθορισμού
-Τεμαχισμός / Αποθήκευση 
  Λαμπτήρων Φθορισμού
  (Διαχείριση σε ειδική 
  Μονάδα του Εξωτερικού)

Παραλαβή και 
Διαχείριση Ψυγείων
(Διαχείριση σε 
ειδική Μονάδα 
του Εξωτερικού)

WEEE 
ELECTROCYCLOSIS
CYPRUS LTD

REUSE
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Στις 20 Ιανουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε εξαγωγή λαμπτήρων 
βάρους 48 τόνων, με σκοπό την τελική τους διαχείριση στην 
εταιρεία Balcan Engineering Ltd, στην Αγγλία. Οι λαμπτήρες 
προτού αποσταλούν στο εξωτερικό θρυμματίζονται στις 
εγκαταστάσεις τις εταιρείας IESC Ltd με σκοπό τη μείωση του 
όγκου τους με τη βοήθεια ειδικού σπαστήρα (crusher). Η σκόνη 
που βρίσκεται στους λαμπτήρες απορροφάται από ειδικά φίλτρα 
τα οποία οδηγούνται και αυτά προς διαχείριση. Στην Αγγλία, οι 
θρυμματισμένοι λαμπτήρες διαχωρίζονται σε μέταλλο, γυαλί 
και σκόνη φθορισμού. Η σκόνη αποστέλλεται προς περαιτέρω 
διαχείριση σε ειδική μονάδα στη Γερμανία προκειμένου να 
γίνει ανάκτηση του υδραργύρου, ενώ το μέταλλο και το γυαλί 
επανέρχονται στην παραγωγική διαδικασία.

Η Ηλεκτροκύκλωση συνεχίζει τη συνεργασία της με τον 
Οργανισμό ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ο οποίος 
παρέχει βοήθεια σε άτομα με εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες 
και αλκοόλ, με σκοπό την απεξάρτηση και την επανένταξή τους 
στην κοινωνία.
Η Ηλεκτροκύκλωση συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, η οποία 
λειτουργεί σε εθελοντική βάση, προσφέροντας στον Οργανισμό 
ποσότητα μεγάλων συσκευών με σκοπό την επιδιόρθωση 
και πώλησή τους. Παράλληλα, στην ομάδα ενημέρωσης του 
Οργανισμού ΡΕΤΟ παραχωρήθηκε περίπτερο στο 4ο Φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου 
με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις και τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν.

Εξαγωγή λαμπτήρων

Συνεργασία με τον Οργανισμό 
ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Τελική επεξεργασία λαμπτήρων στην Balcan Engineering Ltd

Θρυμματισμός λαμπτήρων 
στις εγκαταστάσεις της 

IESC Ltd

To περίπτερο του ΡΕΤΟ στο 4ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της 
Green Dot Κύπρου
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Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημέρωσε τις σχολικές 
εφορίες για το πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το οποίο προσφέρεται από την 
Ηλεκτροκύκλωση. Συγκεκριμένα, τα σχολεία που έχουν παλαιό 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό τον οποίο έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν, 
επικοινωνούν με τη σχολική εφορεία 
στην οποία ανήκουν και ο εξοπλισμός 
αφού εξετασθεί και πιστοποιηθεί η μη 
καταλληλότητά του, αποστέλλεται στην 
Ηλεκτροκύκλωση για ανακύκλωση.

Η Ηλεκτροκύκλωση σε συνεργασία 
με την εταιρεία Telli Enterprises Ltd, 
το Junior School και το Senior School, 
οργάνωσαν την Παρασκευή 30 Μαΐου, 
εκστρατεία συλλογής παλαιών ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό 
την επαναχρησιμοποίηση ή 
την ανακύκλωσή τους.

Συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Εκστρατεία Συλλογής
Ηλεκτρικών και 
Ηλεκτρονικών Ειδών 

Το περίπτερο της Ηλεκτροκύκλωσης στο 4ο 
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

της Green Dot Κύπρου

4ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης Green Dot Κύπρου
Η Ηλεκτροκύκλωση έλαβε μέρος με δικό της περίπτερο στο 
4ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot 
Κύπρου. Στο περίπτερο του Οργανισμού οι μικροί φίλοι της 
ανακύκλωσης είχαν την ευκαιρία να παίξουν με το νέο παιχνίδι 
του Οργανισμού και μικροί και μεγάλοι να ενημερωθούν για την 
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Το φυλλάδιο της εκστρατείας

Κοινότητα Αλάμπρας 7 μέχρι 11 Απριλίου

Σύμπλεγμα Πέρα Χωρίο και Νήσου 7 μέχρι 11 Απριλίου 

«Let’s Clean Up Europe» 5 μέχρι 10 Μαΐου

Δήμος Τσερίου 24 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου

Δήμος Αθηένου 24 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου

Οι εκστρατείες συλλογής από Δήμους και Κοινότητες 
αποτελούν μια από τις ενέργειες του Οργανισμού μας για τη 
συλλογή Α.Η.Η.Ε.. Οι εκστρατείες αυτές έχουν οφέλη τόσο 
για το περιβάλλον όσο και για το κοινό, καθώς οι πολίτες 
ενημερώνονται για τα οφέλη και τους τρόπους ανακύκλωσης 
των Α.Η.Η.Ε. αλλά κυρίως ανακυκλώνουν τις συσκευές τους. 
Αυτό βοηθά το κοινό ιδίως για τις μεγάλες συσκευές που είναι 
πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να μεταφερθούν σε μεγάλες 
αποστάσεις. 

Συγκεκριμένα, το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν στους πιο 
κάτω Δήμους και Κοινότητες εκστρατείες για τη συλλογή 
Α.Η.Η.Ε:

Εκστρατείες Συλλογής Α.Η.Η.Ε. σε Δήμους και Κοινότητες 
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Η αρθρογραφία μας
Οι απόψεις της Green Dot Κύπρου για τις εξελίξεις 
στις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων 
μηνών είναι οι εξελίξεις στις υποδομές διαχείρισης 
απορριμμάτων και στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο. Ως 
Οργανισμός θεωρούμε υποχρέωσή μας να παραθέσουμε 
τις απόψεις μας για τις συγκεκριμένες εξελίξεις αφού 
όλες οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και όλες 
οι υποδομές για τη διαχείριση των αποβλήτων που 
αναπτύσσει το κράτος επηρεάζουν την πορεία της 
ανακύκλωσης στον τόπο μας. Παράλληλα, αυτές οι 
εξελίξεις έχουν επιδράσεις είτε άμεσες είτε έμμεσες 
και στην πορεία της εφαρμογής της «Ευθύνης του 
Παραγωγού», που είναι στη δική μας σφαίρα ευθύνης 
ως εκπρόσωποι μιας σημαντικότατης μερίδας των 
Παραγωγών. 

Εφόσον λοιπόν οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν το πως 
εμείς οργανωνόμαστε για την κάλυψη της «Ευθύνης του 
Παραγωγού», είναι φυσικό να έχουμε και ρόλο και λόγο. 
Ιδιαίτερα, με την εισαγωγή το 2008 της νέας Οδηγίας 
Πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων (2008/98/
ΕΚ), η οποία το 2011 έγινε και Κυπριακή Νομοθεσία με 
το νέο Περί Αποβλήτων Νόμο, πολλά γκρίζα σημεία των 
προηγούμενων οδηγιών ξεκαθάρισαν και πολλοί νέοι 
στόχοι τέθηκαν, ή συγκεκριμενοποιήθηκαν. 

Με την ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο και 
της σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας, από το 2015, τα 
απόβλητα που θα μπορούν να συλλέγονται ανάμεικτα και 
θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης σε κεντρικές μονάδες 
θα έπρεπε να είναι σημαντικά λιγότερα από τα σημερινά. 
Αυτό θα έπρεπε να είναι το αποτέλεσμα της υποχρέωσης 
να συλλέγονται ξεχωριστά το γυαλί, το χαρτί, το πλαστικό 
και το μέταλλο από το 2015. Αυτό το γεγονός σημαίνει 
συνεπακόλουθα, ότι οι κεντρικές υποδομές διαχείρισης 
μας, πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτή την πραγματικότητα, 
αφού οι πλείστες θα είναι έτοιμες μετά το 2015. 

Παρά τις τελευταίες εξελίξεις με την υπογραφή των 
συμβάσεων για τη δημιουργία ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο 
για την εξυπηρέτηση της επαρχίας Λεμεσού και της 
ταυτόχρονης απόφασης για κατασκευή μάλλον ΧΥΤΑ για 
την εξυπηρέτηση της επαρχίας Λευκωσίας, οι σχεδιασμοί 
παραμένουν ημιτελείς. Εάν έχουμε όντως στόχο να 
κινηθούμε προς την κατεύθυνση της αποφυγής των 
μεγάλων υποδομών και της υιοθέτησης των πρακτικών 

για διαλογή στην πηγή όπως προνοεί η Ευρωπαϊκή και η 
Κυπριακή νομοθεσία, πρέπει να προχωρήσουν τάχιστα και 
με τη μορφή κατεπείγοντος τα πιο κάτω: 

1. Άμεση εφαρμογή ομοιόμορφων τελών απόρριψης σε 
όλους τους χώρους τελικής αποδοχής, όποια μορφή και 
να έχουν αυτοί (εννοείται ακόμη και στις υφιστάμενες 
χωματερές). 

2. Εφαρμογή της υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή στο 
επίπεδο Τοπικών Αρχών και πολιτών άμεσα, για τα υλικά 
που προνοεί η Νομοθεσία. 

3. Ετοιμασία νομοθεσίας για εφαρμογή συστημάτων 
Πληρώνω όσο Πετώ για να γίνει η φορολόγηση 
των σκυβάλων δίκαιη και η σωστή διαχείριση των 
απορριμμάτων οικονομικά λογική για τους πολίτες. 

4. Απαγόρευση απόρριψης στους χώρους τελικής 
διάθεσης υλικών που πρέπει με βάση τη Νομοθεσία να 
διαχωρίζονται στην πηγή. 

5. Άμεση αλλαγή των δεδομένων γεωγραφικής κάλυψης 
των υφιστάμενων μονάδων ώστε να ξεφύγουμε από τις 
επαρχιακές υποδομές και να αξιοποιηθούν πλήρως οι 
υφιστάμενες μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές. 

6. Προεργασία με υποψήφιους αποδέκτες – διαχειριστές 
προδιαλεγμένων υλικών (π.χ. μονάδες βιοαερίου σε όλη 
την Κύπρο), για αποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών 
απορριμμάτων. 

Η τελευταία εισήγηση είναι απαραίτητη κατά την 
άποψη μας για να επιτευχθεί η εκτροπή των οργανικών 
απορριμμάτων από την ταφή όπως προνοεί η υφιστάμενη 
νομοθεσία, αλλά και για ένα ακόμη λόγο. Οι πληροφορίες 
που καταφθάνουν από τις Βρυξέλλες είναι πως πολύ 
πιθανόν, το αναμενόμενο πακέτο για την κυκλική οικονομία 
που θα κυκλοφορήσει πριν το τέλος του έτους, θα 
προχωρά πιθανόν σε θέσπιση πρόνοιας για υποχρεωτική 
διαλογή στην πηγή και μέρους τουλάχιστον των οργανικών 
απορριμμάτων. Αυτό θα σημαίνει αυτόματα ότι θα έχουμε 
άμεση ανάγκη για να αξιοποιήσουμε τις υποδομές για 
διαχείριση προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων που 
έχουμε ήδη στην Κύπρο. 



62

Πολύ φοβούμαστε ότι με τους απίστευτα αργούς 
ρυθμούς που προχωρούμε στην παραγωγή του αναγκαίου 
υποστηρικτικού θεσμικού πλαισίου για την υποχρεωτική 
ξεχωριστή συλλογή υλικών που προνοεί η Νομοθεσία, 
τα προβλήματα μας με τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια δεν 
θα περιοριστούν στις χωματερές που δεν έχουν κλείσει 
έγκαιρα. Αντίθετα, θα έχουμε προβλήματα και με τη μη 
εφαρμογή των προνοιών για ξεχωριστή συλλογή υλικών 
και την εκτροπή άλλων υλικών από την ταφή. 

Θα πρέπει όμως να επανέλθουμε και σε ένα θέμα που 
έχουμε ήδη θίξει στην περσινή μας έκθεση και δεν 
έχουμε δει να γίνεται κάτι για την αντιμετώπιση του. 
Αναφερόμαστε στην στρατηγική για παραγωγή SRF από 
τις ΟΕΔΑ το οποίο θα οδηγείται σε καύση σε μονάδες 
ανάκτησης ενέργειας. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε 
να κινηθούμε προς την ενεργειακή αξιοποίηση των 
απορριμμάτων, ένα θέμα καθίσταται θεμελιώδες. Και 
αυτό είναι η θερμογόνος αξία των απορριμμάτων που θα 
οδηγούνται στην παραγωγή του SRF. Και η θερμογόνος 
αξία των απορριμμάτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
το ποσοστό των συσκευασιών που έχουν υψηλή θερμογόνο 
αξία (χαρτί, πλαστικό, ξύλο), που παραμένει μέσα στο 
ρεύμα των ανάμεικτων απορριμμάτων που οδηγούνται στην 
παραγωγή του SRF. 

Εφόσον ήδη έχουμε υποχρέωση να συλλέγουμε ξεχωριστά 
το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και το μέταλλο και με σαφή 
τα υποχρεωτικά και υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης που 
πρέπει να πετύχουμε στα υλικά συσκευασίας, το πρώτο 
που έπρεπε να γίνει πριν προχωρήσουμε σε υποδομές για 
ανάκτηση ενέργειας θα έπρεπε να είναι: 

α. Ο καθορισμός της ποιοτικής σύστασης των υλικών 
που θα εισέρχονται στις μονάδες προετοιμασίας 
των αποβλήτων ως καύσιμη ύλη (SRF plants) και η 
περιεκτικότητα τους (ή καλύτερα, ή μη περιεκτικότητα 
τους), σε συσκευασίες.

β. Ο καθορισμός της ποιότητας του εξερχόμενου SRF και 
η θερμογόνος του αξία σε σχέση με το εισερχόμενο 
υλικό ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί η σωστή υποδομή 
καύσης. 

Παρά τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί κατά τις 
παρουσιάσεις των υποδομών από τους μελετητές, ότι το 
πιο πάνω θέμα έχει ληφθεί υπόψη και έχουν καθοριστεί 
οι προδιαγραφές του SRF με βάση την απουσία των 
υλικών που πρέπει να συλλέγονται χωριστά από το ρεύμα 
που θα οδηγείται για παραγωγή SRF, αντί να καθοριστεί 
η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμογόνος αξία του SRF, έχει 
αντίθετα καθοριστεί η ελάχιστη αποδεκτή θερμογόνος 
αξία. Ο καθορισμός ελάχιστης αποδεκτής θερμογόνου 
αξίας εξασφαλίζει τον όποιο διαχειριστή, ή διαχειριστές 
των μονάδων ανάκτησης ενέργειας, αλλά σαφώς δεν 
εξασφαλίζει (αντίθετα διακινδυνεύει στο μέγιστο), την 
τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους για ξεχωριστή 
συλλογή συγκεκριμένων υλικών. Εκτός αν εννοούμε 
ότι θα συλλέγουμε υλικά χωριστά για να τηρήσουμε τις 
υποχρεώσεις μας, αλλά μετά θα τα ξανά αναμιγνύουμε για 
να πετύχουμε τις προδιαγραφές του SRF που υιοθετούμε 
στις προδιαγραφές, για να μην μας κυνηγά ο εργολάβος 
ανάκτησης ενέργειας. Αν αυτό ισχύει, τότε είμαστε σε 
δρόμο για μια ακόμη παγκόσμια πρωτοτυπία. 

Αυτή η «λεπτομέρεια» που φαίνεται να μην έχει 
προσεχθεί, αναδεικνύει και τη διάσταση που υπάρχει 
μεταξύ των Ευρωπαϊκών πολιτικών και κατευθύνσεων και 
των δράσεων που προωθούνται στην Κύπρο. Δεν έχουμε 
απλά να λύσουμε το θέμα των αποβλήτων μας με έργα 
πολιτικής μηχανικής. Θα πρέπει να το λύσουμε με βάση 
τις Ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις, όπως αυτές 
αποτυπώνονται στις σχετικές οδηγίες. 

Κυριάκος Παρπούνας 
Γενικός Διευθυντής 
Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd



63





65

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd
Οικονομικοί Λογαριασμοί

   2014 2013
   € €

Εισόδημα  6.671.879 7.868.653

Λειτουργικά έξοδα  (5.723.779) (6.011.263)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (874.599) (848.084)

Άλλα έσοδα  558.376 445.224

Άλλες ζημιές - καθαρές  (18.809) (222.650)

Κέρδος εργασιών  613.068 1.231.880

Χρηματοδοτικά έξοδα  (56.650) (68.526)

Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών  65.701 35.094

Κέρδος πριν τη φορολογία  622.119 1.198.448

Πίστωση/(χρέωση) φορολογίας  17.967 (233.853)

Κέρδος για το έτος  640.086 964.595

Άλλα συνολικά εισοδήματα:

Αλλαγή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

διαθέσιμων προς πώληση  (7.634) -

Συνολικό εισόδημα για το έτος  632.452 964.595

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2014
   2014 2013
   € €

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  1.316.575 1.350.580
Λογισμικά προγράμματα  234 582
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  103.686 37.985
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  68.703 95.421
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  17.542 466
   1.506.740 1.485.034

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα  144.403 152.746
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  1.031.573 1.332.529
Φορολογία επιστρεπτέα  14.330 18.848
Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα  2.376.908 2.538.862
   3.567.214 4.042.985
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  5.073.954 5.528.019

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά  
Μετοχικό κεφάλαιο  302.157 302.157
Άλλα αποθεματικά  (7.634) -
Κέρδη που κρατήθηκαν  816.716 176.630
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.111.239 478.787

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός  230.320 286.522
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  230.320 69.976
    356.498

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  1.497.303 1.692.081
Δανεισμός  62.662 652.486
Αναβαλλόμενα έσοδα  2.172.430 2.348.167
   3.732.395 4.692.734

Σύνολο υποχρεώσεων  3.962.715 5.049.232

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  5.073.954 5.528.019

Στις 24 Μαρτίου 2015 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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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2014
  Μετοχικό Άλλα Κέρδη που

  κεφάλαιο αποθεματικά κρατήθηκαν Σύνολο

  € € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 302.157 - (787.965) (485.808)

Συνολικό εισόδημα

Κέρδος για το έτος - - 964.595 964.595

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013/1 Ιανουαρίου

2014 302.157 - 176.630 478.787

Συνολικό εισόδημα

Κέρδος για το έτος - - 640.086 640.086

Άλλα συνολικά εισοδήματα

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

 Ζημιές δίκαιης αξίας  (7.634)  (7.634)

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων - (7.634) - (7.634)

Συνολικό εισόδημα για το έτος - (7.634) 640.086 632.452

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 302.157 (7.634) 816.716 1.111.239
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   2014 2013
   € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία  622.119 1.198.448
Αναπροσαρμογές για:  
 Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  120.076 139.275
 Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων  348 2.776
 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 19.084 222.650
 Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (275) -
 Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις  (50.401) (42.574)
 Πιστωτικούς τόκους  (55.465) (62.500)
 Χρεωστικούς τόκους  56.650 68.526
 Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών  (65.701) (35.094)
   646.435 1.491.507
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:  
 Αποθέματα  8.343 113.979
 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  300.956 214.282
 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  (144.377) (488.158)
 Αναβαλλόμενα έσοδα  (175.737) (801.910)
 Προκαταβολές λειτουργικών μισθώσεων που οφείλονται  - (42.574)
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  635.620 487.126

Φορολογία που πληρώθηκε  (64.567) (25.580)
Καθαρά μετρητά από εργασίες  571.053 461.546

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (86.071) (20.242)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  275 -
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων  - -
Μετατροπή τραπεζικών υπολοίπων της Τράπεζας Κύπρου σε μετοχές  - (318.071)
Τόκοι που εισπράχτηκαν  55.465 62.500
Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες  (30.331) (275.813)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές τραπεζικού δανεισμού  (592.521) (54.226)
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων  (51.756) (66.394)
Τόκοι που πληρώθηκαν  (56.650) (68.526)
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (700.927) (189.146)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  (160.205) (3.413)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους  2.530.656 2.534.069
Τραπεζικά υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν των τριών μηνών  (27.901) (251.108)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους  2.342.550 2.279.548

Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014
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English Summary
Year 2014 was another difficult year for the country, and 
consequently for the System and its members. Despite 
the difficult economic environment and the strained 
finances, we are pleased that the year has closed with 
positive financial results. In terms of bottom line we 
have performed better than the budgets, which is indeed 
a success in such adverse economic conditions. These 
results have been achieved by reducing the year’s costs at 
around 5%, while serving the same geographical areas.

Due to the continuous declining of the consumption, the 
declared quantities were reduced by 9% versus last year. 
At the same time the collected quantities were increased 
by 3% compared to 2013, which increased the excess 
coverage of the overall recycling targets from 102% in 
2013, to 115% in 2014. With regard to quantities recycled, 
we have achieved an excess coverage of the recovery 
target of 105.5% compared to a deficit in 2013 at 93.5%. 
In 2014 we have achieved a total recycling rate of 63.36% 
(56.24% in 2013), exceeding the overall recycling target 
(55%). In terms of quantities in 2014 we have managed to 
recycle 44,382 tonnes of recyclable material, compared to 
43,318 tonnes in 2013. Of these quantities however only 
39,302 tonnes (38,164 tonnes in 2013) were reported as 
packaging recycling, since 5,080 tonnes was 
non-packaging paper.

These results are very encouraging for the environmental 
awareness of the public, as the public participates actively 
and incrementally in the recycling programs despite the 
fact that the market shrinks and the available packaging 
for recovery and recycling is reduced. 

Despite the positive results, there are specific materials 
that still fall short in meeting their specific targets and 
we refer specifically to glass and wood. Glass recycling 
(37,4%) is falling short since the increase in recycling in 
2013 to 60% compared to 15% until 2012. We have already 
taken action to improve glass recovery, but there is still 
a lot to do especially in getting pubs, bars, hotels and 
restaurants to recycle their glass. Respectively, we have 
taken action to improve wood recycling during 2014. Even 
though wood recycling target is only at 15%, recycling 
options in Cyprus are very limited and the target is difficult 
to achieve. 

With respect to industry participation, 923 companies 
were registered with the system by the end of 2014, 84 
being Shareholders and 839 Members. The Membership 
is not growing as expected due to the limited support 
from the Authorities. We continue our efforts towards 
the industry to further improve participation, but we also 

insist on the Authorities to enforce the Law. 

During 2014, 11 new audits were performed on the 
packaging Declarations of Members by Ernst & Young and 
Deloitte. These resulted in 64 tonnes of packaging found 
under-declared or incorrectly declared (in the wrong 
category). We plan about 20 audits in 2015. In terms of the 
analyses for heavy metal traces in packaging, we run 40 
independent audits through an accredited lab, without any 
noticeable traces of heavy metals.

Regarding System’s revenues, we have managed to 
successfully overcome the pressure in the market and 
keep the cash flow from the industry at a good level. On 
the other hand, the cash flow from the Local Authorities 
can not be easily managed. Even though we have reduced 
the charges to the Local Authorities in 2014 and 2015 
(amounting to a reduction up to 21%), the situation still 
remains quite difficult due to the liquidity problems that 
the Local Authorities face. 

Within the framework of the obligations from our 
Accreditation, we have implemented an integrated 
program for the collection and treatment of pesticide 
packaging. The program has been developed in 
cooperation with the Department of Environment, the 
Department of Agriculture, the Cyprus Association of 
Plant Protection and the corresponding European Crop 
Protection Association. 

In 2014, Green Dot Cyprus has achieved another honorary 
recognition at an international level in the European 
Business Awards 2014/15. With the recognition as a 
“Ruban d ‘Honneur Recipient”, our Organization was 
selected among the 10 top European companies in the 
category ‘Environmental & Corporate Sustainability’. The 
new recognition follows the previous year’s recognition 
in the EU European Enterprise Promotion Awards 2013 
(a different competition of the EU for SMEs), where 
Green Dot Cyprus has been recognised in the category 
“Responsible and Inclusive Entrepreneurship”. 

In terms of communication, all the communication 
activities in 2014 were focused mainly on the benefits 
of recycling and the quality of sorting at source, by 
the citizens. Specifically, during the year we held our 
two most important annual events, the «4th Annual 
Environmental Awards Ceremony» and the «4th Festival 
for the Environment and Recycling». Our festival is by far 
the biggest environmental event in the country, with a 
visitation of 10,000 people.
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At the same time, we held a number of other events with 
variable content, such as the recreational / educational 
workshops for children on recycling, a TV campaign 
about glass recycling, online games, a website section 
with information about the correct sorting of recyclable 
materials and, many others. We have also upgraded our 
application for the smart phones and the tablets with 
recycling information for packaging, in Cyprus. 

During 2014, we have reinforced the 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 therefore we 
invest in the “Green Team”. We were in 2014 successful in 
registering 1,000 new volunteers that have visited more 
than 8,350 households new throughout the year. 

Our Organization participates as a partner to an EU 
funded Life+ programme titled Rethink – Reduce, Reuse, 
Recycle. The program consists of an awareness raising 
campaign for the promotion of Reduction, Reuse and 
Recycling of waste, in Cyprus. The project leader is the 
Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) and partners 
are Green Dot Cyprus, Fost Plus of Belgium, the Cyprus 
News Agency, the Paedagogical Institute of the Ministry of 
Education and Culture, and the Environment Department 
of the Ministry of Agriculture, Rural Development and 
Environment. The project has a budget of about €2M, 43% 
of which is covered by EU funds and will have a duration of 
34 months (9/6/2014 – 10/4/2017). 

The campaign has the following goals:

> To record existing knowledge and level of awareness in 
Cyprus on the RRR in waste management

> The development and implementation of a 
communications strategy for Reduction-Reuse-
Recycle, which will support the implementation of 
the Framework Directive on waste and the Waste 
Management Plan of Cyprus

> To develop comprehensive communication tools that 
will enable transfer of knowledge on the RRR concept

> To monitor the project impact on the target audiences

Green Dot Cyprus has been successful in managing the 
other two collective systems for Batteries and WEEE. In 
terms of their results, AFIS grew its battery bins network 
to around 2,800 bins by the end of 2014, exceeding its 
original targets. In 2014, AFIS have achieved to collect 
40,5 tonnes of old batteries for recycling, an increase of 
3,5% compared to 2013. AFIS aims for even better results 
in 2015. 

For Electrocyclosis, there was an increase of around 8,5% 
in terms of recovered WEEE compared to 2013, reaching 
1,574 tonnes of material. The increase was though below 
the targets for the year due to the continuous drain of 
equipment to scrap metal yards, due to the high metal 
prices. In addition, the economic crisis worsens things, 
since more and more people are engaging in scavenging 
to earn a living, or an extra income. Despite these adverse 
conditions, 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.

We confidently move into a new year despite the difficult 
economic conditions. We will do our outmost 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

Τηλέφωνο
22 586 000

Τηλεομοιότυπο
22 586 001

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy
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www.greendot.com.cy


