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Μήνυμα Προέδρου

Το 2015 έκλεισε με βελτίωση μεν στα δημόσια οικονομικά, 
αλλά η βελτίωση αυτή δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην 
αγορά. Τα μηνύματα από τις ανακοινώσεις των βελτιώσεων 
και τις αναβαθμίσεις στις αξιολογήσεις, έχουν μια θετική 
συνεισφορά στην ψυχολογία του κοινού αλλά αυτό δεν αρκεί 
για την επανεκκίνηση της οικονομίας. 

Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η βραδύτατη 
κίνηση στην αγορά, μαζί με την ουσιαστική έλλειψη ξένων 
άμεσων επενδύσεων, περιορίζει την ήδη ασφυκτιούσα από 
ρευστότητα αγορά. Την ίδια ώρα, η έξοδος από το μνημόνιο 
στις  αρχές του 2016, κλείνει μια δύσκολη περίοδο αλλά 
ανοίγει μια νέα περίοδο αβεβαιότητας. Τα κενά που έχουν 
μείνει, η καθυστέρηση στην ουσιαστική αναδιάρθρωση 
και εξυγίανση βασικών τομέων της οικονομίας, και οι 
παλινδρομήσεις στη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, 
αφήνουν πολλά ερωτηματικά για το μέλλον. 

Η δυσχερής οικονομική κατάσταση και η αβεβαιότητα στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ένεκα των παλινδρομήσεων στην υπό 
συζήτηση αναδιάρθρωσή της, έχει δυσκολέψει σημαντικά 
το έργο μας. Ήδη παρουσιάστηκαν από το 2015 τα πρώτα 
σοβαρά προβλήματα πληρωμών και διαφορών με κάποιες 
Τοπικές Αρχές που φαίνεται ότι τείνουν να επιδεινωθούν 
στη συνέχεια. Η απουσία καθαρού θεσμικού πλαισίου 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των stakeholders, βγαίνει τώρα στην 
επιφάνεια. Παράλληλα, όσοι έχουν την ευθύνη και την 
αρμοδιότητα να δώσουν κατευθύνσεις και να ολοκληρώσουν 
το θεσμικό πλαίσιο αδρανούν. Δεν είναι διόλου τυχαίο που 
σειρά Ευρωπαϊκών μελετών, δαχτυλοδείχνουν την Κύπρο 
για αυτή την έλλειψη του απαραίτητου εθνικού θεσμικού 
πλαισίου.

Λύσεις είναι απαραίτητο να βρεθούν το συντομότερο γιατί η 
διαιώνιση των προβλημάτων θα φέρει ακόμη μεγαλύτερες 
ανατροπές στη συνέχεια. Και επειδή έχουμε να κάνουμε με 
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, κάθε βήμα 
που κάνουμε προς τα πίσω δεν είναι βήμα που ανακτάται 
εύκολα στη συνέχεια. Ελπίζουμε και προσπαθούμε να 
αποφύγουμε τις ανατροπές στα έργα, αλλά θα πρέπει αυτό να 

είναι στόχος και όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία. Το 
σίγουρο είναι πως δεν μπορεί από μόνη της η όποια Green 
Dot Κύπρου και η βιομηχανία, να σηκώσουν το βάρος όλων 
των έργων αν όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι αδρανούν, ή αν 
σταματήσουν να αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους. 

Μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και με τα 
προβλήματα με τις Τ.Α. να αναφύονται στην πορεία, είναι 
ιδιαίτερα θετικό ότι κλείσαμε με θετικό πρόσημο τη χρονιά, 
επιτυγχάνοντας και τα ψηλότερα ποσοστά ανάκτησης 
και ανακύκλωσης υλικών από ποτέ. Έχουμε φτάσει στην 
ανακύκλωση σχεδόν του 70% των υλικών που τοποθετούν 
τα Μέλη μας στην αγορά, και καλύπτουμε τους συνολικούς 
μας στόχους με βάση την άδεια του Συστήματος. Παράλληλα, 
για τα όποια ελλείμματα στους επιμέρους στόχους κάποιων 
υλικών γίνονται ενέργειες για εξεύρεση λύσεων. 

Εύχομαι σε όλους καλή και παραγωγική χρονιά και ελπίζω 
να επικρατήσει αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας για να 
συνεχίσουμε μια πορεία που έχει ξεκινήσει θετικά και 
συνεισφέρει στο καλό του τόπου μας.

Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Kαλή και παραγωγική χρονιά και ελπίζω να επικρατήσει αίσθημα ευθύνης και 
συνεργασίας για να συνεχίσουμε μια πορεία που έχει ξεκινήσει θετικά και συνεισφέρει 
στο καλό του τόπου μας.





Παρά τα δεδομένα προβλήματα της οικονομίας που αν και 
βελτιώνεται έχει ακόμη πολλή δρόμο για να διανύσει, και 
παρά τις ανατροπές στα έργα μας σε δύο Δήμους μέσα στη 
χρονιά (Γεροσκήπου και Παραλίμνι), τα οικονομικά μας 
παρέμειναν υγιή και είχαμε παράλληλα σημαντικές αυξήσεις 
στην ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών.  

Συνολικά, η συλλογή των υλικών ξεπέρασε τους 51,000 
τόνους (46,885 το 2014), εκ των οποίων οι 23,809 τόνοι 
(22,585 το 2014) ήταν από το οικιακό ρεύμα και οι 27,378 
τόνοι (24,300 το 2014) από το εμπορικό ρεύμα. Είχαμε 
δηλαδή αύξηση 5% στις ποσότητες των οικιακών, 12.7% στις 
ποσότητες των εμπορικών και 9% στις συνολικές ποσότητες 
των υλικών. 

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι παρά τα προβλήματα στους δύο 
προαναφερθέντες Δήμους δεν υπήρξε μείωση στα υλικά 
από το οικιακό ρεύμα αφού καλύφθηκε από τη βελτιωμένη 
συμμετοχή του κοινού στις υπόλοιπες περιοχές. Την ίδια ώρα, 
η δραστηριοποίηση, λόγω της κρίσης, και νέων διαχειριστών 
για τα εμπορικά υλικά, αύξησε σημαντικά και τις ποσότητες 
των εμπορικών υλικών που ανακυκλώνονται. Φυσικά οι 
ποσότητες των εμπορικών υλικών που ανακυκλώνονται 
είναι ήδη κοντά στις συνολικές ποσότητες που μπαίνουν 
στην αγορά. Επομένως, οι προϋποθέσεις για αυξήσεις στα 
υλικά στο μέλλον, στηρίζονται στις αυξήσεις κυρίως της 
συμμετοχής του κοινού στα προγράμματα συλλογής από τα 
νοικοκυριά. Εκεί επικεντρώνεται κυρίως και η προσπάθεια 
της ευαισθητοποίησης. Στη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη 
συμμετοχή του κοινού. 

Τα προβλήματα στους δύο Δήμους, καθώς και η αργή 
βελτίωση της συμμετοχής του κοινού στην ανακύκλωση 
του γυαλιού (ένα υλικό για το οποίο είμαστε πίσω στους 
στόχους), δεν βοηθά ιδιαίτερα στη βελτίωση της ανάκτησής 
του. Υπήρξαν αυξήσεις σε σχέση με το 2014 αφού φτάσαμε 
τους 6,000 τόνους το 2015 (5,738 το 2014) και σε ποσοστό 
ανακύκλωσης το 39%, όμως η απόσταση από το 60% που 
είναι ο στόχος, παραμένει μεγάλη. Τόσο το 2015, όσο και 
το 2016 έγιναν και γίνονται ειδικές δράσεις για την αύξηση 
της ανακύκλωσης του γυαλιού, όμως οι βελτιώσεις στη 
συμμετοχή του κοινού και των επαγγελματικών υποστατικών 
στο πρόγραμμα, είναι αργές. Θεωρούμε πως χωρίς 
αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο με την εφαρμογή κινήτρων 
και αντικινήτρων για τη συμμετοχή στην ανακύκλωση του 
γυαλιού, η Κύπρος δεν θα μπορέσει σύντομα να πετύχει το 
στόχο του 60%. 

Η Ηλεκτροκύκλωση συνέχισε να αναπτύσσει τη δράση της 
και να αυξάνει τις ποσότητες των Α.Η.Η.Ε. που ανακτά. Το 
2015 έκλεισε με μια σημαντική αύξηση στις ανακτώμενες 
ποσότητες της τάξης του 25%, με αύξηση των ποσοτήτων 
στους 1,970 τόνους (1,575 τόνους το 2014). Η αύξηση (που εν 
μέρει είναι και συγκυριακή), είναι σημαντική, αλλά γεγονός 
παραμένει ότι το 2016 οι στόχοι για την Κύπρο ανεβαίνουν 
περίπου στους 4,500 τόνους ετήσια. Τέτοιοι στόχοι είναι 
αδύνατον να επιτευχθούν χωρίς παράλληλο έλεγχο και 
αποτροπή της ροής των Α.Η.Η.Ε. προς τις αυλές διαχείρισης 
παλαιών μετάλλων. Αυτή είναι ακόμη μια περιβαλλοντική 
παραδοξότητα την οποία θα πρέπει το κράτος να επιλύσει για 
να μπορέσει η Κύπρος να καλύψει τους στόχους της. 

Η ΑΦΗΣ από την πλευρά της είχε μια πετυχημένη χρονιά 
αφού η έντονη επικοινωνιακή δράση είχε απτά αποτελέσματα 
στις ποσότητες των μπαταριών που ανακτώνται, καθώς 
και στους κάδους που τοποθετήθηκαν. Συγκεκριμένα, 
ανακτήθηκαν 54,5 τόνοι μπαταριών (40,7 τόνοι το 2014), μια 
αύξηση της τάξης του 34%. Ταυτόχρονα, τοποθετήθηκαν 342 
νέοι κάδοι σε σχέση με 257 το 2014, φθάνοντας και εδώ σε 
μια αύξηση της τάξης του 33%. Έχουμε ήδη τοποθετημένους 
3,214 κάδους, ή 1 κάδο κάθε 262 κατοίκους, δηλαδή 
έχουμε πλέον μια πολύ ικανοποιητική πυκνότητα κάδων. 
Οι προσπάθειες θα ενταθούν στη συνέχεια αφού παρά τα 
ενθαρρυντικά αποτελέσματα, με το τέλος του 2016 οι στόχοι 
ανεβαίνουν και πάλι και θα χρειάζεται η ανάκτηση να φτάσει 
τους 85 περίπου τόνους ετήσια ώστε να καλύπτονται οι νέοι 
στόχοι. 

Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και επιμονή για σκληρή 
δουλειά αφού και οι στόχοι ανακύκλωσης ανεβαίνουν και 
οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται σε διάφορα επίπεδα. 
Εις πείσμα των καιρών εμείς πρέπει να αποδείξουμε για 
μια ακόμη φορά ότι η Κύπρος μπορεί και ότι οι στόχοι είναι 
εφικτοί αν δουλέψουμε συστηματικά.

Κυριάκος Παρπούνας
Γενικός Διευθυντής
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Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
Είχαμε δηλαδή αύξηση 5% στις ποσότητες των οικιακών, 12.7% στις ποσότητες των 
εμπορικών και 9% στις συνολικές ποσότητες των υλικών. 
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Οι δράσεις μας το 2015

Εις ότι αφορά την ανάκτηση των υλικών, παρά την απώλεια 
δύο Δήμων από το πρόγραμμα μέσα στο 2015, οι ανακτήσεις 
βελτιώθηκαν και ήταν κατά 9% αυξημένες σε σχέση με 
το 2014. Τον Ιούνιο του 2015 τερμάτισε τη συνεργασία του 
με το Σύστημα ο Δήμος Γεροσκήπου και τον Οκτώβριο του 
2015 αποχώρησε το Σύστημα από το Δήμο Παραλιμνίου 
λόγω σημαντικών οικονομικών διαφορών με το Δήμο. Τα 
δύο συμβάντα επηρεάζουν μεν το Σύστημα αφού χάνονται 
κάποια υλικά, αλλά συνολικά τα υλικά αυξάνονται είτε 
από την κάλυψη νέων περιοχών, είτε από την καλύτερη 
απόδοση υφιστάμενων προγραμμάτων. Η απόδοση σε σχέση 
με τους στόχους το 2015 είναι βελτιωμένη σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια και αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, 
ειδικά υπό τις περιστάσεις. 

Συνολικά, η συλλογή ξεπέρασε τους 51,000 τόνους (46,885 
το 2014), εκ των οποίων οι 23,809 τόνοι (22,585 το 2014), 
ήταν από το οικιακό ρεύμα και οι 27,378 τόνοι (24,300 
το 2014), από το εμπορικό/βιομηχανικό ρεύμα. Είχαμε 
δηλαδή αύξηση 5% στις ποσότητες των οικιακών, 12.7% 
στις ποσότητες ΕΒΑΣ και 9% στις συνολικές ποσότητες. Η 
αγορά συνέχισε να συρρικνώνεται όπως και τα προηγούμενα 
τελευταία χρόνια, κλείνοντας με μείωση 1% το 2015 σε 
σχέση με το 2014. Η συνολική εικόνα της αγοράς και η 
μείωση στην κατανάλωση τα τελευταία χρόνια όπως αυτή 
αποτυπώνεται στα έσοδα του Συστήματος από τις ποσότητες 
που δηλώνονται στο Σύστημα ως εισερχόμενες στην αγορά, 
καταγράφονται στην πιο κάτω παράσταση.  
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   Τέλη Συσκευασιών

Μέσα σε ένα ομολογουμένως δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, το Σύστημα θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό ότι παραμένει υγιές 
οικονομικά χωρίς να έχει αυξήσει από το 2010 και μετά τα τέλη του. Αντίθετα, από το 2013 έχει αυτόβουλα μειώσει και τις 
χρεώσεις του προς τις Τοπικές Αρχές (κατά 21% περίπου). Η νέα υπό διαπραγμάτευση μάλιστα Συμφωνία με τις Τοπικές 
Αρχές είναι ακόμη πιο βελτιωμένη οικονομικά για τις Τοπικές Αρχές. Τα πιο πάνω ήταν εφικτά λόγω της ωρίμανσης του 
Συστήματος και του εξορθολογισμού του κόστους του μέσα από συνεχή προσπάθεια και συστηματική βελτίωση. 

Σημείωση: Η μικρή αύξηση εσόδων το 2015 οφείλεται σε κλείσιμο εκκρεμοτήτων με εταιρείες που είχαν σημαντικές αναδρομικές οφειλές.

Παράσταση 1: Τέλη από συσκευασίες που τοποθετούνται στην αγορά (2008 - 2015)
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Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με τη διετία 2011 - 
2012 που ήταν τα καλύτερα χρόνια, το Σύστημα εισπράττει 
πλέον περίπου 1,5 εκ ευρώ λιγότερα από τη βιομηχανία, 
ετήσια. Πάρα ταύτα παραμένει υγιές χωρίς οποιαδήποτε 
αύξηση τελών γιατί έχει βελτιωθεί η αποδοτικότητά του. 

Οι αυξήσεις στις ανακτήσεις των υλικών της τάξης του 9% 
για το 2015, βελτιώνουν την απόδοση του Συστήματος σε 
σχέση με το 2014 αφού πλέον τα ποσοστά ανάκτησης της 
ανακύκλωσης είναι σχεδόν 70% (69.3%), και υπερκαλύπτουν 
τον Ευρωπαϊκό στόχο κατά 115.5% (105.5 % το 2014). 

Ελλείμματα στους στόχους υπάρχουν στα δύο υλικά που 
αποτελούν συστηματικά πρόβλημα στην Κύπρο, δηλαδή 
το γυαλί και το ξύλο. Τα ποσοστά ανακύκλωσης έναντι των 
αντίστοιχων στόχων για το 2015 είναι 39.3% έναντι 60% 
για το γυαλί και 3% έναντι 15% για το ξύλο. Σημαντικές 
όμως εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιθανόν να δώσουν 
λύσεις στην Κύπρο για τα δύο υλικά, με συνυπολογισμό 
και άλλων μορφών διαχείρισης αυτών των υλικών που δεν 
προσμετρούνταν ως σήμερα στους στόχους.

Από έρευνα που έχουμε κάνει, σε αρκετές Ευρωπαϊκές 
χώρες, στην ανακύκλωση του ξύλου προσμετρούνται σε 
πάρα πολλές χώρες και οι ποσότητες ξύλινων παλετών 
που περνούν από επιδιόρθωση/ανακατασκευή ώστε να 
επανατοποθετηθούν στην αγορά. Τέτοιο δίκτυο επισκευής/
ανακατασκευής υπάρχει και στην Κύπρο. Ολοκληρώσαμε 
σχετική μελέτη και έχουμε αποταθεί στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος για συζήτηση - διευθέτηση αυτού του 
θέματος που μπορεί να οδηγήσει πλέον από το 2016 στην 
κάλυψη και του στόχου του 15% στην ανακύκλωση του ξύλου.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και για το γυαλί μια νέα 
σημαντική πρόνοια για την επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών στο νέο Circular Economy Package (CEP) της Ε.Ε. 
για την περίοδο 2017 - 2030. Με βάση τη νέα πρόταση που 
αναμένεται να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί από όλα τα 
αρμόδια σώματα της Ε.Ε. μέχρι το τέλος του 2016, εισάγεται 
η πρόνοια της επιμέτρησης των υλικών που προετοιμάζονται 
για επαναχρησιμοποίηση στα ποσοστά ανακύκλωσης προς 
κάλυψη των στόχων ανακύκλωσης των κρατών-μελών. 
Υπολογίζουμε πως αν οι πρόνοιες αυτές επισημοποιηθούν, 
με τις ποσότητες που ανακτώνται σήμερα και με τις 
ποσότητες των επαναχρησιμοποιημένων μπουκαλιών που 
κυκλοφορούν κάθε χρόνο, η Κύπρος το 2017 θα ξεπεράσει 
το στόχο του 60%.

Για μας, κριτήριο της επιτυχίας του Συστήματος είναι 
πάντα η αποδοτικότητα μας σε υλικά που ανακτούμε σε 
συνδυασμό με το κόστος με το οποίο τα ανακτούμε. Ως εκ 
τούτου, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σε 
μια τόσο δύσκολη χρονική περίοδο καταφέραμε, από το 
2010 και μετά, να έχουμε σταθερά τέλη για τη βιομηχανία, 
να προσφέρουμε εκπτώσεις της τάξης του 21% περίπου 
στις Τοπικές Αρχές για το 2014 - 2016 και παράλληλα να 
κρατήσουμε το Σύστημα σε υγιή κατάσταση. Την ίδια ώρα 
το Σύστημα διατηρεί στα περισσότερα υλικά χαμηλότερες 
τιμές από τους μέσους όρους άλλων παρόμοιων Συστημάτων 
στην Ευρώπη, ενώ και σε γενική σύγκριση του κόστους 
των συλλογικών Συστημάτων σε 29 χώρες, παραμένει κάτω 
του μέσου όρου των υπόλοιπων Συστημάτων. Αυτό σε μια 
χώρα με τα τιμωρητικά μεγέθη της Κύπρου και το νησιώτικό 
της χαρακτήρα, μακριά από τα εργοστάσια ανακύκλωσης, 
καθιστά τις επιδόσεις του Συστήματος στην Κύπρο ακόμη πιο 
σημαντικές. 

Σε ότι αφορά τις εισπράξεις του Συστήματος από τη 
βιομηχανία, η κατάσταση είναι δεδομένων των συνθηκών 
στην αγορά, αρκετά καλή. Μέσα από σημαντική προσπάθεια 
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο καταφέραμε να 
διαχειριστούμε με επιτυχία την πίεση που υπάρχει σε μια 
ασφυκτιούσα από ρευστότητα αγορά και να κρατήσουμε το 
επίπεδο των εισπράξεών μας από τη βιομηχανία σε καλά 
επίπεδα. 

Η σχέση του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές εις ότι 
αφορά τις εισπράξεις τους, μπορεί πλέον να διαχωριστεί 
σε τρεις κατηγορίες. Στις Τ.Α. που πληρώνουν τακτικά 
τις οφειλές τους και επωφελούνται και των εκπτώσεων 
που προσφέρουμε για έγκαιρη αποπληρωμή. Στις Τ.Α. 
που προσπαθούν αν και με καθυστερήσεις να πληρώνουν 
σταδιακά τις οφειλές τους στις οποίες δείχνουμε 
κατανόηση και ανοχή. Και τέλος, στις Τ.Α. που στρατηγικά 
δεν πληρώνουν τις οφειλές τους με στόχο να οδηγήσουν 
τα πράγματα σε αδιέξοδο. Ήδη κάτι τέτοιο συνέβη 
στο Παραλίμνι όπου είχαμε τον Οκτώβριο τη διακοπή 
του προγράμματος, μετά από πάρα πολλές σχετικές 
προειδοποιήσεις στις οποίες δεν υπήρξε ανταπόκριση. Το 
ίδιο έγινε το Μάρτιο του 2016 στο Δήμο Πάφου. 
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Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η χρηματοδότηση του 
Συστήματος βασίζεται στα τέλη που χρεώνονται στους 
παραγωγούς (μέλη/μέτοχοι), στα έσοδα από τις Τοπικές Αρχές 
για τα απόβλητα που δεν αποτελούν συσκευασίες και στα 
έσοδα από την πώληση των υλικών. Όποιος από τους τρεις 
πυλώνες χρηματοδότησης υστερεί, δημιουργεί πρόβλημα 
στη βιωσιμότητα του Συστήματος. Αυτό πρέπει να είναι καλά 
αντιληπτό από όλους, ιδιαίτερα από όσους στρατηγικά δεν 
καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, ενώ είναι εν 
εξελίξει οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης με τις Τοπικές 
Αρχές για τη χρηματοδότηση των έργων στο μέλλον, η 
διαδικασία έχει παγοποιηθεί, λόγω των προβλημάτων που 
δημιουργούν οι Τοπικές Αρχές που στρατηγικά δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους. 

Σημαντικό θέμα που δυστυχώς εκκρεμεί παρά τις 
παραινέσεις μας είναι η πρόθεση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος να καθιερώσει νομοθεσία για Ευθύνη του 
Παραγωγού στο χαρτί που δεν είναι συσκευασία. Μια τέτοια 
εξέλιξη θα άλλαζε εντελώς τη βάση της συζήτησής μας 
με τις Τοπικές Αρχές. Αυτή όμως η εξέλιξη θα έπρεπε να 
είχε γίνει έγκαιρα για να έχει ουσία και να διευκολύνει τις 
σχέσεις του Συστήματος με τις Τοπικές Αρχές θωρακίζοντας 
έτσι και τα προγράμματα ανακύκλωσης, μακροπρόθεσμα. 
Η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων προφανώς οδηγεί σε 
αδιέξοδα. Και αυτά τα αδιέξοδα όταν δεν τυγχάνουν σωστής 
και έγκαιρης διαχείρισης και από τις αρχές, μπορούν 
να αλλάξουν καταλυτικά τα προγράμματα προς άλλες 
κατευθύνσεις και να βλάψουν πρωτίστως την ανακύκλωση. 

Αυτό που πρέπει να είναι αντιληπτό από όλους (και δεν είναι 
πάντα), είναι πως το υφιστάμενο μοντέλο είναι ένα ορθολογικό 
μοντέλο και έχει δώσει γρήγορες και αποδοτικές λύσεις 
στην Κύπρο. Η Ευθύνη όμως του Παραγωγού είναι κυρίως 
ευθύνη οικονομική. Η ανάληψη ρόλου από το Σύστημα στα 
έργα ανάκτησης και ανακύκλωσης έγινε εξ’ ανάγκης και είναι 
απόρροια συμβατικής εθελοντικής Συμφωνίας με τις Τ.Α.. 
Όσες Τ.Α. δεν επιθυμούν τη συνέχιση αυτής της συμβατικής 
παροχής υπηρεσιών, μπορούν να κάνουν τις δικές τους 
επιλογές όπως το επιθυμούν και στη συνέχεια να αποταθούν 
στο Σύστημα για να αναλάβει, μέσω διαπραγμάτευσης, την 
Ευθύνη του Παραγωγού με οικονομική συνεισφορά προς 
την εκάστοτε Τοπική Αρχή. Δεν είναι δυνατόν να αναμένουν 
κάποιοι να συνεχίζεται μια εθελοντική σύμβαση όταν το ένα 
εκ των δύο μερών αρνείται να αναλάβει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις. Ούτε αποτελεί λύση να παραπέμπουν κάποιοι 
τις οικονομικές τους διαφορές με το Σύστημα στα δικαστήρια, 
αρνούμενοι να αποδεχτούν τις δικές τους υποχρεώσεις για τα 
προγράμματα ανακύκλωσης. 

Σε ότι αφορά την ανακύκλωση των υλικών το 2015, 
ανακυκλώθηκαν 47,718 τόνοι υλικών, σε σχέση με 44,382 
τόνους το 2014. Από αυτούς όμως μόνο οι 42,575 τόνοι 

(39,302 τόνοι το 2014) προσμετρούνται ως ανακύκλωση 
συσκευασιών, αφού οι 5,143 τόνοι είναι χαρτί μη 
συσκευασίας. Είχαμε δηλαδή αύξηση των ποσοτήτων 
ανακύκλωσης συσκευασιών κατά 8% το 2015 σε σχέση με 
το 2014 και όπως ειπώθηκε ήδη, αυτή είναι μια σημαντική 
αύξηση αν συνυπολογίσουμε ότι προήλθε από μια αγορά η 
οποία μειώθηκε σε πωλήσεις κατά 1% τo 2015 σε σχέση 
με το 2014 και ότι υπήρξε και απώλεια συνεργασίας με δύο 
Δήμους μέσα στο έτος. 

Με αυτά τα δεδομένα φτάσαμε το 2015 σε συνολικό ποσοστό 
ανακύκλωσης 69.31% (63.36% το 2014), υπερκαλύπτοντας το 
γενικό στόχο (55%), αλλά και το στόχο ανάκτησης (60%), για 
το 2015. Παράλληλα το Σύστημα, υπερκάλυψε τους κατ’ ιδίαν 
στόχους ανακύκλωσης στο πλαστικό, το χαρτί και τα μέταλλα, 
ενώ δεν κάλυψε τους στόχους στο γυαλί και στο ξύλο. Όπως 
αναφέρθηκε ήδη, ειδικά για το ξύλο, νέες ρυθμίσεις που 
θα προωθήσουμε το 2016 θα βοηθήσουν καταλυτικά στην 
κάλυψη των στόχων.

Είναι όμως απαραίτητο πλέον, οι ρυθμοί με τους οποίους 
κινείται το κράτος στη θέσπιση εργαλείων (νομικών και 
οικονομικών), που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή του κοινού, 
να επισπευσθούν. Ήδη από 1/1/2015 είναι υποχρεωτική 
για τα κράτη μέλη 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 από την ταφή 
οι ποσότητες που προνοούν οι νόμοι, αν δεν αποκτήσει 
συγκεκριμένη υποχρέωση για αυτό η Τοπική Αρχή και 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 τη μη επιτυχή εφαρμογή για ξεχωριστή συλλογή 
χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και μετάλλου που ισχύει ως 
υποχρεωτική για τη δημοκρατία, από 1/1/2015.

Ήδη για μια ακόμη φορά χαρακτηρίζονται με έμφαση μέτρα 
όπως τα πιο πάνω και στο Circular Economy Package, ως 
απαραίτητα. Ελπίζουμε ότι επιτέλους θα καταφέρει και 
η Κύπρος να ξεφύγει από τα λόγια και να προχωρήσει με 
μέτρα άμεσα και όχι στην επόμενη τριετία, ή πενταετία, γιατί 
πραγματικά δεν υπάρχει τέτοια πολυτέλεια χρόνου. 
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Μέσα στο 2015

στοχεύσαμε όμως και στα πιο κάτω: 

α. Να κρατήσουμε τις εισπράξεις του Οργανισμού σε 
μια υγιή υπό τις περιστάσεις κατάσταση.

β. Να βρούμε τρόπους διευθέτησης των υπολοίπων 
των Τοπικών Αρχών που αντιμετωπίζουν 
οικονομικά προβλήματα χωρίς, αν είναι δυνατόν, 
να επηρεαστούν οι Δημότες και η συμμετοχή του 
κοινού. 

γ. Να καταλήξουμε σε νέα Συμφωνία 
συγχρηματοδότησης των έργων με τις Τοπικές 
Αρχές. 

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

ε. Να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τις μεγάλες 
εταιρείες-μέλη μας. 

στ. Να περιορίσουμε το φαινόμενο του free-riding. 

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

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

θ. Να βελτιώσουμε την ποιότητα των υλικών που 
ανακτούμε, τόσο όσοv αφορά τα υπολείμματα όσο 
και την πρόσμιξη χαρτιού μέσα στο PMD. 

ι. Να ελκύσουμε και άλλες εταιρείες να συνεισφέρουν 
οικονομικά, ή πρακτικά, σε προγράμματα 
προώθησης της ανακύκλωσης μέσα στα πλαίσια της 
εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. 

κ. Να αναπτύξουμε το πρόγραμμα εθελοντών μας σε 
συνεργασία με ένα μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό 
σύνολο.

Σε κάποια θέματα από τα πιο πάνω είχαμε θετικές εξελίξεις, ενώ 
σε κάποια άλλα υπάρχουν ακόμη αρκετά να γίνουν για να έχουμε 
μεγαλύτερη επιτυχία στη συνέχεια. 

Παρά τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις, έχουμε με πολλή 
προσπάθεια διατηρήσει ψηλά ποσοστά εισπράξεων από τη 
βιομηχανία, περιορίζοντας σημαντικά τις επιπτώσεις της 
οικονομικής δυσχέρειας. Σε σχέση με τις Τοπικές Αρχές 
τα προβλήματα ήταν μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλυτα. Οι 
πρωτοβουλίες μας όμως με την παροχή εκπτώσεων στις 
χρεώσεις τους, βοήθησαν στον περιορισμό του προβλήματος 
με όσες Τοπικές Αρχές είχαν σχετική ευχέρεια κάλυψης των 
οφειλών τους. Από την άλλη όμως, με όσες Τοπικές Αρχές 
στρατηγικά δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, τελικά 
καταλήξαμε σε αδιέξοδο, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

Σχετικά με τη νέα Συμφωνία συγχρηματοδότησης των έργων η 
οποία έπρεπε να συνομολογηθεί μέχρι τα μέσα του 2015, εμείς 
κάναμε έγκαιρα τη σχετική προετοιμασία. Η Ένωση Δήμων όρισε 
με καθυστέρηση την ομάδα διαπραγμάτευσής της στην οποία 
συμμετέχει σημαντικός αριθμός Δημάρχων και άλλων στελεχών 
και οι επαφές άρχισαν τον Ιούλιο. Συμφωνήθηκαν προκαταρτικά 
οι αρχές που πρέπει να διέπουν τη νέα Συμφωνία που είναι η 
απλότητα, η σταθερή χρέωση μόνο ανά κάτοικο και η μείωση του 
κόστους των Τ.Α.. Η συζήτηση είχε φθάσει σχεδόν σε κατάληξη 
το Νοέμβριο με τις πιο πάνω παραμέτρους, αλλά με παρεμβάσεις 
των Τ.Α. που στρατηγικά οδηγούν σε αδιέξοδο τη σχέση τους με 
το Σύστημα, η Συμφωνία δεν ολοκληρώθηκε και βρισκόμαστε 
σε αναμονή των αποφάσεων των Τ.Α.. Στο μεταξύ, συνεχίζει να 

ισχύει μέχρι την κατάληξη σε νέα Συμφωνία, η προηγούμενη μας 
Συμφωνία που έληξε την 1/7/2015.

Η συνεργασία της Green Dot Κύπρου με την ΑΦΗΣ και την 
Ηλεκτροκύκλωση ενισχύθηκε τόσο στα πλαίσια του Φεστιβάλ του 
2015 όπου οι δύο Οργανισμοί είχαν σημαντικά αναβαθμισμένη 
παρουσία, όσο και στις Περιβαλλοντικές Βραβεύσεις του 2015 
όπου οι τρεις Οργανισμοί συνδιοργανώνουν πλέον 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 ουσιαστική αντιμετώπιση του 
θέματος εκκρεμεί. Εξαρτόμαστε από τους ελέγχους που ασκεί 
το Τμήμα Περιβάλλοντος 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 του λιμανιού 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, 
τουλάχιστον εις ότι αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα.
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Συνολικά το 2015 συλλέχθηκαν 51,187 τόνοι υλικών, εκ των οποίων οι 23,809 τόνοι ήταν οικιακές συσκευασίες και οι 27,378 
εμπορικές συσκευασίες. Οι αντίστοιχες ποσότητες για το 2014 ήταν συνολικά 46,885 τόνοι, ενώ αποτελούνταν από 22,585 
τόνους οικιακά και 24,300 τόνους εμπορικά υλικά. Άρα, στη συλλογή είχαμε αύξηση της τάξης του 9% παρά τη μείωση στην 
κατανάλωση που ήταν της τάξης του 1%.

Από πλευράς ανακύκλωσης, είχαμε ανακύκλωση 47,718 τόνων υλικών το 2015 σε σχέση με 44,382 τόνους το 2014, μια 
αύξηση της τάξης του 7.5% στην ανακύκλωση. Επιπλέον, με βάση τα νέα δεδομένα αναφορών που ισχύουν στην αδειοδότηση 
μας, μια σημαντική ποσότητα χαρτιού που συλλέγεται δεν λογίζεται ως συσκευασία αλλά ως άλλο χαρτί. Το 2015 αυτή η 
ποσότητα άλλου χαρτιού που ανακυκλώθηκε είναι στους 5,143 τόνους, ενώ το 2014 ήταν 5,164 τόνοι. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Vs ΣΤΟΧΟΙ 2015

Όπως αναφέρθηκε ήδη, ενώ από το 2010 καλύπταμε τους στόχους που ίσχυαν μέχρι το τέλος του 2012, 
από την 1/1/2013 ισχύουν νέοι στόχοι, οι οποίοι παρουσιάζονται πιο κάτω:

- Ανάκτηση του 60% τουλάχιστον των συσκευασιών

- Ανακύκλωση του 55% τουλάχιστον των συσκευασιών

- Ανακύκλωση του 60% τουλάχιστον του γυαλιού

- Ανακύκλωση του 60% τουλάχιστον του χαρτιού

- Ανακύκλωση του 50% τουλάχιστον του μετάλλου

- Ανακύκλωση του 22% τουλάχιστον του πλαστικού
 (υπολογίζοντας μόνο ότι ανακυκλώνεται και πάλι σε πλαστικό)

- Ανακύκλωση του 15% τουλάχιστον του ξύλου

Οι επιδόσεις μας αντίστοιχα για το 2015 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 Γυαλί Πλαστικό Χαρτί Αλουμίνιο Χάλυβας Ξύλο Άλλα Σύνολο

Δηλωθέντες τόνοι 2015          15.134     13.571      19.462          2.179       2.979     5.187     2.913  61.424 

Υποχρέωση ανάκτησης/τόνοι            9.081       8.143      11.677          1.307       1.787     3.112     1.748      36.854 
  60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Υποχρέωση           9.081       3.053      11.677          1.089       1.489         778     1.748      33.783 
ανακύκλωσης/τόνοι 60% 22,5% 60% 50% 50% 15% 60% 55,00%

Ανακυκλωθέντες τόνοι            5.950       5.391      26.346              317       4.412  159       42.575

Ποσοστό ανακύκλωσης 39,31% 39,72% 135,37% 14,56% 148,13% 3,07%   69,31% 

Ποσοστό ανάκτησης 39,31% 39,72% 135,37% 14,56% 148,13% 3,07%   69,31%

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2015



13

Συνολικά έχουμε 26% υπερκάλυψη του στόχου ανακύκλωσης 
για το έτος, αλλά και υπερκάλυψη κατά 15.5% του στόχου 
ανάκτησης για το έτος, αποτελέσματα που είναι σαφώς 
βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι.

Όπως φαίνεται στον πίνακα επίσης, το ξύλο συνέχισε και 
το 2015 να αποτελεί πρόβλημα αφού παρά το γεγονός ότι 
έχουμε ένα διαχειριστή ξύλου, τα αποτελέσματα είναι ακόμη 
πολύ χαμηλά. Φτάσαμε στο 3% ανακύκλωση έναντι του 
στόχου που είναι 15%. Ελπίζουμε ότι το 2016 θα βελτιωθεί 
η κατάσταση αφού προβαίνουμε σε μεγάλη προσπάθεια 
βελτίωσης των επιδόσεων. 

Οι στόχοι των μετάλλων και των πλαστικών έχουν 
υπερκαλυφθεί, όπως επίσης και οι στόχοι του χαρτιού, παρά 
τη διαφοροποίηση στον τρόπο αναγνώρισης του χαρτιού, που 
ανακυκλώνεται, σε συσκευασίας και μη συσκευασίας. 

Το γυαλί όμως αποτελεί μεγάλη πρόκληση λόγω της 
σημαντικής αύξησης στους στόχους του (από 15% στο 60%). 
Έτσι, ενώ η επίδοση του 2015 (39%) 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 απόδοσης από τους 
υφιστάμενους κάδους, όσο και η προσθήκη νέων κάδων 
σε επαγγελματικά υποστατικά που δεν εξυπηρετούνται, σε 
νέες περιοχές. 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 αλλά ανακυκλώνουν 
περιστασιακά, αλλά και από υποστατικά που ενώ έχουν 
κάδους, δεν συμμετέχουν σχεδόν καθόλου στην ανακύκλωση 
του γυαλιού.



Που στοχεύουμε το 2016

Εσωτερική ενίσχυση και συστηματικοποίηση του πλάνου 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους όρους αδειοδότησης 
του Συστήματος.

Διαμόρφωση νέων βελτιωμένων συμφωνιών/υποδομών 
για διαλογή και εμπορία υλικών, με στόχο επιπλέον 
εξοικονομήσεις. Πιθανή είναι και η συμμετοχή της Green Dot 
Κύπρου μετοχικά, σε μέρος των δραστηριοτήτων. 

Ανασχεδιασμός των υπηρεσιών συλλογής με στόχο επιπλέον 
εξοικονομήσεις. Πιθανή είναι και η συμμετοχή της Green Dot 
Κύπρου στη μετοχική σύνθεση των εργολάβων συλλογής.

Αναδιαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας και της 
εσωτερικής και εξωτερικής δομής μας για τα θέματα 
επικοινωνίας. Προσαρμογή επενδύσεων και μέσων 
διάδοσης στις νέες συνθήκες, με επικέντρωση στην τοπική 
επικοινωνία, με νέες μεθόδους. Ενίσχυση παράλληλα της 
ψηφιακής επικοινωνίας. 

Απεμπλοκή εις ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών από 
στρατηγικά προβληματικές Τ.Α..

Παρακολούθηση συστηματικά με μηνιαίες αναφορές της 
διαδικασίας περιορισμού του free-riding και των ενεργειών 
της αρμόδιας αρχής για αυτό το θέμα. 

Βελτίωση της ποιότητας των υλικών
που συλλέγουμε.

Αναβάθμιση της στρατηγικής μας συνεργασίας με το 
Σώμα Προσκόπων Κύπρου στη βάση ειδικού μνημονίου 
μακροχρόνιας συνεργασίας που υπογράφτηκε στις 3 
Δεκεμβρίου 2015.

Όλες οι εξελίξεις δείχνουν πως το 2016 θα είναι μια κομβική χρονιά για τα προγράμματα ανακύκλωσης 
στην Κύπρο. Αυτό σαφώς δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Green Dot Κύπρου. 
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Μεταξύ άλλων στόχων για το 2016, έχουν τεθεί και οι πιο κάτω στόχοι:

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κύριος στόχος της Green 
Dot Κύπρου για το 2016 είναι η αλλαγή του μοντέλου 
εφαρμογής της Ευθύνης του Παραγωγού. Ένα ορθολογικό 
κατά την άποψη μας μοντέλο που εξυπηρέτησε την Κύπρο, 
φαίνεται να έχει φτάσει για διάφορους λόγους στα όρια 
του. Όταν βασικά ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) δεν 
αντιλαμβάνονται, όπως φαίνεται, το ρόλο ενός Συλλογικού 
Συστήματος, η μόνη επιλογή είναι να διαμορφώσει κάποιος 
το Σύστημα με τρόπο που να μπορεί να λειτουργήσει 
αποδοτικά μέσα στο νέο πλαίσιο που δημιουργείται. 
Ως εκ τούτου, το 2016 είναι χρονιά αλλαγών στο μοντέλο 
λειτουργίας της Ευθύνης του Παραγωγού στην Κύπρο. 
Κριτήριο στους σχεδιασμούς πλέον θα είναι το γεγονός ότι 
η Ευθύνη του Παραγωγού είναι πρωτίστως οικονομική και 

όχι ευθύνη παροχής υπηρεσιών, ειδικά αν κάποιες Τ.Α. δεν 
επιθυμούν πλέον τέτοιου είδους υπηρεσίες. Ως εκ τούτου το 
νέο μοντέλο θα είναι πιθανόν μοντέλο παροχής υπηρεσιών 
για όσες Τ.Α. το επιθυμούν και μοντέλο οικονομικής 
ενίσχυσης για όσες Τ.Α. δεν επιθυμούν την παροχή 
υπηρεσιών, πάντα στα πλαίσια των εκάστοτε ποσοτικών 
υποχρεώσεων των Μελών και της οικονομικής δυνατότητας 
του Συστήματος. 
Υπό τις νέες συνθήκες, οι αποφάσεις και η δράση του 
Συστήματος για γεωγραφικές καλύψεις θα είναι συνάρτηση 
των πιο πάνω δεδομένων αφού το Σύστημα θα πρέπει να 
παραμένει αυστηρά πλέον εντός των στόχων του, τόσο 
ποσοτικών όσο και οικονομικών.

14

Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου που διάγουμε είναι τα εξής:
α. Η οικονομική κατάσταση των πλείστων Τ.Α. είναι άσχημη και συνεχίζει να επιδεινώνεται. 
β. Η αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πελαγοδρομεί και οι Τ.Α. είναι σε αβεβαιότητα. 
γ. Δήμοι της περιφέρειας επιλέγουν για δικούς τους λόγους να οδηγήσουν τη σχέση τους με το Σύστημα σε αδιέξοδο με 

κατάληξη τη διακοπή των προγραμμάτων ανακύκλωσης, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική λύση. 
δ. Η συζήτηση για τη χρηματοδότηση των έργων στο μέλλον με την Ένωση Δήμων έχει παγοποιηθεί λόγω των εξελίξεων με 

τις πιο πάνω Τοπικές Αρχές. 
ε. Συντηρείται ένα κλίμα αντιπαράθεσης σε πολύ λίγες Τ.Α. και δημιουργούνται προσκόμματα στην ομαλή εκτέλεση των 

έργων, γεγονός που ζημιώνει την υπόθεση της ανακύκλωσης. 
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Στρατηγικές για το Μέλλον

Συνηθίζουμε στις Ετήσιες Εκθέσεις μας να καταθέτουμε τις απόψεις μας σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο και τις 
εξελίξεις στις υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στον τόπο μας. Το θεωρούμε υποχρέωση μας αφού όλες οι 
εξελίξεις 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. 

16

Δυστυχώς, οι εξελίξεις των πρώτων μηνών του 2016 έχουν επιβεβαιώσει σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις μας για τα θέματα 
του σχεδιασμού και υλοποίησης των υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων στον τόπο μας. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 
στο βαθμό που υλοποιήθηκαν, σε λάθος βάση, με λάθος στόχευση και όχι με γνώμονα την ιεραρχία διαχείρισης των 
απορριμμάτων της Ε.Ε.. Τα τεκταινόμενα, ξεκαθαρίζουν ίσως και τους λόγους που για τόσα χρόνια οι διάφοροι Σύμβουλοι 
παραφούσκωναν τις παραγωγές των απορριμμάτων και παράλληλα παραφούσκωναν κατά την άποψη μας και τα ποσοστά 
των συσκευασιών στα απορρίμματα. Εξυπηρετούσε να φαίνονται τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή 
(ΔσΠ) ανεπαρκή, ώστε να σχεδιάζονται ακόμη μεγαλύτερες μονάδες με στόχο την ανάκτηση και ανακύκλωση συσκευασιών 
από τα ανάμεικτα Δημοτικά Στερεά Απόβλητα (ΔΣΑ). 

Έχουμε την πεποίθηση ότι με τα νέα δεδομένα όπως εξελίσσονται, υπάρχει πλέον μια νέα ευκαιρία 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. Για να γίνουν τα πιο πάνω πραγματικότητα, 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 (PAYT) 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 διαχείρισης 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. Ήδη, η κατεύθυνση που δίδει το νέο πακέτο για την κυκλική οικονομία 
CEP (για την περίοδο 2017 -2030), που κυκλοφόρησε ως προκαταρτικό το Δεκέμβριο, καθιστά ξεκάθαρη την κατεύθυνση 
προς τη διαλογή στην πηγή όσο το δυνατόν περισσότερων υλικών. Παράλληλα, τονίζει με επίταση την ανάγκη υιοθέτησης 
υποστηρικτικών εργαλείων (νομικών και οικονομικών) για προώθηση της ΔσΠ όπως οι χρεώσεις στους χώρους απόρριψης, 
η υποχρεωτική ΔσΠ και τα συστήματα PAYT. 

Θεωρούμε ότι το πλάνο υιοθέτησης τέτοιων εργαλείων που περιλαμβάνεται στο νέο στρατηγικό σχεδιασμό που έχει 
προτείνει το Υπουργείο Γεωργίας είναι χρονικά ανεπαρκές και δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αποτελέσματα σύντομα. 
Τέτοια μέτρα θα έπρεπε να είχαν ήδη υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο (εμείς τα ζητούμε εδώ και μια δεκαετία) 
και θεωρούμε χρονικά ετεροχρονισμένο να συζητείται σήμερα η υλοποίησή τους μέσα στην επόμενη τριετία και όχι άμεσα 
και με τη μορφή του κατεπείγοντος. 
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Οι στόχοι του 2025 και 2030 είναι πάρα πολύ ψηλοί για 
να μπορούν να επιτευχθούν με ευχολόγια. Δεν είναι 
λοιπόν λογικό μέτρα που εκκρεμούν εδώ και χρόνια να 
παραπέμπονται το 2017 - 2018 ενώ μπορούν να ληφθούν 
άμεσα. Παράλληλα, έστω και τώρα καλό θα ήταν το κράτος 
να επιζητήσει προσθήκη και της Κύπρου στα κράτη που 
θα πάρουν επιπλέον πενταετή χρόνο προσαρμογής στο 
CEP, αφού δεν είμαστε σε συνθήκες που μπορούμε να 
ευελπιστούμε ότι θα έχουμε έγκαιρη συμμόρφωση.

Την ίδια ώρα, θα επανέλθουμε σε ένα σημαντικό θέμα που 
υποδείξαμε στις τελευταίες δύο ετήσιες εκθέσεις μας 
(2013, 2014) και αφορά τις προδιαγραφές του παραγόμενου 
SRF από τη μονάδα Πεντακώμου. Οι προδιαγραφές του 
SRF ως έχουν σήμερα θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο γιατί 
προϋποθέτουν πολύ μεγάλο ποσοστό συσκευασιών να 
παραμένει στα ανάμεικτα Δημοτικά Στερεά Απόβλητα 
(ΔΣΑ) για να αυξάνεται η θερμογόνος αξία του SRF. Οι 
στόχοι ανακύκλωσης του 2025 και 2030, καθώς και οι 
στόχοι εκτροπής υλικών στο CEP, είναι τέτοιοι που δεν 
θα μπορεί να παραχθεί SRF με αυτές τις προδιαγραφές 
αν θα τηρήσουμε τους στόχους εκτροπής. Έστω και τώρα, 
θα πρέπει το Υπουργείο Γεωργίας που έχει αναλάβει τη 
συνολική πλέον ευθύνη των υποδομών και των πολιτικών 
για τα απορρίμματα, να βάλει το χέρι επί τον τύπο των υλών. 
Να αντιμετωπίσει τα δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν 
βάσει των στόχων και όχι όπως θα βόλευαν την όποια 
μονάδα ανάκτησης ενέργειας στην πορεία. Είναι ένα θέμα 
που θα το βρούμε μπροστά μας αν δεν διευθετηθεί και θα 
κοστίσει πολλά χρήματα αν δεν διορθωθεί έγκαιρα, αφού 
όποιος αναλάβει να δεχτεί το SRF με ψηλές προδιαγραφές 
θερμογόνου αξίας (όπως είναι προδιαγεγραμμένες), θα 
έχει σοβαρές απαιτήσεις εναντίον του κράτους (ή του 
Συμβουλίου διαχείρισης), όταν λόγω των απαραίτητων 
εκτροπών (ως εκ των στόχων), θα καταλήγει κοντά του SRF 
με σημαντικά χαμηλότερη θερμογόνο αξία. 
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Σημαντικές Εξελίξεις μέσα στο 2015

To Circular Economy Package και οι επιπτώσεις του

1. Η πρόνοια για μέτρηση των ποσοτήτων της 
ανακύκλωσης στην είσοδο των τελικών 
εργοστασίων ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα 
προβληματική για την Κύπρο αφού είναι 
μια καθαρά εξαγωγική χώρα για τα υλικά 
ανακύκλωσης. Η ιχνηλασιμότητα των υλικών 
υπό αυτές τις συνθήκες είναι στόχος ανέφικτος 
ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά υλικά 
πωλούνται μέσω agents και όχι απευθείας σε 
εργοστάσια ανακύκλωσης. Εισήγηση μας είναι 
μαζί με τη Μάλτα (που έχει παρόμοιες συνθήκες), 
να ζητηθεί όπως εγκριθεί εξαίρεση για τις δύο 
χώρες, όπως αναφέρεται στο CEP ως πιθανή, όταν 
ισχύουν ιδιάζουσες συνθήκες, ώστε η μέτρηση να 
γίνεται στην έξοδο των μονάδων διαλογής. Στις δύο 
χώρες ισχύουν κατά κόρον ιδιάζουσες συνθήκες. 
Εναλλακτικά, θα ήταν μια πιθανή επίσης λύση να 
καθιερωθεί κατά προτεραιότητα αγορά των υλικών 
σε λογικές τιμές από εργοστάσια στην Ευρώπη για 
τις δύο χώρες, ώστε τα υλικά να είναι traceable 
και να παραμένουν και στην Ευρώπη. Οι δύο χώρες 
μαζί δεν θα έχουν πάνω από 100,000 - 150.000 
τόνους υλικά ετήσια και πιθανόν να μπορεί να γίνει 
μια τέτοια διευθέτηση. 

2. Ο ορισμός της προετοιμασίας για 
επαναχρησιμοποίηση καλύπτει κατά την εκτίμηση 
μας τις παλέτες ξύλου που επανατοποθετούνται 
στην αγορά, καθώς και τα γυάλινα μπουκάλια 
μπύρας που είναι (στην Κύπρο) σε εθελοντικό 
σύστημα εγγυοδοσίας με στόχο την επαναπλήρωση 
τους. Αυτές οι πρόνοιες εάν ισχύσουν τελικά, 
θα είναι ευεργετικές για την Κύπρο γιατί θα 
προσμετρούνται αυτά τα υλικά στους κοινούς πλέον 
στόχους επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης 
και θα βοηθήσουν τα μέγιστα στην επίτευξη των 
σχετικών στόχων. 

3. Γίνονται επανειλημμένες αναφορές στις ευθύνες 
των κρατών μελών για να υποστηρίξουν τη διαλογή 
στην πηγή με πρακτικά μέτρα όπως τα συστήματα 

Πληρώνω όσο Πετώ, τις ψηλές χρεώσεις στους 
χώρους ταφής, άλλων οικονομικών κινήτρων, ή 
και Κανονισμών. Όπως είναι γνωστό, σε αυτά τα 
θέματα η Κύπρος πόρρω απέχει παρά το ότι οι 
παραινέσεις μας για τέτοια μέτρα χρονολογούνται 
από δεκαετίας. Δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε 
μέχρι σήμερα. Θα πρέπει πλέον να δοθεί άμεση 
προτεραιότητα σε αυτά τα θέματα αν θέλουμε 
αποτελέσματα.

4. Επτά χώρες έχουν πάρει έγκριση για ακόμη μια 
πενταετία για επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης 
του 2025 και 2030. Διερωτόμαστε αν η Κύπρος 
ζήτησε παρόμοια παρέκκλιση, αν δεν ζήτησε γιατί 
δεν ζήτησε και αν ζήτησε γιατί δεν έχει πάρει 
έγκριση. Θεωρούμε ότι με τα ελλείμματα που έχει 
και η Κύπρος στη διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει 
να διεκδικήσει επίσης παρέκκλιση έστω και σε 
αυτή τη φάση της συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο 
και πριν οριστικοποιηθεί το Νοέμβριο του 2016 το 
CEP. 

5. Το ίδιο με το πιο πάνω ισχύει και για το στόχο του 
περιορισμού της ταφής απορριμμάτων μέχρι το 
2030 στο 10%. Οι ίδιες επτά χώρες έχουν πάρει 
έγκριση για παρέκκλιση μέχρι το 2035, ενώ η 
Κύπρος όχι. Θεωρούμε ότι και εδώ η Κύπρος 
πρέπει να διεκδικήσει αντίστοιχης εξαίρεσης. 

6. Σε ότι αφορά τους στόχους ανακύκλωσης ανά υλικό 
συσκευασίας που περιλαμβάνονται στην πρόταση 
για τροποποίηση της οδηγίας Περί Συσκευασιών, 
κάποιοι στόχοι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολοι για 
την Κύπρο όπως ο στόχος για το ξύλο όπου οι 
επιλογές είναι πολύ περιορισμένες στην Κύπρο. 
Τόσο το 60% ως στόχος για το 2025, όσο και το 
75% για το 2030 είναι πολύ δύσκολοι στόχοι για την 
Κύπρο. Επειδή το πακέτο προνοεί (ή υπονοεί) ότι 
υπό ειδικές περιστάσεις μπορεί να δοθεί έγκριση 
της Επιτροπής για εναλλακτική διαχείριση των 
υλικών με ανάκτηση ενέργειας αν δεν υπάρχουν 
λύσεις ανακύκλωσης και δεν διακινδυνεύεται 

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το νέο πακέτο για την Κυκλική Οικονομία 
(γνωστό ως Circular Economy Package (CEP)). Το πακέτο καθορίζει τις προτεινόμενες πολιτικές της Ε.Ε. για 
τα απόβλητα για την περίοδο 2017 – 2030. Αναμένεται να συζητηθεί στα όργανα της Ε.Ε. και να ολοκληρωθεί 
και ψηφιστεί μέχρι το Νοέμβριο του 2016. Στην παρούσα του μορφή το πακέτο περιλαμβάνει σημαντικές 
πρόνοιες που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και την Κύπρο. Τα σχόλια μας για αυτές τις σημαντικές πρόνοιες 
αναφέρονται πιο κάτω: 
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με την έγκριση αυτή η επίτευξη ψηλών στόχων 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, θεωρούμε 
ότι μπορεί έγκαιρα η Κυπριακή Δημοκρατία να 
ζητήσει μια τέτοια μερική παρέκκλιση για το ξύλο. 
Θα μπορούσε να ζητηθεί ο στόχος ανακύκλωσης να 
διαμορφωθεί στο 30 - 40% και το υπόλοιπο ποσοστό 
να μπορεί να καλυφθεί με ανάκτηση ενέργειας. 
Πάντως δεν βλέπουμε πως θα μπορούσε να πετύχει 
τους στόχους ανακύκλωσης του 60 - 75% η Κύπρος 
για το ξύλο χωρίς να κάνει εξαγωγές. Και τέτοιες 
εξαγωγές θα έχουν πολύ μεγάλο κόστος. 

7. Οι πρόνοιες για τις προτεραιότητες των επενδύσεων 
σε υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων με τρόπο 
που να υποστηρίζουν τις πολιτικές για την κυκλική 
οικονομία, όπως και να σέβονται την ιεραρχία 
διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς δημιουργία 
υπερμεγέθους δυναμικότητας που να εγκλωβίζει 
τα ανακυκλώσιμα υλικά στον πάτο της ιεραρχίας 
διαχείρισης των απορριμμάτων, θα πρέπει να τύχουν 
σεβασμού και στην Κύπρο, έστω και καθυστερημένα. 
Φαίνεται πως γίνεται μια νέα αρχή και ελπίζουμε αυτή 
τη φορά οι πολιτικές και οι υποδομές να υπακούουν 
στις βασικές αρχές ορθολογισμού.

Linear Economy Approach

New Circular Economy Approach

Πιστεύουμε ότι στη φάση της συζήτησης στο 
Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει και η Κύπρος να 
προωθήσει τα δικά της συμφέροντα, ειδικά αυτά που 
προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες της χώρας.
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Διεθνείς Διακρίσεις
της Green Dot Κύπρου
για το περιβάλλον 
Η Green Dot Κύπρου, στη δεκάχρονη πορεία της, έχει 
καταφέρει να επιτύχει ιδιαίτερα σημαντικές διεθνείς 
διακρίσεις για το περιβαλλοντικό της έργο, κάνοντας 
την Κύπρο γνωστή διεθνώς και για τα περιβαλλοντικά 
θέματα. Για μια χώρα μικρή και σχετικά νέα στα θέματα 
περιβάλλοντος όπως είναι η Κύπρος, οι διακρίσεις αυτές και 
η διεθνής αναγνώριση αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. 

Συγκεκριμένα, το 2013 η Green Dot Κύπρου διακρίθηκε στα 
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας της 
Ε.Ε., μπαίνοντας στην τελική δυάδα στην κατηγορία «Supporting  
the Development of Green Markets & Resource Efficiency» από 
όλη την Ε.Ε. Ο διαγωνισμός αυτός απευθυνόταν σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και από άλλες 
χώρες της περιφέρειας της Ευρώπης.

Το 2014, ο Οργανισμός εκπροσώπησε ξανά επάξια τη χώρα μας 
λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό για τα ακόμα πιο σημαντικά 
Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2014/15, όπου διακρίθηκε 
ανάμεσα στις 10 καλύτερες επιχειρήσεις στην κατηγορία «Environmental 
and Corporate Sustainability». Η διοργάνωση αυτή αποτελεί τη 
μεγαλύτερη διοργάνωση επιχειρηματικών βραβεύσεων στην Ευρώπη στην οποία φέτος συμμετείχαν πέραν των 
26,000 Οργανισμών από 33 χώρες. Στις 26 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο η βράβευση των επιχειρήσεων 
που τιμήθηκαν με τον τίτλο ‘Ruban d’Honneur Recipient’. Tην τιμητική διάκριση παρέλαβε ο Γενικός Διευθυντής του 
Οργανισμού κ. Κυριάκος Παρπούνας. 

Η επιτυχία της Green Dot Κύπρου σε διαγωνισμούς τόσο μεγάλου βεληνεκούς, τιμά ιδιαίτερα τον Οργανισμό 
μας αλλά και την Κύπρο και αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα του έργου που επιτελείται. Αποδεικνύεται ότι με 
συστηματική δουλειά και επιμονή η Κύπρος μπορεί να τα καταφέρει ακόμη και καλύτερα από πολλές άλλες 
μεγαλύτερες χώρες.

Κατά τη βράβευση της Green Dot Κύπρου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2014/15
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H Green Dot Κύπρου γιορτάζει 
10 χρόνια προσφοράς

> A. Mintikkis Farm Ltd

> A.Papadopoulos & Sons Ltd

> Α&P (Andreou and Paraskevaides) 
Enterprises Ltd

> Ambrosia Oils (1976) Ltd 

> Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ

> Charalambides Christis Ltd

> CHRIS CASH & CARRY LIMITED

> Christodoulides Brothers Ltd

> Corina Snacks Ltd

> Cyprus Pharmaceutical Organization 
Limited 

> Cyprus Trading Corporation Plc

> DIAPO LIMITED

> ΕΥΡΗΚΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

> Kazan Carton Industry Limited

> Kean Soft Drinks Ltd

> KEO PLC

> Lanitis Bros Ltd

> LEO PATRIOTIS LIMITED

> Medochemie Limited

> Metro Foods Limited

> MPM Distributors Ltd 

> PHOTOS PHOTIADES BREWERIES LTD

> ΠΑΓΩΤΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΠΑΤΙΣΕΡΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΤΔ

> Tetra Pak Hellas S.A.

> UNILEVER PMT LIMITED

> VASSOS ELIADES LIMITED

> ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

> George Charalambous Ltd

> ELIPACK LIMITED

Οι Ιδρυτικοί Μέτοχοι που τιμήθηκαν στην εκδήλωση ήταν:

Η εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας της Green Dot Κύπρου 
προς τιμήν των ιδρυτικών της Μετόχων

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης γίνεται 
“υποστηρικτής” του Οργανισμού παραλαμβάνοντας 
σχετική κονκάρδα από τον κ. Μιχάλη Σπανό.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδήλωσης
Ο Υπουργός Οικονομικών, 

κ. Χάρης Γεωργιάδης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση

Η Green Dot Κύπρου συμπλήρωσε το 2015 10 χρόνια 
λειτουργίας, 10 χρόνια προσφοράς στην κοινωνία. 
Επ’ ευκαιρία αυτής της επετείου ο Οργανισμός 
διοργάνωσε ειδική εκδήλωση απονομής τιμής στους 
29 ιδρυτικούς μετόχους του Οργανισμού. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στο ‘The 
Sporting Club’ (πρώην Laiki Sporting Club), στη 
Λευκωσία.

Κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο Υπουργός 
Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε 
ιδιαίτερα στη σύζευξη οικονομίας και οικολογίας για μια 
βιώσιμη ανάπτυξη. Στην εκδήλωση παρατέθηκε δείπνο 
βασισμένο στην Κυπριακή κουζίνα και το Κυπριακό 
κρασί, με τους συνδυασμούς φαγητού και ποτού να 
έχουν πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του Κυπριακού 
Συνδέσμου Οινοφίλων.
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Η Green Dot Κύπρου εγκατέστησε στα μέσα στο 2015 
φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής στα γραφεία της με 
στόχο την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών των 
γραφείων της σε ενέργεια. Το Σύστημα είναι δυναμικότητας 
14.5 kW, ικανό να παράγει 25,000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας 
περίπου, ετήσια. 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαινιάστηκε στις 11 Νοεμβρίου 
από τον έντιμο Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, κ. Νίκο Κουγιάλη. Στα εγκαίνια 
παρευρέθηκαν, ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Λάζαρος 

Σαββίδης, ο Πρόεδρος της ΑΦΗΣ κ. Κρις Χριστοδούλου και 
άλλοι συνεργάτες του Οργανισμού. Όλοι οι παριστάμενοι 
εξέφρασαν τα συγχαρητήρια τους για τη συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία και για την επιτυχημένη διοργάνωση της 
εκδήλωσης.

Με την κίνηση αυτή, η Green Dot Κύπρου δείχνει και 
έμπρακτα ότι η συνεχής προσπάθεια για αειφορία στις 
επιχειρηματικές δράσεις πρέπει να απασχολεί όλες τις 
επιχειρήσεις. Ελπίζουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα βρει και 
άλλους μιμητές. 

Πράσινη σε όλα

Aπό τα εγκαίνια του φωτοβολταΐκού πάρκου στην οροφή των γραφείων του Οργανισμού

Το Φωτοβολταΐκό πάρκο



23

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Ο Οργανισμός μας λαμβάνει μέρος ως βασικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, 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. Το πρόγραμμα άρχισε στις 
09/06/2014 και θα έχει διάρκεια 34 μήνες. 

Ανάδοχος φορέας του προγράμματος είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και 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 μιας εκτεταμένης εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική που εστιάζεται στην προώθηση των 
τριών R “Reduce, Reuse, Recycle (RRR)”. 

Στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιήθηκαν το 2015 αρκετά σημαντικές δράσεις του προγράμματος, οι οποίες 
περιλαμβάνουν την παγκύπρια έρευνα για τη γνώση του κοινού για το RRR, τη δημιουργία λογαριασμών σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και τα εκπαιδευτικά ταξίδια για την ανταλλαγή γνώσης και τη σύναψη σχέσεων με αντίστοιχα 
προγράμματα Life. 

Για τον καλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό έλεγχο της απήχησης που θα έχει η εκστρατεία Rethink στις αλλαγές του 
τρόπου συμπεριφοράς του κοινού στον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
του έργου 3 έρευνες κοινής γνώμης. Η πρώτη έρευνα έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015 και τα ευρήματα της λειτουργούν 
ως βάση για το έλεγχο του βαθμού στον οποίο η εκστρατεία θα επηρεάσει στη συνέχεια 
τις αντιλήψεις του κοινού για το RRR. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
ήταν στην πλειοψηφία τους αναμενόμενα εάν λάβει κανείς υπόψη τα 
αποτελέσματα των προηγούμενων παρόμοιων ερευνών σε άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την προϋπάρχουσα 
δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα στην Κύπρο στον τομέα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων. 



ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΤΑΙΡΟΙ:

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

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις 3 Ιουλίου 2015 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής που χαιρέτισε την εκδήλωση. Την εκδήλωση παρακολούθησαν επίσης ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Στην εκδήλωση συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και οι τρόποι 
με τους οποίους  μπορεί η εκστρατεία Rethink να επηρεάσει τόσο το ευρύ κοινό όσο και τις ομάδες-στόχους του έργου. 

Μέσα στο 2015 δρομολογήθηκαν επίσης οι διαδικασίες για την επιλογή συνεργατών που θα υλοποιήσουν εντός του 2016 τις 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις του έργου, σειρά από τρίλεπτα τηλεοπτικά φιλμάκια, έντυπες καταχωρήσεις και 
ηλεκτρονική επικοινωνία. Την ίδια ώρα το τηλεοπτικό και το ραδιοφωνικό πρόγραμμα του ΡΙΚ έχει διανθιστεί με σειρά ενημερωτικών 
εκπομπών και ειδησεογραφικών παρεμβάσεων για  περιβαλλοντικά θέματα και τα 3R, ως αποτέλεσμα του έργου RETHINK. 

1. Ως περιβάλλον, οι πολίτες αντιλαμβάνονται τα θέματα 
καθαριότητας και υγιεινής στο χώρο που τους περιβάλλει 
και θέματα όπως η φύση, η ατμόσφαιρα, το έδαφος και το 
υπέδαφος. 

2. Δεν συνδέουν εύκολα την προστασία του περιβάλλοντος με 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

3. Δηλώνουν ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον αλλά αυτή 
η ευαισθητοποίηση εκφράζεται περισσότερο στα λόγια παρά 
στην πράξη. 

4. Θεωρούν την προστασία του περιβάλλοντος σημαντική σε 
συντριπτικά ποσοστά (98%) και παράλληλα θεωρούν και δική 
τους ευθύνη το θέμα αυτό. 

5. Πιστεύουν ότι το ευρύ κοινό ενδιαφέρεται περισσότερο για 
το περιβάλλον από ότι οι θεσμοί (Κράτος, Βουλή, Τοπικές 
Αρχές).

6. Γνωρίζουν τις βασικές πληροφορίες για την ανακύκλωση από 
τις διάφορες εκστρατείες που έχουν προηγηθεί. 

7. Θεωρούν την ανακύκλωση την πιο σημαντική δράση για το 
περιβάλλον. 

8. Τα κύρια κίνητρα τους για δράση για το περιβάλλον 
θεωρούν ότι είναι περιβαλλοντικά, ή περιβαλλοντικά και 
οικονομικά μαζί, με το κύριο βάρος να είναι στο συνδυασμό 
περιβαλλοντικών-οικονομικών κινήτρων. 

9. Για αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορριμμάτων 
θεωρούν ότι χρειάζεται:

 α. Πληροφόρηση (42%).

 β. Υποχρεωτική δια νόμου ανακύκλωση (33%).

 γ. Το κάθε νοικοκυριό να πληρώνει τέλος σκυβάλων ανάλογα 
  με την ποσότητα που δεν ανακυκλώνει 
  (Σύστημα Πληρώνω Όσο Πετώ (PAYT)) (24%).

10. Δεν είναι έτοιμοι να βγουν από την καθημερινή τους βόλη για 
τη διαχείριση απορριμμάτων. Κάνουν όσα τους βολεύει και 
για όσα δεν κάνουν, ρίχνουν αλλού την ευθύνη. 

11. Για τα απόβλητα ανησυχούν κυρίως για όσα βλέπουν 
πεταμένα στους αγρούς. Για τα υπόλοιπα δεν ανησυχούν 
ιδιαίτερα (out of sight, out of mind).

12. Θέλουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία (κάδος έξω από το 
σπίτι τους).

13. Θέλουν την ενημέρωση να έρθει να τους βρει, δεν θα ψάξουν 
για τις πληροφορίες. 

14. Το ενδιαφέρον τους για τα απορρίμματα είναι κυρίως 
παθητικό παρά ενεργό. 

15. Έχουν πρόβλημα να αντιληφθούν την έννοια της μείωση των 
απορριμμάτων και κυρίως πώς να την πετύχουν. 

16. Δεν περνά από το μυαλό τους ότι μπορεί να πρέπει να 
αλλάξουν και τις καταναλωτικές τους συνήθειες για να 
επιτευχθεί η μείωση. 

17. Τις περισσότερες φορές που ασχολούνται είτε με την 
επαναχρησιμοποίηση, είτε με άλλες δράσεις (μείωση 
κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι), τα κίνητρα είναι 
οικονομικά παρά οικολογικά. 

18. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (άνω των 45) είναι πιο 
ενημερωμένοι και πολύ πιο δραστήριοι σε θέματα δράσης 
για το περιβάλλον. Είναι πολύ πιο ενεργοί και θέλουν λύσεις 
και επιβολή των λύσεων πιο άμεσα. 

19. Το θέμα RRR είναι σχεδόν τελείως άγνωστο στο κοινό. 

20. Υπάρχει παραδοχή και ενοχές στο κοινό για το γεγονός ότι 
μερικές φορές επειδή δεν βολεύει, ή δεν έχουν χρόνο, δεν 
κάνουν ότι μπορούν για να προστατεύουν το περιβάλλον. Και 
αυτό το αίσθημα είναι πιο έντονο στους νέους.

Περιληπτικά, τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας ήταν τα πιο κάτω:
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Κοινωνικά Δίκτυα Εκπαιδευτικά Ταξίδια σε Ρουμανία και Πολωνία

Παρουσίαση της έρευνας Rethink

Παρουσίαση της έρευνας Rethink στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος της Βουλής

Φορτηγό ενημέρωσης για την Ανακύκλωση των Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Αποβλήτων, Πρόγραμμα Life+: Caravan 
Ecotic, Ρουμανία

Παρουσιάσεις προγραμμάτων Life+ και ανταλλαγή 
απόψεων, LIFE/3 x Environment, Πολωνία

Λογαριασμός της εκστρατείας στο Facebook

Λογαριασμός της εκστρατείας στο Youtube

Λογαριασμός της εκστρατείας στο Twitter

Δράσεις του Έργου Rethink
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 2015 (αφιερωμένο στην εκστρατεία Rethink)

Παιχνίδι ‘Reconnect’ για κινητά και tablets

5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 
Green Dot Κύπρου, Λευκωσία Μάιος 2015

Εφαρμογή ‘Redeco’για Υπολογιστές
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Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού, Νοέμβριος 2015 Ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Βέλγιο, μαθαίνοντας από τους καλύτερους»
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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

2010-2016

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 κλείσει ακόμη μια επιτυχημένη οικονομική 
χρονιά, παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στον τόπο. Τα 
έσοδα μας ήταν κατά 0.5% χαμηλότερα του προϋπολογισμού 
μας, ενώ και τα έξοδα μας ήταν μειωμένα κατά 2%, γεγονός 
που οδήγησε σε καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά 
αποτελέσματα. Αυτό μας επέτρεψε και για έβδομο κατά 
σειρά έτος να διατηρήσουμε σταθερά τέλη για τη βιομηχανία, 
γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τα Μέλη μας στη δύσκολη 
αυτή οικονομική συγκυρία. Θα παραμείνουμε ακόμη πιο 
προσηλωμένοι υπό τις νέες συνθήκες στα οικονομικά 
μας πλάνα και στη συνέχεια, ώστε να αποφευχθούν 
αρνητικές εκπλήξεις για το Σύστημα. Στον παρακάτω 
πίνακα παρουσιάζονται τα τέλη του Οργανισμού μας προς τη 
Βιομηχανία.

Η προσπάθεια μας για μείωση του κόστους θα συνεχίσει 
να είναι συστηματική. Παρά το γεγονός ότι αρκετά από τα 
κέντρα κόστους μας έχουν πλέον σημαντικά εξορθολογιστεί 
σε βαθμό που δεν έχουν περιθώρια σημαντικής βελτίωσης, 
θα επικεντρωθούμε το 2016, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε 
αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας μας ώστε να γίνει ακόμη 
πιο αποδοτικό το Σύστημα. Θεωρούμε ότι με στρατηγικές 
συμμετοχές της εταιρείας στην παροχή υπηρεσιών και την 
εμπορία των υλικών, θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμη 
περισσότερο την ανταγωνιστικότητα του Συστήματος. Το 2016 
καθίσταται εκ των πραγμάτων έτος κομβικής σημασίας για το 
μέλλον.

Όσον αφορά τους λογαριασμούς του Οργανισμού για το 2015 
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 την Ετήσια Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων.
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Εγγραφή Παραγωγών στο Σύστημα

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, συμμετείχαν στο Σύστημα 926 εταιρείες εκ των οποίων 
οι 88 ήταν Μέτοχοι και οι 838 Μέλη του Συστήματος. Την ίδια περίοδο διαγράφηκαν από 
το Σύστημα 20 εταιρείες που τερμάτισαν τις υπηρεσίες τους. Σε σχέση με τις ποσότητες 
συσκευασιών που δηλώνονται στο Σύστημα, το 2014 ήταν στους 62,027 ενώ το 2015 
μειώθηκαν στους 61,424.

Είναι σημαντικό εδώ να σημειωθεί ότι παρόλο που έχουμε νέες εταιρείες που συμμετέχουν 
κάθε χρόνο στο Σύστημα, οι μειώσεις στην κατανάλωση προκάλεσαν 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 
31.6% από το 2009 στο 2015. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα και μείωση της βάσης εισοδημάτων 
του Συστήματος κατά 35% περίπου, παρά την εγγραφή και νέων εταιρειών. 

Στο κεφαλαιώδες θέμα της καθολικής εφαρμογής της Νομοθεσίας από όλους τους 
Υπόχρεους Παραγωγούς δεν είχαμε δυστυχώς θετικές εξελίξεις, ούτε το 2015. 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. 
Τα αποτελέσματα είναι πολύ περιορισμένα και η αντίδραση όσων Παραγωγών είναι 
νομιμοποιημένοι διογκώνεται. 

Η επιλεκτική εφαρμογή της Νομοθεσίας και η διαιώνιση του free-riding, είναι μια 
άδικη κατάσταση η οποία προκαλεί στρεβλώσεις και νόθευση στον ανταγωνισμό. Είναι 
τραγελαφικό όσοι είναι νόμιμοι να είναι σε μειονεκτική θέση από όσους παρανομούν και 
το κράτος να παρακολουθεί ως εξωτερικός και αμέτοχος παρατηρητής. Προφανώς δεν 
έχει περάσει το μήνυμα ότι αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τη βιομηχανία. 
Στο Σύστημα έρχονται καθημερινά μηνύματα με αντίδραση των Παραγωγών και αφορούν 
πλέον και τους μεγάλους Παραγωγούς. Εμείς καθηκόντως το υπογραμμίζουμε εδώ ότι 
το θέμα του free-riding και της μη εφαρμογής του Νόμου είναι μια ωρολογιακή βόμβα 
την οποία καλά κάνει να αξιολογήσει σωστά η Αρμόδια Αρχή ως προτεραιότητα. Οι 
συνέπειες της αδράνειας μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν ανεξέλεγκτες γιατί η αγανάκτηση 
πολλαπλασιάζεται σε αρκετές εταιρείες. 

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, συμμετείχαν στο Σύστημα 926 
εταιρείες εκ των οποίων οι 88 ήταν Μέτοχοι και οι 838 Μέλη του 
Συστήματος. 
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Έλεγχοι Δηλώσεων
Συνεχίζουν οι έλεγχοι των Δηλώσεων των Μελών από εξωτερικούς επαγγελματίες 
ελεγκτές. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με τους διεθνείς ελεγκτικούς 
οίκους Ernst & Young και Deloitte. Οι οργανισμοί αυτοί διενεργούν και αντίστοιχους 
ελέγχους στην Αυστρία και το Βέλγιο. 

Μέσα στο 2015 έχουν διενεργηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές, 18 έλεγχοι. Τα 
αποτελέσματα αυτών των ελέγχων συνολικά, ήταν 63 τόνοι υλικών να βρεθούν, είτε 
υποδηλωμένοι, είτε δηλωμένοι σε λανθασμένη κατηγορία. 

Όσον αφορά τους ελέγχους που προβλέπεται να γίνουν το έτος 2016, αυτοί θα ανέλθουν 
στους 20 περίπου.
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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 περίπου 
διαφορετικές εταιρείες για λογαριασμό του Συστήματος από ειδικά διαπιστευμένο 
χημείο, κάθε χρόνο. Η όλη διαδικασία δειγματοληψίας γίνεται απευθείας από το χημείο 
χωρίς την παρεμβολή του Συστήματος ούτε γίνεται χρονική ενημέρωση των Μελών, ώστε 
να διασφαλίζεται απόλυτα η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 έγιναν 40 αναλύσεις σε δείγματα προϊόντων 11 Μελών 
του Συστήματος για την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα στις συσκευασίες τους. Στις 
αναλύσεις που έγιναν δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα ψηλής συγκέντρωσης 
βαρέων μετάλλων που να ξεπερνά τα καθορισθέντα στο Νόμο όρια συγκέντρωσης. 

Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και το 2016.
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Τα Έργα του Συστήματος

Η αύξηση στις ποσότητες που συλλέγουμε, παρά τη μείωση 
στην κατανάλωση, συνεχίστηκε και το 2015. Συνολικά 
συλλέχθηκαν 23,809 τόνοι οικιακών συσκευασιών σε σύγκριση 
με 22,585 τόνους το 2014 (αύξηση 5% περίπου).
Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στις εμπορικές/
βιομηχανικές συσκευασίες (ΕΒΑΣ) που ανακυκλώθηκαν, 
γεγονός που οφείλεται στη δραστηριοποίηση και διαπίστευση 
νέων διαχειριστών ΕΒΑΣ. Ανακυκλώθηκαν συνολικά 27,378 
τόνοι ΕΒΑΣ σε σύγκριση με 24,300 τόνους το 2014 (αύξηση 
12,5% περίπου).
Οι προσπάθειες του Συστήματος για αύξηση των ποσοτήτων 
ανάκτησης υλικών για τα οποία έχουν αυξηθεί οι στόχοι στη 
νομοθεσία, συνεχίστηκαν και το 2015. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι το γυαλί σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,7% σε σύγκριση 
με το 2014, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους 
το πρόγραμμα συλλογής συσκευασιών διακόπηκε για 
διαφορετικούς λόγους σε δύο Τοπικές Αρχές με σημαντική 
συμμετοχή στο γυαλί, λόγω του τουριστικού τους χαρακτήρα 
(Δήμοι Παραλιμνίου και Γεροσκήπου).
Το 2015 προχωρήσαμε με αλλαγές στον τρόπο συλλογής 
των υλικών συσκευασίας από κάποιες Τοπικές Αρχές, 
ανταποκρινόμενοι και στην παραίνεση από την Αδειοδοτούσα 
Αρχή (Τμήμα Περιβάλλοντος) για αλλαγή του τρόπου συλλογής 
περιοχών με νησίδες σε συλλογή από πόρτα σε πόρτα (D2D). 
Αυτό βοηθά στη βελτίωση της συμμετοχής του κοινού αφού η 
συλλογή από πόρτα σε πόρτα είναι πιο βολική για το κοινό.

Όσον αφορά τα ΕΒΑΣ, έτυχαν διαχείρισης 19,782 τόνοι χαρτιού 
(18,278 τόνοι το 2014), 2,669 τόνοι πλαστικού (1,374 τόνοι 
το 2014), 519 τόνοι γυαλιού (776 τόνοι το 2014), 4,249 τόνοι 
μετάλλου (3,691 τόνοι το 2014) και 159 τόνοι ξύλου (181 τόνοι το 
2014).
Στην παράσταση παρουσιάζονται οι ποσότητες ΕΒΑΣ του 2015 σε 
σχέση με τις αντίστοιχες του 2014.

Εμπορικές/ Βιομηχανικές Συσκευασίες

Αποτελέσματα Συλλογής Οικιακών Συσκευασιών
Συγκεκριμένα ανά ρεύμα συλλογής, συλλέχθηκαν το 2015, 7,691 
τόνοι PMD σε σύγκριση με 7,388 τόνους το 2014 (2% αύξηση), 
10,687 τόνοι χαρτιού σε σύγκριση με 10,235 τόνους το 2014 (4% 
αύξηση), και 5,431 τόνοι γυαλιού σε σχέση με 4,962 τόνους το 2014 
(αύξηση 9%).

Στην παράσταση, παρουσιάζονται οι συνολικές ποσότητες PMD, χαρτιού 
και γυαλιού που συλλέχθηκαν το 2015 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες 
ποσότητες του 2014:

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

Η ανάλυση των υλικών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία και ανά επαρχία 
φαίνεται πιο κάτω:
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Και μέσα στο 2015 αντιμετωπίσαμε προβλήματα με τη 
διαχείριση των ΕΒΑΣ σημαντικότερα εκ των οποίων έχουν 
να κάνουν με:

(α)  Τη συνέχιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης καθαρών 
Ε/ΒΑΣ στις χωματερές χωρίς ιδιαίτερο κόστος για 
τους διακινητές. Η πληγή της ουσιαστικά δωρεάν 
χωματερής που ισχύει ακόμα στις περισσότερες 
περιοχές της Κύπρου, αποτελεί μια από τις καίριες 
θεσμικές αδυναμίες στη διαχείριση των απορριμμάτων 
στην Κύπρο. 

(β)  Τη μη εφαρμογή του Νόμου για τις ευθύνες των 
αποσυσκευαστών (διακινητών συσκευασίας), που 
έχουν υποχρέωση να διαχωρίζουν τις συσκευασίες με 
σκοπό την ανακύκλωση τους. 

(γ)  Το σχετικό μικρό αριθμό των αδειοδοτημένων 
διαχειριστών και τη γεωγραφική θέση των 
εγκαταστάσεων τους (κυρίως στη Λεμεσό και στη 
Λευκωσία), που πολλές φορές είναι μακριά από 
τα σημεία παραγωγής των Ε/ΒΑΣ. Αυτό είναι μια 
αντικειμενική δυσκολία που προκύπτει από τα μεγέθη 
της Κύπρου. Εννέα χρόνια μετά τη λειτουργία του 
Συστήματος υπάρχει μόνο ένας διαχειριστής στη 
Λάρνακα, ενώ στην Πάφο ο ένας διαχειριστής που 
δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο χαρτί, δεν κατάφερε 
να επιβιώσει.

(δ)  Την έλλειψη εξοπλισμού και εμπειρίας στα 
logistics της συλλογής - μεταφοράς των υλικών. 
Αυτό βελτιώνεται σταδιακά και έγιναν σημαντικές 
επενδύσεις. Συνεχίζουν όμως να υπάρχουν ελλείμματα 
τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις δυνατότητες 
διαχείρισης. 

Τα περισσότερα θέματα από τα πιο πάνω θα τα διόρθωνε 
από μόνη της η αγορά αν είχαμε τέλη απόρριψης στις 
χωματερές. Η ανάγκη για αποφυγή αυτών των τελών 
θα τροφοδοτούσε την αγορά με όγκο εργασίας και 
θα δημιουργούσε την αναγκαία  σταθερότητα, ενώ θα 
βοηθούσε να γίνουν και νέες επενδύσεις. Ενόσω όμως οι 
χωματερές είναι ανοικτές και ανεξέλεγκτα και ανέξοδα 
(στις πιο σημαντικές περιοχές της Κύπρου από πλευράς 
όγκου υλικών), δέχονται συσκευασίες, θα παραμένουν 
πάντα οι πιο εύκολες λύσεις για όσους δεν θέλουν να 
εφαρμόσουν το Νόμο. Και όσο υπάρχει και οικονομικό 
κίνητρο για μια τέτοια παρανομία θα είναι πολλοί που θα 
το εκμεταλλεύονται αυτό. 

Δεν μπορούμε να μιλούμε σοβαρά για ψηλά ποσοστά 
ανακύκλωσης με αυτά τα δεδομένα. Αν επιχειρήσουμε 
με οικονομικά και μόνο εργαλεία (με κίνητρα δηλαδή), 
να εκτρέψουμε υλικά από τις χωματερές προς την 
ανακύκλωση, τότε το κόστος για τον καταναλωτή θα 
είναι πολύ ψηλό. Εάν αντίθετα οι χωματερές είχαν ένα 
λογικό κόστος απόρριψης, θα υπήρχε τότε κίνητρο στον 
καθένα να ασχοληθεί με άλλες μορφές διαχείρισης για να 
εξοικονομήσει τουλάχιστον το κόστος απόρριψης. Είναι 
όμως επιπλέον και παράνομη η απόρριψη αυτών των 
υλικών στις χωματερές. Με την επιβολή του Νόμου πάνω 
στους διακινητές των συσκευασιών που έχουν υποχρέωση 
να διαχωρίζουν τα υλικά, θα επιτευχθεί ο στόχος με πολύ 
πιο λογικό κόστος. Την εφαρμογή όμως του Νόμου πρέπει 
να την κάνει καθηκόντως το Κράτος. 

Αυτό το εγείραμε και το εγείρουμε πάντα προς τις 
αρμόδιες αρχές αλλά δυστυχώς ανταπόκριση και 
ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν υπάρχει αφού με εξαίρεση 
τους ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ που έχουν δημιουργηθεί και έχουν 
κόστος, οι χωματερές παραμένουν οι δωρεάν πρόσφορες 
λύσεις. Το κόστος λοιπόν των χωματερών, πέραν από 
το περιβαλλοντικό τους κόστος, το πληρώνει εκ των 
πραγμάτων ο καταναλωτής με αυξημένα τέλη αφού 
αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυξημένα κίνητρα ώστε 
να υπερνικήσουμε τις «δωρεάν» χωματερές και να 
εκτρέψουμε τα υλικά από τις χωματερές, προς τις λύσεις 
διαχείρισης.
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Τα νέα από τα έργα μας
Αλλαγή τρόπου συλλογής σε περιοχές 
με νησίδες

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον πολιτών και Τοπικών 
Αρχών, αλλά και σχετική πρόνοια στην άδεια λειτουργίας του 
Συστήματος, ξεκίνησε από το 2014 η σταδιακή αλλαγή του 
τρόπου συλλογής σε ορισμένες περιοχές όπου αυτό μπορεί 
να γίνει, με την κατάργηση των νησίδων συλλογής και την 
μετατροπή της συλλογής σε από πόρτα σε πόρτα συλλογή (D2D). 
Οι αλλαγές συνεχίστηκαν και το 2015 καθώς αυτή η τροποποίηση 
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.

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές 
στο πρόγραμμα συλλογής του Δήμου Δρομολαξιάς - Μενεού 
(1/2/2015), των Δήμων Αθηένου, Δερύνειας και της Κοινότητας 
Κισσόνεργας (1/4/2015), του Δήμου Σωτήρας (1/5/2015) και του 
Δήμου Τσερίου (1/10/2015).

Παρά το γεγονός ότι το κόστος της από πόρτα σε πόρτα συλλογής 
είναι πιο υψηλό από τις νησίδες, το Σύστημα προχώρησε στην 
αλλαγή αυτή με γνώμονα την ευκολία του κοινού και το συμφέρον 
των πολιτών και των Τοπικών Αρχών.

Ανάκτηση ενέργειας από υπολείμματα 
διαλογής
Στα πλαίσια της πρόνοιας της νέας άδειας λειτουργίας του 
Συστήματος, τον Αύγουστο του 2013 το Σύστημα προέβηκε 
σε Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ανάκτηση 
ενέργειας από τα υπολείμματα της διαλογής των υλικών. Τα 
έγγραφα για την προκήρυξη έλαβαν 8 εταιρείες, πλην όμως δεν 
υποβλήθηκε καμία πρόταση.

Παρά ταύτα, η προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων συνεχίστηκε 
και τελικά μετά από νέες επενδύσεις που έγιναν στην αγορά, 
επετεύχθη συμφωνία με την εταιρεία Enerco-Energy Recovery 
Ltd και από την 1η Μαρτίου 2016 το υπόλειμμα που προκύπτει 
από την διαλογή του PMD και Χαρτιού πηγαίνει πρώτα για 
παραγωγή RDF από την ENERCO και στη συνέχεια για ανάκτηση 
ενέργειας στην τοπική τσιμεντοβιομηχανία. Η τσιμεντοποιΐα 
αξιοποιεί ποσότητες εισαγομένου RDF ως καύσιμο και έχει 
προχωρήσει και ολοκληρώσει το σύστημα τροφοδοσίας στερεών 
καυσίμων στον κλίβανο, γεγονός που θα βοηθήσει και στην 
απορρόφηση των 2,000 περίπου τόνων υπολειμμάτων που 
έχουμε εμείς ετήσια.

Διαχείριση πολυστερίνης 
Η πολυστερίνη αποτελούσε διαχρονικά ένα δύσκολο για 
ανακύκλωση υλικό, με υψηλό κόστος συλλογής και διαχείρισης. 
Τον Ιούνιο του 2015, η εταιρεία Nicolaides & Kountouris 
Metal Company αδειοδοτήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος 
για την ανακύκλωση πολυστερίνης και συνήψε συμφωνία 
συνεργασίας με τον Οργανισμό μας, ως διαχειριστής Εμπορικών/
Βιομηχανικών Αποβλήτων Συσκευασιών. Η πολυστερίνη, μετά 
την επεξεργασία της, χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην 
παραγωγή μονωτικού υλικού για τη δομική βιομηχανία. Το 2015 
ανακυκλώθηκαν μέσω αυτής της συνεργασίας οι πρώτοι 10 τόνοι 
πολυστερίνης.

Νέες Επεκτάσεις του Προγράμματος
Μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Αχερίτου 
(Βρυσούλλων), από 1η Ιουνίου 2015 η κοινότητα εντάχθηκε στο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών του Οργανισμού με ένα 
σημείο συλλογής (νησίδα) για εξυπηρέτηση των κατοίκων της, 
αποτελούμενο από δύο κάδους PMD, δύο Χαρτιού και έναν κάδο 
Γυαλιού.

Μείωση Υπολείμματος
Οι προσπάθειες για μείωση του υπολείμματος και της 
πρόσμιξης χαρτιού στο PMD συνεχίζονται. Το 2015 το 
υπόλειμμα ήταν στο 21.5% ενώ η πρόσμιξη χαρτιού στο 
PMD στο 29%. Για το 2016 έχουμε εισαγάγει και οικονομικά 
κίνητρα για τους συλλέκτες και το προσωπικό τους για 
τη βελτίωση της ποιότητας των υλικών που συλλέγουν. 
Πιστεύουμε ότι λόγω και αυτής της πρόνοιας, θα έχουμε 
επιπλέον βελτίωση το 2016.Νέοι διαχειριστές ΕΒΑΣ

Το 2015 διαπιστεύθηκαν επίσης από τον Οργανισμό μας δύο νέοι 
διαχειριστές ΕΒΑΣ. Πρόκειται για τις εταιρείες IS Recycling Ltd 
και Sumit & Sumit Ltd, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση 
κυρίως αποβλήτων πλαστικού στις περιοχές Λευκωσίας και 
Λάρνακας, αντίστοιχα.
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Δειγματοληπτικοί έλεγχοι υλικών
Οι έλεγχοι του Οργανισμού για την ποιότητα των υλικών 
συσκευασίας που συλλέγονται και τυγχάνουν διαχείρισης από 
τους εργολάβους μας είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε στόχο 
τη βελτίωση τόσο της καθαρότητας του συλλεγόμενου υλικού, 
όσο και της ποιότητας των εξερχομένων υλικών, καθώς και της 
τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Για τον λόγο αυτό, το 2015 διενεργήθηκαν για πρώτη φορά 
ανεξάρτητοι έλεγχοι των μονάδων σε συνεργασία με τον 
ανεξάρτητο οργανισμό TUV Austria Hellas - Cyprus  σε 
Λευκωσία και Λεμεσό. Οι έλεγχοι κάλυψαν τη διαδικασία 
διαλογής, την ποιότητα των παραγόμενων υλικών και του 
υπολείμματος, καθώς και τα μέτρα Ασφάλειας και Υγείας των 
μονάδων. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν σημαντικά 
και αξιοποιήσιμα στοιχεία που θα αξιοποιηθούν για χάραξη 
στρατηγικής και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των μονάδων. 

Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν και το 2016 και θα γίνουν 
μόνιμοι και συστηματικοί.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών 
φυτοφαρμάκων
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων που 
οργανώθηκε το 2014 με πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου 
Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό μας 
και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA), απέφερε 
τα πρώτα αποτελέσματα. Μέσα στο 2015 συλλέχθηκαν οι πρώτες 
ποσότητες συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
ξεπέρασαν τον 1.5 τόνο. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες 
σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας 
(ΚΥΣΥΦ) και το Τμήμα Γεωργίας, για περαιτέρω ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των γεωργών για την ανακύκλωση των 
συσκευασιών τους μέσω του τριπλού ξεπλύματος και της 
επιστροφής τους στους κάδους του προγράμματος στα σημεία 
πώλησης.

Η ανακύκλωση αυτών των συσκευασιών, εκτός του ότι βοηθά στο 
να διατηρούνται τα γεωργικά υποστατικά του γεωργού καθαρά 
από τα πλαστικά απόβλητα, είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση 
του κάθε γεωργού μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ορθής 
γεωργικής πρακτικής που εφαρμόζει το Τμήμα Γεωργίας.

Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσω κάδων ανακύκλωσης, χρώματος 
πορτοκαλί, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε 52 σημεία 
πώλησης φυτοφαρμάκων τα οποία καθορίστηκαν ως σημεία 
συλλογής. Συνολικά έχουν τοποθετηθεί 93 κάδοι σε όλη την 
Κύπρο, στις γεωργικές περιοχές.

Κατά τους δειγματοληπτικούς ελέγχους

Κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Σακούλα ανακύκλωσης 
φυτοφαρμάκων
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Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Στα πλαίσια της επικοινωνίας του Οργανισμού με το κοινό, μέσα στο 2015, 
ο Οργανισμός μας επικεντρώθηκε στην προώθηση της ανακύκλωσης των 
γυάλινων συσκευασιών λόγω της αύξησης των στόχων ανακύκλωσης 
του συγκεκριμένου υλικού τα τελευταία χρόνια. Για την προώθησή του, 
χρησιμοποιήθηκαν όλα τα δυνατά και διαθέσιμα επικοινωνιακά μέσα που 
έχουμε στη διάθεσή μας καθώς στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής 
του κοινού και των ομάδων-στόχων που παράγουν συστηματικά μεγάλες 
ποσότητες γυαλιού. Παράλληλα, ο Οργανισμός μας δεν παρέλειψε να 
προωθήσει την ανάγκη της σωστής διαλογής όλων των συσκευασιών και 
κυρίως την αποφυγή ανάμειξης του χαρτιού με το PMD.

Οι επικοινωνιακοί αυτοί στόχοι προωθήθηκαν μέσω του διαδικτύου 
με μια σειρά από Above the Line (ATL) ενέργειες που θα δούμε στη 
συνέχεια, καθώς επίσης και με αρκετές ενέργειες Below the Line (BTL) 
όπως το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης στη Λευκωσία, τα 
Περιβαλλοντικά Βραβεία και το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 
στη Λεμεσό. Ταυτόχρονα, το έργο του Οργανισμού και οι στόχοι του 
προβλήθηκαν και μέσω  αξιόλογων εκδηλώσεων περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού χαρακτήρα που οργανώνουν διάφοροι άλλοι Οργανισμοί.

Παράλληλα, τα μηνύματα του Οργανισμού μας πέρασαν και μέσω διαφόρων 
ενεργειών του προγράμματος Rethink (Reduce-Reuse-Recycle) στο οποίο 
συμμετέχουμε ως εταίρος. 
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H                                  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ

Το Μάιο του 2015 πραγματοποιήθηκε το πέμπτο Φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Οργανισμού, 
στο Πάρκο της Ακρόπολης στο Στρόβολο. Το Φεστιβάλ 
το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός, έχει ενημερωτικό, 
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Το χώρο του 
Φεστιβάλ υπολογίζεται ότι επισκέφθηκαν περίπου 10,000 
άτομα, καθιστώντας το πλέον τη μεγαλύτερη με διαφορά 
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. Περιελάμβανε μεγάλη 
ποικιλία από εκπαιδευτικά παιχνίδια, ενημερωτικά 
περίπτερα, χειροτεχνίες, διασκέδαση με κλόουν, 
αφήγηση παραμυθιού, ζωάκια και πολλά άλλα. Επίσης, 
προγραμματίστηκαν για πρώτη φορά δραστηριότητες 
και για εφήβους όπως πρωτάθλημα ποδοσφαιράκι με 
ζωντανούς παίκτες και laser paintball. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε και ποδηλατικός γύρος ο οποίος 
ξεκίνησε από το χώρο του Φεστιβάλ, όπως επίσης και 
έκθεση ποδηλάτου. Στις δύο εξέδρες φιλοξενούνταν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ημέρας σειρά μουσικοχορευτικών 
και παιδικών εκδηλώσεων. Επίσης, στην καφετέρια 
του Φεστιβάλ υπήρχε ποικιλία από φαγητό και ποτό σε 
ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η εταιρεία Petrolina 
(Holdings) Public Ltd και χορηγός η εταιρεία Tetra 
Pak. Υποστηρικτές του Φεστιβάλ ήταν η ΑΦΗΣ, η 
Ηλεκτροκύκλωση, η KPMG και ο Δήμος Στροβόλου, 
και χορηγοί επικοινωνίας η τηλεόραση του Σίγμα και το 
περιοδικό Time Out Cyprus.  

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, Βουλευτές 
και άλλοι παράγοντες.



45

Πολύ μουσική...

Αφιερωμένο στην εκστρατεία Rethink...και χορός 

5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης

Δραστηριότητες για τους εφήβους...

για τους μικρούς...

...και τους πολύ μικρούς 
φίλους της ανακύκλωσης
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Συνολικά, δόθηκαν 10 βραβεία και 2 τιμητικές διακρίσεις. Οι βραβευθέντες των 10 πρώτων κατηγοριών 
αναδείχθηκαν έπειτα από συμψηφισμό των ψήφων του κοινού και της Επιτροπής Αξιολόγησης με ποσοστό 
βαρύτητας 50%-50%. Οι διακρίσεις ήταν τιμητικές και δόθηκαν από την Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από 
εκπροσώπους οργανισμών με πολύπλευρη δράση σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Την τελετή 
διοργάνωσε η ΙΜΗ και χορηγός επικοινωνίας ήταν το περιοδικό ΙΝ Βusiness.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Καδής, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ 
κ. Άνδρος Κυπριανού, η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων.

Τα Πέμπτα Περιβαλλοντικά Βραβεία, ο ετήσιος 
θεσμός Βραβεύσεων που ξεκίνησε το 2011, 
συνδιοργανώνονται πλέον από την Green Dot 
Κύπρου, την ΑΦΗΣ και την Ηλεκτροκύκλωση. H 
τελετή πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015 στο 
Hilton Park, στη Λευκωσία. Στόχος του θεσμού 

είναι η προώθηση και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών 
και ενεργειών που συνεισφέρουν στη βελτίωση του 
περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής στον τόπο μας, μέσω της αναγνώρισης 
και βράβευσης προσωπικοτήτων, θεσμών και 
οργανισμών.

Πέμπτα Περιβαλλοντικά Βραβεία

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
> Kean Soft Drinks Ltd

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
> Corina Snacks Ltd

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
> GPM - Henkel Ltd

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
> Let’s do it Cyprus!

ΑΡΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
> Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Λυθροδόντα (Λυθροδόντας, 
 Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, Σιά, Αναλιόντας, Μαρκί)

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ
> Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής, Όμιλος Λαϊκού

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
> Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
> Γυμνάσιο Ύψωνα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
> Ινστιτούτο Κύπρου

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ - GREEN LEADER AWARD
> Δρ. Κώστας Παπασταύρος, Περιβαλλοντολόγος

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
> Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ. Μάριος Τσιακκής

Οι βραβευθέντες σε κάθε κατηγορία, ήταν οι ακόλουθοι:
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Τελετή βράβευσης των 5ων Περιβαλλοντικών Βραβείων

Κean Soft Drinks Ltd 
Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Μάριος Κασάπης, 
Γενικός Διευθυντής. 

GPM - Henkel Ltd
Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Άντρη Ιωάννου,
 Senior Brand Manager.

Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής, Όμιλος Λαϊκού
Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Γιώργος Τσακιστός, 
Μέλος Δ.Σ. Ομίλου Λαϊκού. 

Corina Snacks Ltd
Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Νίκος Μακρής, 
Operations Manager

Let’s do it Cyprus!
Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Λουκία Χατζηματθαίου, 
Συντονίστρια Έργου

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Άκης Σωφρονίου, 
Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος Τομέα 
Ασφάλειας και Υγείας.

Γυμνάσιο Ύψωνα
Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Αντρούλα Μαυρουδή, 
Διευθύντρια. 

Green Leader Award 
Δρ Κώστας Παπασταύρος
Περιβαλλοντολόγος

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας
Το βραβείο παρέλαβε η κυρία Άννα Κοσμά, Λειτουργός 
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας.

Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Λυθροδόντα (Λυθροδόντας, 
Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, Σιά, Αναλιόντας, Μαρκί)
Το βραβείο παρέλαβε ο κύριος Λάμπρος Λουκά, 
Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Λυθροδόντα. 

H παρουσιάστρια των Βραβείων
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Η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με τους Δήμους της Μείζονος Λεμεσού διοργάνωσαν 
εκστρατεία προώθησης της ανακύκλωσης με στόχο την ενημέρωση των Δημοτών για την 
ανακύκλωση και τη σημασία της. Η εκστρατεία ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου 2015 και 
διήρκησε μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2016. 

Στα πλαίσια της εκστρατείας υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν οι πιο κάτω ενέργειες:

1. Ενημέρωση των υποστατικών του κάθε Δήμου από Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους. 

2. Διανομή 90,000 ενημερωτικών φυλλαδίων για την ανακύκλωση, που κάλυψαν όλα τα νοικοκυριά 
των συμμετεχόντων Δήμων.

3. Διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Λεμεσού.

4. Διεξαγωγή παρουσιάσεων σε σχολεία του κάθε Δήμου με θέμα τη Μείωση, 
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων.

Η εκστρατεία παρουσιάστηκε επίσημα σε δημοσιογραφική διάσκεψη στην παρουσία όλων των 
οικείων Δημαρχών.

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη ήταν παρόντες οι Δήμαρχοι όλων των Δήμων της Λεμεσού
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Στα τέλη Οκτωβρίου, Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι 
των Δήμων της Λεμεσού επισκέφθηκαν υποστατικά 
των Δήμων τους, μοιράζοντας ενημερωτικά έντυπα για 
την αξία και τη σημασία της ανακύκλωσης καθώς και 
για τον τρόπο που γίνεται η ανακύκλωση στην περιοχή 
τους. Μέσω των ενημερωτικών αυτών εντύπων οι Δήμοι 
ενημέρωσαν επίσης τους Δημότες τους και για την 
πρόθεση τους να θεσπίσουν Δημοτικούς Κανονισμούς με 
τους οποίους θα καθίσταται η ανακύκλωση στους Δήμους 
τους υποχρεωτική.

Διανομή Ενημερωτικών Φυλλαδίων για 
την Ανακύκλωση στη Λεμεσό
Στα τέλη του 2015 ξεκίνησε η διανομή των 
ενημερωτικών φυλλαδίων της εκστρατείας με τα οποία 
θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση όλων των κατοίκων 
των Δήμων της Λεμεσού. Στόχος είναι το συγκεκριμένο 
έντυπο να φτάσει σε όλες τις οικίες και τα επαγγελματικά 
υποστατικά των Δήμων, ώστε όλοι οι κάτοικοι των 
συγκεκριμένων περιοχών να ενημερωθούν σωστά και να 
ευαισθητοποιηθούν για την ανάγκη και τη σημασία της 
ανακύκλωσης στην Κύπρο.

Ενημέρωση των υποστατικών του κάθε 
Δήμου από Δημάρχους και Δημοτικούς 
Συμβούλους

Ενημέρωση 
πολιτών στο 

Δήμο Λεμεσού

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

www.greendot.com.cy

T: 7000 0090
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Αγαπητοί Δημότες,
Η διαχείριση των αποβλήτων (σκυβάλων) έχει διαχρονικά ένα σημαντικό κόστος για τους Δήμους μας. 

Το κόστος όμως αυτό θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο σε δύο περίπου χρόνια με τη λειτουργία της νέας μονάδας, 

περιβαλλοντικά σωστής διαχείρισης αποβλήτων στο Πεντάκωμο. Αν δεν μειώσουμε τις ποσότητες αποβλήτων, 

υπολογίζουμε ότι το κόστος ανά νοικοκυριό (άρα και η φορολογία σκυβάλων) θα αυξηθεί πάρα πολύ. 

Επιβάλλεται λοιπόν να προσπαθήσουμε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 

να μειώσουμε σημαντικά τα απόβλητά μας και να εξοικονομήσουμε χρήματα. 

Ένας από τους βασικούς τρόπους για να το πετύχουμε, είναι η μαζική συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης 

που οι Δήμοι μας προσφέρουν σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου. Μάλιστα, η διαλογή στην πηγή υλικών 

όπως το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό, και το μέταλλο γίνεται από το 2015 υποχρεωτική και σε αυτά τα πλαίσια οι Δήμοι μας 

μάλιστα έχουν θεσπίσει, ή είναι στην διαδικασία θέσπισης Δημοτικών Κανονισμών με τους οποίους να καθιστούν την 

ανακύκλωση υποχρεωτική.

Διαχωρίστε  λοιπόν τις τρεις κατηγορίες συσκευασιών που συλλέγει η Green Dot Κύπρου:

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την ανακύκλωση ανά περιοχή (μέρες συλλογής, κάδοι γυαλιού, κ.λ.π.) 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.greendot.com.cy, και στην δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα “ReCycling CY” 

που δουλεύει σε όλες τις πλατφόρμες. Για άλλες πληροφορίες αποταθείτε στις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου σας. 

PMD (πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες και κουτιά που περιέχουν ποτά 

τύπου Tetra Pak). Τοποθετήστε το PMD στα ειδικά διάφανα σακούλια και βάλτε τα στο πεζοδρόμιο 

την ημέρα συλλογής. 
Χαρτί (χαρτόκουτα, χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου και ενημερωτικά έντυπα).   

Τοποθετήστε το χαρτί στα ειδικά καφέ σακούλια ή σε χαρτοκιβώτια ή δέστε τα σε δέμα και βγάλτε τα   

στο πεζοδρόμιο την ημέρα συλλογής.

Γυαλί (γυάλινα μπουκάλια και βαζάκια). Μεταφέρετε το γυαλί στους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας  

που βρίσκονται σε όλη την πόλη.

PMD

ΧΑΡΤΙ

ΓΥΑΛΙ

Δήμος Αγίου Αθανασίου 

25864129

Δήμος Γερμασόγειας 

25879276

Δήμος Μέσα Γειτονιάς

25723597 (εσωτ. 6)

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 

25821382 (εσωτ. 3)

Δήμος Λεμεσού
25362996

Δήμος Ύψωνα25390643

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

www.greendot.com.cyT: 7000 0090
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ΑΑγαπητοί Δημότες,

Η διαχείριση των αποβλήτων (σκυβάλων) έχει διαχρονικά ένα σημαντικό κόστος για τους Δήμους μας. 

Το κόστος όμως αυτό θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο σε δύο περίπου χρόνια με τη λειτουργία της νέας μονάδας, 

περιβαλλοντικά σωστής διαχείρισης αποβλήτων στο Πεντάκωμο. Αν δεν μειώσουμε τις ποσότητες αποβλήτων, 

υπολογίζουμε ότι το κόστος ανά νοικοκυριό (άρα και η φορολογία σκυβάλων) θα αυξηθεί πάρα πολύ. 

Επιβάλλεται λοιπόν να προσπαθήσουμε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 

να μειώσουμε σημαντικά τα απόβλητά μας και να εξοικονομήσουμε χρήματα. 

Ένας από τους βασικούς τρόπους για να το πετύχουμε, είναι η μαζική συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης 

που οι Δήμοι μας προσφέρουν σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου. Μάλιστα, η διαλογή στην πηγή υλικών 

όπως το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό, και το μέταλλο γίνεται από το 2015 υποχρεωτική και σε αυτά τα πλαίσια οι Δήμοι μας 

μάλιστα έχουν θεσπίσει, ή είναι στην διαδικασία θέσπισης Δημοτικών Κανονισμών με τους οποίους να καθιστούν την 

ανακύκλωση υποχρεωτική.
Διαχωρίστε  λοιπόν τις τρεις κατηγορίες συσκευασιών που συλλέγει η Green Dot Κύπρου:

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την ανακύκλωση ανά περιοχή (μέρες συλλογής, κάδοι γυαλιού, κ.λ.π.) 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.greendot.com.cy, και στην δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα “ReCycling CY” 

που δουλεύει σε όλες τις πλατφόρμες. Για άλλες πληροφορίες αποταθείτε στις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου σας. 

PMD (πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες και κουτιά που περιέχουν ποτά 

τύπου Tetra Pak). Τοποθετήστε το PMD στα ειδικά διάφανα σακούλια και βάλτε τα στο πεζοδρόμιο 

την ημέρα συλλογής. 

Χαρτί (χαρτόκουτα, χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου και ενημερωτικά έντυπα).   

Τοποθετήστε το χαρτί στα ειδικά καφέ σακούλια ή σε χαρτοκιβώτια ή δέστε τα σε δέμα και βγάλτε τα   

στο πεζοδρόμιο την ημέρα συλλογής.
Γυαλί (γυάλινα μπουκάλια και βαζάκια). Μεταφέρετε το γυαλί στους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας  

που βρίσκονται σε όλη την πόλη.

PMD

ΧΑΡΤΙ

ΓΥΑΛΙ

Δήμος Αγίου Αθανασίου 25864129
Δήμος Γερμασόγειας 25879276

Δήμος Μέσα Γειτονιάς25723597 (εσωτ. 6)

Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 25821382 (εσωτ. 3)

Δήμος Λεμεσού
25362996

Δήμος Ύψωνα
25390643

Ενημέρωση πολιτών 
στο Δήμο Μέσα 
Γειτονιάς

Ενημέρωση πολιτών 
στο Δήμο Ύψωνα

Το ενημερωτικό έντυπο της εκστρατείας

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

www.greendot.com.cy

T: 7000 0090

ΑΝ

ΑΚΥΚΛΩΝΩ

ΑΝ

ΑΚΥΚΛΩΝΩ

ΕΞΟ
ΙΚΟΝΟΜΩ ΧΡΗΜΑΤΑ

 ΓΙ
Α 

Μ
ΕΝ

ΑΕΞΟ
ΙΚΟΝΟΜΩ ΧΡΗΜΑΤΑ

 ΓΙ
Α 

Μ
ΕΝ

Α

Αγαπητοί Δημότες,

Η διαχείριση των αποβλήτων (σκυβάλων) έχει διαχρονικά ένα σημαντικό κόστος για τους Δήμους μας. 

Το κόστος όμως αυτό θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο σε δύο περίπου χρόνια με τη λειτουργία της νέας μονάδας, 

περιβαλλοντικά σωστής διαχείρισης αποβλήτων στο Πεντάκωμο. Αν δεν μειώσουμε τις ποσότητες αποβλήτων, 

υπολογίζουμε ότι το κόστος ανά νοικοκυριό (άρα και η φορολογία σκυβάλων) θα αυξηθεί πάρα πολύ. 

Επιβάλλεται λοιπόν να προσπαθήσουμε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια 

να μειώσουμε σημαντικά τα απόβλητά μας και να εξοικονομήσουμε χρήματα. 

Ένας από τους βασικούς τρόπους για να το πετύχουμε, είναι η μαζική συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης 

που οι Δήμοι μας προσφέρουν σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου. Μάλιστα, η διαλογή στην πηγή υλικών 

όπως το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό, και το μέταλλο γίνεται από το 2015 υποχρεωτική και σε αυτά τα πλαίσια οι Δήμοι μας 

μάλιστα έχουν θεσπίσει, ή είναι στην διαδικασία θέσπισης Δημοτικών Κανονισμών με τους οποίους να καθιστούν την 

ανακύκλωση υποχρεωτική.

Διαχωρίστε  λοιπόν τις τρεις κατηγορίες συσκευασιών που συλλέγει η Green Dot Κύπρου:

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την ανακύκλωση ανά περιοχή (μέρες συλλογής, κάδοι γυαλιού, κ.λ.π.) 

θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.greendot.com.cy, και στην δωρεάν εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα “ReCycling CY” 

που δουλεύει σε όλες τις πλατφόρμες. Για άλλες πληροφορίες αποταθείτε στις υγειονομικές υπηρεσίες του Δήμου σας. 

PMD (πλαστικά μπουκάλια και δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες και κουτιά που περιέχουν ποτά 

τύπου Tetra Pak). Τοποθετήστε το PMD στα ειδικά διάφανα σακούλια και βάλτε τα στο πεζοδρόμιο 

την ημέρα συλλογής. 

Χαρτί (χαρτόκουτα, χαρτοκιβώτια, εφημερίδες, περιοδικά, χαρτί γραφείου και ενημερωτικά έντυπα).   

Τοποθετήστε το χαρτί στα ειδικά καφέ σακούλια ή σε χαρτοκιβώτια ή δέστε τα σε δέμα και βγάλτε τα   

στο πεζοδρόμιο την ημέρα συλλογής.

Γυαλί (γυάλινα μπουκάλια και βαζάκια). Μεταφέρετε το γυαλί στους ειδικούς κάδους τύπου καμπάνας  

που βρίσκονται σε όλη την πόλη.

PMD

ΧΑΡΤΙ

ΓΥΑΛΙ

Δήμος Αγίου Αθανασίου 

25864129

Δήμος Γερμασόγειας 

25879276Δήμος Μέσα Γειτονιάς

25723597 (εσωτ. 6)
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών 

25821382 (εσωτ. 3)Δήμος Λεμεσού

25362996

Δήμος Ύψωνα

25390643



50

Στις αρχές Νοεμβρίου 2015 διοργανώθηκε το πρώτο 
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Λεμεσού, 
το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Το Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκε στο Μώλο της Λεμεσού και η είσοδος 
ήταν ελεύθερη.

Στόχος του Φεστιβάλ ήταν η εκπαίδευση του κοινού και 
ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων σε θέματα περιβάλλοντος 
και ανακύκλωσης με ψυχαγωγικό τρόπο. Στο χώρο του 
Φεστιβάλ υπήρχαν εκπαιδευτικά παιχνίδια, κλόουν, 
μασκότ και περίπτερα διαφόρων κυβερνητικών και 
μη οργανισμών οι οποίοι ενημέρωναν το κοινό για 
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές τους δράσεις. 
Επίσης, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ γινόταν συλλογή 
ρουχισμού, ο οποίος διατέθηκε από τον Ανάκυκλο 
Περιβαλλοντική σε άπορους συνανθρώπους μας, ή 
ανακυκλώθηκε, καθώς επίσης και συλλογή τροφίμων που 
διατέθηκαν στα κοινωνικά παντοπωλεία των Δήμων της 
Λεμεσού.

Το Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στην εκστρατεία 
ενημέρωσης Rethink (Reduce-Reuse-Recycle), η 
οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν η Επίτροπος Περιβάλλοντος 
κα. Ιωάννα Παναγιώτου, οι Δήμαρχοι των Δήμων 
της Μείζονος Λεμεσού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος της Βουλής κ. Αδάμος Αδάμου, άλλοι 
Βουλευτές της Λεμεσού και διάφοροι τοπικοί παράγοντες.

Συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ ήταν όλοι οι Δήμοι 
της Μείζονος Λεμεσού, τα Συλλογικά Σύστηματα 
Διαχείρισης Συσκευασιών Green Dot Κύπρου, 
Μπαταριών Οικιακού Τύπου ΑΦΗΣ και Ηλεκτρικών 
και Ηλεκτρονικών Συσκευών Ηλεκτροκύκλωση. 
Χορηγοί ήταν οι εταιρείες Deloitte, Tsouloftas Group 
of Companies, Green Dot Cyprus – A. Tsouloftas 
J.V., Barracuda Intertrade και το ίδρυμα Αντρέι και 
Τζούλια Ντάσιν. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το 
Κανάλι 6. Στο Φεστιβάλ συμμετείχαν με ειδικά 
περίπτερα οι εταιρείες Dixan, Pepsi και Αγρός φυσικό 
μεταλλικό νερό.
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Σκηνές από το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Λεμεσού



Βασικό στόχος της Green Dot Κύπρου το 2015, ήταν η εντατική 
εκστρατεία ενημέρωσης για την ανακύκλωση γυαλιού, 
προκειμένου να επιτευχθεί σταδιακά η κάλυψη των στόχων του 
υλικού. 

Στα πλαίσια αυτά, η Green Dot Κύπρου διοργάνωσε δύο δράσεις 
σε συνεργασία με διάφορα επαγγελματικά υποστατικά και 
αλυσίδες υπεραγορών για αύξηση της συμμετοχής τόσο των 

επαγγελματικών υποστατικών όσο και του κοινού. Παράλληλα 
με τις επικοινωνιακές αυτές δράσεις, το υφιστάμενο δίκτυο 
κάδων διευρύνθηκε έτσι ώστε να διευκολύνεται ακόμη καλύτερα 
το κοινό. Κάδοι τοποθετήθηκαν τόσο σε σημεία εντός των 
περιοχών όπου εκτελεί έργα το Σύστημα, όσο και σε περιοχές 
που δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα ανακύκλωσης αλλά βρίσκονται 
εστιατόρια και ξενοδοχεία που διαθέτουν γυαλί.
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Εκστρατείες ενημέρωσης για 
την ανακύκλωση γυαλιού σε 
μπαρ και υπεραγορές

Δράση “Θα με βοηθήσεις;”
Η δράση με σύνθημα ‘Θα με βοηθήσεις;΄ απευθυνόταν 
στο προσωπικό επαγγελματικών υποστατικών όπως μπαρ, 
εστιατόρια και καφετέριες που βρίσκονται σε πολυσύχναστες 
και τουριστικές περιοχές της Κύπρου. Μέσω της δράσης αυτής, 
ο Οργανισμός ζητούσε βοήθεια για την ανακύκλωση γυαλιού 
από το προσωπικό τέτοιων υποστατικών. Στις συγκεκριμένες 
περιοχές τοποθετήθηκαν νέοι κάδοι για την ανακύκλωση 
γυαλιού ώστε να γίνει η όλη διαδικασία ευκολότερη. Στόχος της 
δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση κυρίως του προσωπικού των 
συγκεκριμένων υποστατικών και η ενεργή εμπλοκή τους στην 
ανακύκλωση του γυαλιού.  

Η εκστρατεία ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, στην περιοχή Λήδρας 
- Ονασαγόρου στη Λευκωσία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε 
όλες τις πόλεις της Κύπρου. 

Δράση “Ανακύκλωσέ με”
Η δράση με σύνθημα ‘Ανακύκλωσέ με’ ξεκίνησε το ίδιο διάστημα 
σε υπεραγορές και ήταν εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού 
για την ανακύκλωση του γυαλιού. Η δράση ξεκίνησε στα τέλη 
Απριλίου και πραγματοποιήθηκε στις αλυσίδες υπεραγορών 
ΜΕΤΡΟ και Παπαντωνίου σε όλη την Κύπρο. 

Η δράση είχε ως στόχο την ενημέρωση των πελατών των 
υπεραγορών για την ανάγκη ανακύκλωσης των γυάλινων 
συσκευασιών, τα σημεία όπου βρίσκονται οι κοντινότεροι κάδοι 
ανακύκλωσης γυαλιού καθώς και τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να ενημερωθούν για την ανακύκλωση, όπως είναι η 
εφαρμογή ‘ReCYcling CY’ για κινητά και tablets. Παράλληλα, 
στα πλαίσια της συγκεκριμένης εκστρατείας τοποθετήθηκαν 
ενημερωτικά μηνύματα στα ράφια των υπεραγορών όπου 
υπάρχουν μεγάλες ποσότητες γυάλινων συσκευασιών όπως είναι 
οι κάβες των ποτών και τα ράφια των τροφίμων που βρίσκονται 
σε γυάλινα βαζάκια.

Ενέργεια “Θα με βοηθήσεις;” στο κέντρο της Παλιάς Λευκωσίας

Στη Λεμεσό Στην Πάφο

Στη Λάρνακα

Ενέργεια “Ανακύκλωσέ με” στις υπεραγορές ΜΕΤΡΟ Στις υπεραγορές Παπαντωνίου

Τοποθέτηση ενημερωτικών μηνυμάτων για την ανακύκλωση γυαλιού στις υπεραγορές
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O Οργανισμός μας βράβευσε με Τιμητικό Έπαινο για την 
Οικολογική του Δράση το εστιατόριο ‘Knight’s Pub & 
Restaurant’, στα πλαίσια των 11ων Time Out Eating Awards. 
Το εστιατόριο που βραβεύτηκε ξεχώρισε για την ενεργή 
συμμετοχή του στην ανακύκλωση συσκευασιών. Η συγκεκριμένη 
ενέργεια πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των προσπαθειών 
του Οργανισμού για προώθηση της ανακύκλωσης και στα 
επαγγελματικά υποστατικά, καθώς τα συγκεκριμένα βραβεία 
αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της 
επισιτιστικής βιομηχανίας του τόπου.

Τον έπαινο απένειμε ο κ. Κρις Χριστοδούλου, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Green Dot Κύπρου.

Το εθελοντικό πρόγραμμα ‘Green Team’, αποτελεί μια από τις 
δράσεις του Οργανισμού, το οποίο στηρίζεται στον εθελοντισμό 
και στην πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφή και ενημέρωση των 
πολιτών για την αξία και σημασία της ανακύκλωσης. Στα πλαίσια 
αναβάθμισης και εδραίωσης του προγράμματος, η Green Dot 
Κύπρου υπέγραψε μνημόνιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας με το 
Σώμα Προσκόπων Κύπρου, στις αρχές Δεκεμβρίου 2015.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν οι κ. Ανδρέας Λάμπρου, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και 
Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Green Dot Κύπρου.

Στόχος του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η αξιοποίηση 
συνεργειών μεταξύ των δύο οργανισμών με σκοπό τη 
διαμόρφωση ενημερωτικών, εκπαιδευτικών και βιωματικών 
προγραμμάτων για ενημέρωση και εκπαίδευση των προσκόπων 
για τα περιβαλλοντικά θέματα και ιδιαίτερα για την ανακύκλωση. 

Η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με την Υδατοπρομήθεια Λεμεσού 
τοποθέτησαν ειδικό μήνυμα για την ανακύκλωση του γυαλιού στους φακέλους 
των λογαριασμών νερού που απεστάλησαν σε όλα τα νοικοκυριά της περιοχής 
Λεμεσού, με στόχο την αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσής του γυαλιού.

Τιμητικός Έπαινος Οικολογικής Δράσης στο ‘Night’s Pub & Restaurant’

Έπαινος Οικολογικής
Δράσης στα Time Out Eating 
Awards 2015

Μνημόνιο Συνεργασίας 
Green Dot Κύπρου
και Σώματος Προσκόπων 
Κύπρου

Συνεργασία με την 
Υδατοπρομήθεια Λεμεσού 
για την προώθηση της 
ανακύκλωσης των γυάλινων 
συσκευασιών

Από την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στα γραφεία της Green Dot Κύπρου

Φάκελος Υδατοπρομήθειας με μήνυμα για την ανακύκλωση γυαλιού

Μην µε πετάξεις!
Ανακύκλωσε µε!

Ανακύκλωσε τις γυάλινες
συσκευασίες
στους πλησιέστερους
πράσινους κάδους
που θα βρεις
στη γειτονιά σου.

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Ευθύνης 
του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου.
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Συνεχίστηκε για πέμπτη 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 τρεις 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 2015, ήταν οι Premier Shukuroglou, Platanico Wines & Spirits Ltd και οι 
Υπεραγορές Παπαντωνίου.

Επίσης, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σε συσκευασίες της εταιρείας Premier Shukuroglou σήμανση 
που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην απόρριψη των συσκευασιών που περιέχουν φυτοφάρμακα 
στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης φυτοφαρμάκων.

Εκτύπωση μηνυμάτων σε συσκευασίες
Πρόγραμμα «Συνεταίρος» 

Ειδική σήμανση για τα φυτοφάρμακα
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Βράβευση της ομάδας διεξαγωγής της έρευνας

Βράβευση της νικήτριας του διαγωνισμού κας Δεσποιάννας Αλεξάνδρου

Ο Οργανισμός μας σε συνεργασία με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
ΜΒΑ του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης του Κέντρου 
Παραγωγικότητας Κύπρου, διεξήγαγε έρευνα σχετικά με 
την ανακύκλωση. Στόχος της έρευνας ήταν να εξεταστούν οι 
αντιλήψεις, οι συνήθειες και το επίπεδο γνώσης των Κυπρίων 
πολιτών για την ανακύκλωση, το περιβάλλον και το ρόλο της 
Green Dot Κύπρου. Στην έρευνα συμμετείχαν πάνω από 400 
άτομα.

Από την έρευνα προέκυψε πως πολλοί πολίτες γνωρίζουν γιατί 
θα πρέπει να κάνουν ανακύκλωση και ένα σημαντικό ποσοστό 
δηλώνει πως συμμετέχει στα προγράμματα ανακύκλωσης, αν 
και όχι συστηματικά. Οι περισσότεροι έχουν θετική εικόνα για 
την Green Dot Κύπρου και για το έργο που επιτελεί. Τέλος, 
αναφέρουν πως χρειάζονται περισσότερη ενημέρωση για τα 
θέματα της ανακύκλωσης και του περιβάλλοντος γενικά. 

Στα πλαίσια της διαδικτυακής έρευνας, ο Οργανισμός μας 
πραγματοποίησε διαγωνισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Στόχος ήταν η αύξηση της συμμετοχής του κοινού στην έρευνα. 
Νικήτρια του διαγωνισμού ήταν η κα. Δεσποιάννα Αλεξάνδρου, 
η οποία παρέλαβε το δώρο της, ένα ποδήλατο, από το Γενικό 
Διευθυντή του Οργανισμού κ. Κυριάκο Παρπούνα.

O Οργανισμός στα πλαίσια προώθησης της δωρεάν εφαρμογής 
‘ReCYcling CY’ για κινητά και tablets, τοποθέτησε στα μέσα 
Ιουλίου, προωθητικές πινακίδες εξωτερικού χώρου τύπου πίζα, 
σε διάφορα σημεία όλων σχεδόν των αυτοκινητοδρόμων της 
χώρας. Μέσω των συγκεκριμένων πινακίδων, ο Οργανισμός 
ενημέρωνε το κοινό για τις δυνατότητες της εφαρμογής 
‘ReCYcling CY’ και το παρότρυνε να το κατεβάσει στο κινητό ή το 
tablet του. Οι πινακίδες παρέμειναν αναρτημένες μέχρι και τα 
μέσα Αυγούστου.

Ο Οργανισμός μας στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης, διενήργησε το διαγωνισμό «Γνωρίζεις για 
την ανακύκλωση;» με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την 
ανακύκλωση των συσκευασιών. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός 
αποτελούσε ένα παιχνίδι γνώσεων στο οποίο οι παίκτες 
καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για το σωστό διαχωρισμό 
των συσκευασιών στις τρεις κατηγορίες, PMD, Χαρτί, Γυαλί. 

Νικήτρια του διαγωνισμού ήταν η μικρή Θέκλα Σμυρνιού, η οποία 
κέρδισε ένα tablet. Το έπαθλο του διαγωνισμού απονεμήθηκε 
στη νικήτρια από τον Εμπορικό Διευθυντή του Οργανισμού κ. 
Σάκη Θεοδοσίου, στις 27 Μαΐου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας, ο Οργανισμός μας 
ευχαρίστησε και τίμησε την ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και την καθηγήτρια, Δρ. Ντάινα Νικολάου, που διεξήγαγαν τη 
σχετική έρευνα.

Συνεργασία Green Dot 
Κύπρου και Κέντρου 
Παραγωγικότητας για έρευνα 
σχετικά με την ανακύκλωση

Προώθηση “ReCYcling CY” 
με πινακίδες εξωτερικού 
χώρου

Διαγωνισμός «Γνωρίζεις για 
την ανακύκλωση;»

Διαφήμιση “ReCYcling CY” σε πινακίδες εξωτερικού χώρου

Απονομή του βραβείου στη νικήτρια του διαγωνισμού, Θέκλα Σμυρνιού
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Ο διαγωνισμός «Τα βιντεάκια του Μπουκάλα» είχε στόχο την 
προώθηση 6 σύντομων βίντεο στα οποία αναφέρονταν οι βασικές 
πληροφορίες για την ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών 
στην Κύπρο. Στο τέλος κάθε βίντεο ακολουθούσε σχετική 
ερώτηση για την ανακύκλωση των γυάλινων συσκευασιών. 

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια τρεις μήνες. Συνολικά, τα βιντεάκια 
παρακολούθησαν 4,130 άτομα, ενώ στο διαγωνισμό υπήρχαν 
περίπου 1,800 συμμετοχές. 

Νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Παπαμάριος Νικολάου, 
ο οποίος βραβεύθηκε τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015. 
Το έπαθλο του διαγωνισμού ήταν ένα ταξίδι για δύο άτομα 
στην Αθήνα και απονεμήθηκε από το Γενικό Διευθυντή του 
Οργανισμού κ. Κυριάκο Παρπούνα.

Διαδικτυακός Διαγωνισμός  
“Τα βιντεάκια του 
Μπουκάλα”

Απονομή στο νικητή του διαγωνισμού “Τα βιντεάκια του Μπουκάλα”, 
Παπαμάριο Νικολάου

Η Ακαδημία στην ιστοσελίδα του Οργανισμού

Η ιστοσελίδα της Ακαδημίας Ανακύκλωσης

H ‘Ακαδημία Ανακύκλωσης’ αποτελεί ένα νέο 
κομμάτι της ιστοσελίδας του Οργανισμού στην οποία 
ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί πλήρως για το 
πώς να ανακυκλώνει σωστά τις συσκευασίες του. 
Την ‘Ακαδημία Ανακύκλωσης’ μπορεί κάποιος να 
επισκεφθεί είτε μέσω της ιστοσελίδα της Green 
Dot Κύπρου www.greendot.com.cy, είτε μέσω της 
εφαρμογής ‘ReCYcling CY’ για κινητά και tablets.

Διαδραστικός Μετρητής Ανακύκλωσης Γυαλιού
Ο Οργανισμός μας στα πλαίσια της ακαδημίας 
ανακύκλωσης δημιούργησε ένα διαδραστικό μετρητή 
ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών. Μέσω του 
συγκεκριμένου μετρητή παρουσιάζεται κάθε μήνα ο 
ρυθμός ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασιών μέσω 
της σύγκρισης της συνολικής ποσότητας του γυαλιού που 
έχει συλλεχθεί από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, με 
τον ετήσιο στόχο ανακύκλωσης γυαλιού που θα πρέπει να 
επιτευχθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Ακαδημία Ανακύκλωσης
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H Green Dot Κύπρου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015 την αποστολή του ηλεκτρονικού ενημερωτικού 
δελτίου ‘Greenews’, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα Μέλη, τους Μετόχους και τους 
συνεργάτες του Οργανισμού 2 φορές το χρόνο. Στο δελτίο περιλαμβάνονται τα κύρια νέα και 
οι δράσεις του Οργανισμού. Το ηλεκτρονικό δελτίο “Greenews” έρχεται να συμπληρώσει το 
υφιστάμενο ενημερωτικό δελτίο “Τα Νέα της Ανακύκλωσης” το οποίο επίσης αποστέλλεται 
ενδιάμεσα 2 φορές το χρόνο προς τα Μέλη και τους Συνεργάτες του Οργανισμού. Στόχος είναι η 
αποστολή 4 συνολικά ενημερωτικών δελτίων το χρόνο να συνεισφέρει σημαντικά στην πιο συχνή 
ενημέρωση των συνεργατών του Οργανισμού για τους στόχους και τις δραστηριότητές του.

H Green Dot Κύπρου συνέβαλε ουσιαστικά για μια ακόμη φορά 
στη διεξαγωγή της παγκύπριας εκστρατείας καθαρισμού “Let’s 
Do It Cyprus” η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2015, 
με τη συμμετοχή περίπου 9,500 εθελοντών, οι οποίοι συνέλεξαν 
22,848 κιλά σύμμεικτα και 2,950 κιλά ανακυκλώσιμα υλικά, από 
όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία αποτελεί μέρος της παγκόσμιας 
εκστρατείας “Let’s Do It World” που διεξάγεται σε 100 περίπου 
χώρες ανά την υφήλιο. Στόχος της εκστρατείας κάθε χρόνο είναι 
ο καθαρισμός φυσικών περιοχών από απορρίμματα καθώς και 
η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για το μείζον 
πρόβλημα της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους στο περιβάλλον.

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

Οι μασκότ της Green Dot Κύπρου, της ΑΦΗΣ και της 
Ηλεκτροκύκλωσης έλαβαν και φέτος μέρος στο αποκριάτικο 
καρναβάλι του Δήμου Αγλαντζιάς.

Κύριο θέμα του Καρναβαλιού τη συγκεκριμένη χρονιά ήταν η 
σωστή διαχείριση των απορριμμάτων για ένα καλύτερο και πιο 
καθαρό περιβάλλον. Βασίλισσα του καρναβαλιού ήταν η «Θεία 
Νίτσα», η οποία με το σλόγκαν «Πού τα πετάς ρε;» είχε ως 
στόχο να προβληματίσει και να ευαισθητοποιήσει τους δημότες 
για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους. Λόγω 
και του θέματος του καρναβαλιού οι μασκότ των Συστημάτων 
που διαχειρίζεται ο Οργανισμός είχαν την τιμητική τους και 
παρέλασαν πρώτες ανοίγοντας την καρναβαλίστικη παρέλαση.

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό 
Δελτίο “Greenews”

Ενεργή Συμμετοχή στην εκστρατεία καθαρισμού 
“Let’s Do it Cyprus! ”

Οι μασκότ μας στο 
Καρναβάλι Αγλαντζιάς

Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο “Greenews”

H ομάδα του Οργανισμού μας μετά τον καθαρισμό στο ΓΣΠ

Οι μασκότ μας στο αποκριάτικο καρναβάλι του Δήμου Αγλαντζιάς
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Η Green Dot Κύπρου στήριξε και το 2015 την παγκόσμια πρωτοβουλία κατά της κλιματικής αλλαγής «Η 
Ώρα της Γης». Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκαν 
το Μάρτιο του 2015 και βρίσκονταν υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος. 

Το βράδυ της εκδήλωσης έσβησαν τα φώτα στα γραφεία του Οργανισμού για μία ώρα, ενώ παράλληλα, 
εκπρόσωποι του Οργανισμού μας παρευρέθηκαν στη συμβολική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο για τον ίδιο σκοπό. 

To 2015, η συγκεκριμένη δράση με το σύνθημα «Χρησιμοποίησε τη δύναμή σου για αλλαγή της 
κλιματικής αλλαγής» είχε ως στόχο να προκαλέσει την κοινωνία ώστε να κινητοποιηθεί για την 
αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής περιβαλλοντικής πρόκλησης.

Ο Οργανισμός μας στήριξε το παιδικό πάρτι γενεθλίων του πιο 
φανατικού υποστηρικτή της ανακύκλωσης. Στις 21 Φεβρουαρίου 
ο μικρός Χρίστος Χατζηνικολάου έγινε 6 χρονών και στο πάρτι 
γενεθλίων του όλα θύμιζαν ανακύκλωση! Το πάρτι ήταν γεμάτο 
με φορτηγά και παιχνίδια για την ανακύκλωση και για το σωστό 
διαχωρισμό των υλικών. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν το 
φορτηγό ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου που εμφανίστηκε 
στο παιδικό πάρτι γενεθλίων προς μεγάλη έκπληξη μικρών 
και μεγάλων. Με το πέρας της εκδήλωσης όλοι οι καλεσμένοι 
δήλωναν ενθουσιασμένοι και υπέρμαχοι της ανακύκλωσης.  

Η ενεργοποίηση της κοινωνίας και η εθελούσια ενασχόληση των 
παιδιών, όπως στην περίπτωση του Χρίστου, με την ανακύκλωση 
είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα. Πριν από 5 χρόνια κανείς 
δεν θα πίστευε στην Κύπρο, ότι ένα παιδάκι 6 χρονών στην 
Κύπρο θα έκανε κύριο θέμα των γενεθλίων του την Ανακύκλωση. 
Και όμως, αυτό γίνεται πλέον πραγματικότητα και αποδεικνύει με 
τον καλύτερο τρόπο ότι με προσήλωση και συστηματική δουλειά 
η Κύπρος μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο.

H Green Dot Κύπρου στην 
«Ώρα της Γης»

Παιδικό Πάρτι Γενεθλίων

Εκδήλωση στο Προεδρικό ΜέγαροΏρα της Γης - Γραφεία Green Dot Κύπρου
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Ο Οργανισμός μας στήριξε το 10ο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Πρωτάθλημα Beach Volley Λάρνακας 2015 που 
πραγματοποιήθηκε στις Φοινικούδες στη Λάρνακα από τις 17 
έως τις 21 Ιουνίου. Στο Πρωτάθλημα συμμετείχαν 44 ομάδες 
από 38 διαφορετικά Πανεπιστήμια από 16 χώρες της Ευρώπης. 
Συνολικά διεξήχθησαν 158 παιχνίδια, τα οποία παρακολούθησε 
πλήθος κόσμου. Το Πρωτάθλημα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες, 
διεθνείς διοργανώσεις, που προβάλλουν ιδιαίτερα το Beach 
Volley και τον αθλητισμό της Κύπρου γενικότερα.

O Οργανισμός μας συμμετείχε και το 2015 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 
σε αυτά.

Στις εκδηλώσεις η Green Dot Κύπρου συμμετείχε κυρίως με δικά 
της περίπτερα στα οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 
να παίξουν με παιχνίδια για την ανακύκλωση, να ψυχαγωγηθούν 
με τις μασκότ του Οργανισμού αλλά και να ενημερωθούν για 
τα προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, μπαταριών και 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η Green Dot Κύπρου 
υποστηρικτής στο 10ο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Πρωτάθλημα Beach Volley 
Λάρνακας 2015

Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις

Προσκοπικό Παιδικό Φεστιβάλ
Με παιχνίδια για την ανακύκλωση στο προσκοπικό φεστιβάλ για παιδιά που 
πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου στην Πύλη Αμμοχώστου, στη Λευκωσία.

Τουρνουά Ποδοσφαίρου Αγίας Νάπας
Με τη μασκότ του Οργανισμού μας τον Πρασινομπαλίτσα στο τουρνουά ποδοσφαίρου 
της Αγίας Νάπας. Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου, στο Παραλίμνι.

Εκδήλωση στο A’ Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αραδίππου
Με παιχνίδι για το σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών σε εκδήλωση του 
Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Α’ Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
Αραδίππου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου, στον προαύλιο χώρο 
του Νηπιαγωγείου.

Εκδήλωση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης
Με το διαδικτυακό παιχνίδι ‘Recycling Hero’ που αφορά το σωστό διαχωρισμό των 
συσκευασιών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Έγκωμης. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 6 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του σχολείου.  



60

Γιορτή του Παιδιού στο Δήμο Λατσιών
Με παιχνίδι για την ανακύκλωση στην εκδήλωση για τον εορτασμό της «Ημέρας του 
Παιδιού» που διοργάνωσε ο Δήμος Λατσιών στις 11 Ιουνίου, στο Δημοτικό Στάδιο 
Λατσιών.  

9ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος του ΑΣΤΡΑ
Με παιχνίδια για την ανακύκλωση στο 9ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος ‘Σκέψου τις 
επόμενες γενιές’ του ραδιοφωνικού σταθμού ‘Άστρα’, που πραγματοποιήθηκε στις 
20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο της Ακρόπολης, στη Λευκωσία.

Εκδήλωση στο Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου
Ο Οργανισμός μας τίμησε με την παρουσία του τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με 
θέμα το περιβάλλον που διοργάνωσε το Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου. Η 
εκδήλωση συνδυάστηκε με την παραλαβή των κάδων ανακύκλωσης PMD, Χαρτιού 
αλλά και Μπαταριών, που τοποθετήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο με στόχο την 
ευαισθητοποίηση και αύξηση της συμμετοχής των μαθητών στα προγράμματα 
ανακύκλωσης που προσφέρει ο Οργανισμός μας.

Εκδήλωση Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου
Με παιχνίδια για την ανακύκλωση συσκευασιών και μπαταριών στην εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου, γιορτάζοντας την παγκόσμια 
ημέρα ρευματοπαθών, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου στο Πάρκο της 
Ακρόπολης, στη Λευκωσία.

Περιβαλλοντική Εκδήλωση της Πράσινης Ασπίδας
Με ενημερωτικό περίπτερο στην εκδήλωση για την ημέρα περιβάλλοντος που 
διοργάνωσε η μηνιαία ανεξάρτητη περιβαλλοντική εφημερίδα ‘Πράσινη Ασπίδα’ 
στις 27 Ιουνίου, στην Κυπερούντα.
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www.afiscyprus.com.cy
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Tα Νέα της ΑΦΗΣ

Με την προσπάθεια όλων
και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος 
καλύφθηκε για πρώτη φορά ο στόχος του 25% 
που προνοεί ο νόμος. 

Σταθερός στόχος της ΑΦΗΣ είναι η αύξηση των μπαταριών που 
συλλέγονται και ανακυκλώνονται κάθε έτος με ελάχιστο ορίζοντα 
την κάλυψη σταδιακά των στόχων που προνοεί η Νομοθεσία. Με 
την προσπάθεια όλων και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος 
καλύφθηκε για πρώτη φορά ο στόχος του 25% που προνοεί ο 
νόμος. Παρά όμως το πολύ θετικό αυτό αποτέλεσμα, ο Οργανισμός 
μας πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειες του 
για βελτίωση της απόδοσής του καθώς από τον Οκτώβριο του 
2016 ο στόχος σχεδόν διπλασιάζεται φτάνοντας το 45%. Σύντομα 
λοιπόν το Σύστημα θα κληθεί να συλλέγει και να ανακυκλώνει 90 
περίπου τόνους μπαταριών ετήσια. Ο νέος και φιλόδοξος στόχος 
μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της ανάπτυξης του δικτύου των 
κάδων της ΑΦΗΣ και μέσω της καλύτερης ενημέρωσης και της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα οφέλη της ανακύκλωσης, 
ώστε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Επτά χρόνια μετά την ίδρυση της ΑΦΗΣ και την τοποθέτηση 
των πρώτων κάδων ανακύκλωσης μπαταριών στην Κύπρο, η 
εγκατάσταση κάδων συνεχίζεται με ψηλούς ρυθμούς. Από την 
έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος μέχρι και το τέλος του 
2015, τοποθετήθηκαν 3214 κάδοι μπαταριών σε όλη την Κύπρο, 
ενώ ο αρχικός σχεδιασμός, προνοούσε την τοποθέτηση 2600 
κάδων κατά την πρώτη εξαετία λειτουργίας του. Οι στόχοι δηλαδή 
υπερκαλύφθηκαν και συνεχίζεται απρόσκοπτα η τοποθέτηση και 
άλλων κάδων.
Το 2015, παρατηρήθηκε αύξηση στο ρυθμό τοποθέτησης 
κάδων σε σύγκριση με το 2014. Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος, 
τοποθετήθηκαν 342 κάδοι, ποσότητα 25% ψηλότερη σε σύγκριση 
με το 2014.
Ο ρυθμός τοποθέτησης των κάδων ανά έτος από την αρχή της 
λειτουργίας του Συστήματος μέχρι και σήμερα, παρουσιάζεται στις 
παραστάσεις που ακολουθούν:

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αριθμός των κάδων που 
τοποθετήθηκαν το 2015 στις διάφορες επαρχίες της Κύπρου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ 2009 - 2015
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Είναι αναμενόμενο γενικά πως ο ρυθμός τοποθέτησης κάδων 
θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου καθώς τα υποψήφια 
σημεία τοποθέτησης σταδιακά ικανοποιούνται. Όμως ανάλογα 
με την επικοινωνία που γίνεται κάθε χρόνο, υπάρχει και ανάλογο 
ενδιαφέρον για νέους κάδους.
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Η χρονία ήταν επιτυχημένη, ιδιαίτερα για τις επιδόσεις στην 
συλλογή μπαταριών.
Από πλευράς ποσοτήτων μπαταριών συλλέχθηκαν περίπου 
54,5 τόνοι μπαταριών, ποσότητα αυξημένη κατά 34,2% σε 
σύγκριση με την ποσότητα που συλλέχθηκε το 2014. Στην 
παρακάτω γραφική παράσταση παρουσιάζεται η ετήσια 
ποσότητα μπαταριών που συλλέγεται από το Σύστημα από 
τα μέσα του 2009 μέχρι το 2015 όπου απεικονίζεται και η 
ανοδική πορεία συλλογής των μπαταριών.

Πιο κάτω, παρουσιάζεται η ανάλυση των ποσοτήτων 
μπαταριών που συλλέχθηκαν την ίδια περίοδο ανά επαρχία:

Όσον αφορά το 2015, στη γραφική παράσταση που 
ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσότητα των μπαταριών που 
συλλέχθηκαν ανά επαρχία το 2015.

Η επιτυχία της προσπάθειας που κάνει η ΑΦΗΣ 
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη σωστή και 
συνεχή ενημέρωση των πολιτών για συμμετοχή στην 
ανακύκλωση των μπαταριών καθώς και για τα οφέλη 
της ανακύκλωσής τους. Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός 
έχει εντείνει ακόμη περισσότερο τις επικοινωνιακές 
του δράσεις προκειμένου να επιτύχει τους στόχους 
του. Προς την επίτευξη όμως των εθνικών στόχων, 
χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους 
αλλά κυρίως από το Κράτος, καθώς η στήριξή του 
στην ενημέρωση των πολιτών για τους σκοπούς 
και τα οφέλη της ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για το Σύστημα. Η συνεχής προσπάθεια 
σε κάθε περίπτωση, για την επίτευξη των στόχων του 
Συστήματος, σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό 
διάστημα, θα συνεχιστεί αμείωτη από την ΑΦΗΣ.

Το 2015, οι μπαταρίες που τοποθετήθηκαν στην 
αγορά με βάση τις ποσότητες που δήλωσαν τα Μέλη 
της ΑΦΗΣ, ήταν 234,20 τόνοι μπαταριών, έναντι 
225,94 τόνων το 2014, κατά τι δηλαδή αυξημένες. 
Αυτό δείχνει σημάδια ανάκαμψης της κατανάλωσης 
μεν, αλλά η καθίζηση που παρατηρείται στην 
αγορά από το 2010 μέχρι το 2015, είναι (σε βάρος 
μπαταριών) της τάξης του 16,5%.

Συλλογή Μπαταριών

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 2009 - 2015

2009

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

40563
54455

6328

25212

33099
31219

39090

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2009 - 2015

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

113747

65470

24695
15574

10886

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2015

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

26133

15925

5789
VALUE

2888



65

Κύριος στόχος της ΑΦΗΣ διαχρονικά είναι η επίτευξη των ποσοτικών στόχων που θέτει η νομοθεσία και 
για το λόγο αυτό, το Σύστημα επενδύει πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού εσόδων του (περίπου 
το 40%) στην επικοινωνία. Το 2015 επενδύθηκαν €175,000 σε επικοινωνία, ενώ για το 2016, έχει 
προϋπολογισθεί επένδυση ύψους €225,000.
Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των επικοινωνιακών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2015.

Ενημέρωση του κοινού

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 παράχθηκε και προβλήθηκε η πρώτη από τη νέα σειρά των τηλεοπτικών 
διαφημίσεων της ΑΦΗΣ, μέσω της οποίας παρουσιάστηκε το πώς οι τοξικές ουσίες που περιέχουν οι μπαταρίες μπορεί 
να εισέλθουν στον οργανισμό μας μέσω του πόσιμου νερού, εάν οι μπαταρίες απορριφθούν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. 
H τηλεοπτική διαφήμιση προβλήθηκε στα κανάλια Mega, Sigma και Ant1 από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 19 Απριλίου.

Στη συνέχεια, παράχθηκε και 
προβλήθηκε και δεύτερη αντίστοιχη 
τηλεοπτική διαφήμιση της ΑΦΗΣ, 
μέσω της οποίας παρουσιάστηκε το 
πώς οι τοξικές ουσίες που περιέχουν 
οι μπαταρίες μπορεί να εισέλθουν 
στον οργανισμό μας μέσω των τροφών, 
εάν δεν διαχειριστούμε σωστά τις 
μπαταρίες. Η τηλεοπτική διαφήμιση 
προβλήθηκε στα κανάλια Mega, 
Sigma και Ant1 την περίοδο από 
τις 23 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 
Νοεμβρίου.

Στόχος της συγκεκριμένης σειράς διαφημίσεων είναι η 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω της 
ανάδειξης των βλαβερών συνεπειών που προκύπτουν από 
τη λανθασμένη απόρριψη των μπαταριών στο περιβάλλον, 
ή στα σκύβαλα. Μέσω των συγκεκριμένων διαφημίσεων 
τονίστηκε πως τα συνεπακόλουθα της ρύπανσης δεν είναι 
μακριά μας ούτε χρονικά, ούτε χωρικά, αλλά αντιθέτως 
είναι κοντά μας και μας επηρεάζουν καθημερινά. Οι 
τοξικές ουσίες που περιέχουν οι μπαταρίες εισέρχονται 
στον Οργανισμό μας με διάφορους τρόπους, είτε μέσω 
του νερού, είτε του εδάφους και των τροφών που 
καταναλώνουμε. Και οι δύο διαφημίσεις απέσπασαν πολύ 
θετικές κριτικές. 

Η χρήση πιο προκλητικών μηνυμάτων σε διαφημίσεις 
πρέπει πάντα να γίνεται με προσοχή και να συνδυάζεται 
με την παροχή λύσης στους καταναλωτές, η οποία να 
αντιμετωπίζει την απειλή που προβάλλεται.

Η σειρά αυτών των διαφημίσεων της ΑΦΗΣ έχει πετύχει 
αυτή την ισορροπία αφού την προβολή του προβλήματος 
ακολουθεί η λύση που είναι οι 3300 κάδοι της ΑΦΗΣ σε 
όλη την Κύπρο όπου μπορεί ο καταναλωτής να μεταφέρει 
τις μπαταρίες του για ανακύκλωση.

Τηλεοπτική Διαφήμιση

Στιγμιότυπα από την πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση του Οργανισμού

Στιγμιότυπα από τη δεύτερη τηλεοπτική 
διαφήμιση του Οργανισμού
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 κυκλοφορούσαν σε όλη 
την Κύπρο δύο υπεραστικά λεωφορεία ντυμένα με τα 
χρώματα και τα μηνύματα της ΑΦΗΣ. Τα λεωφορεία 
εκτελούσαν δρομολόγια μεταξύ των πόλεων, ενώ 
κυκλοφορούσαν παράλληλα και εντός των πόλεων μέχρι 
τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. 
Μέσω της προωθητικής αυτής ενέργειας, ο Οργανισμός 
υπενθύμιζε στο κοινό τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει 
η ανεξέλεγκτη απόρριψη των μπαταριών στο περιβάλλον 
παροτρύνοντάς το ταυτόχρονα να συμμετέχει στην 
ανακύκλωση μεταφέροντας τις μπαταρίες τους στους 
κάδους ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ.

Παράλληλα, με την τηλεοπτική εκστρατεία και την 
κυκλοφορία των λεωφορείων, τοποθετήθηκαν σε 
διάφορα σημεία όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, 
πινακίδες εξωτερικού χώρου. Μέσω των πινακίδων 
προβάλλονταν και πάλι οι αρνητικές επιπτώσεις που έχει 
η ανεξέλεγκτη απόρριψη των μπαταριών στο περιβάλλον 
ενώ παράλληλα το κοινό παροτρυνόταν να ανακυκλώσει 
τις χρησιμοποιημένες του μπαταρίες στoυς κάδους 
ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ. Οι πινακίδες 
τοποθετήθηκαν στις αρχές Μαρτίου και παρέμειναν 
τοποθετημένες μέχρι το τέλος του έτους.

Διαφήμιση σε 
κινούμενα μέσα

Διαφημίσεις
σε εμπορικά κέντρα

Ραδιοφωνική 
διαφήμιση

Διαδικτυακή καμπάνια

Πινακίδες Εξωτερικού 
Χώρου

Λεωφορείο ντυμένο με τα μηνύματα του Οργανισμού

Οι διαφημίσεις της ΑΦΗΣ σε εμπορικά κέντρα Διαδικτυακό banner

Πινακίδες εξωτερικού χώρου με τη νέα σειρά διαφημίσεων της ΑΦΗΣ

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.

Η ΑΦΗΣ δημιούργησε το 2015 και ραδιοφωνική 
διαφήμιση με ύφος και προσέγγιση παρόμοια με την 
υπόλοιπη εκστρατεία, αναδεικνύοντας τους κινδύνους 
από τη μη ανακύκλωση των μπαταριών. Η ραδιοφωνική 
διαφήμιση ξεκίνησε το Μάρτιο και διήρκησε μέχρι τα 
τέλη Μαΐου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Sfera, 
Super FM, U-radio και UCY voice. Παράλληλα, η ΑΦΗΣ 
ήταν χορηγός σε ειδικές ενότητες των ραδιοφωνικών 
σταθμών Super FM, U-radio και UCY voice.

Το 2015 η ΑΦΗΣ προχώρησε και σε διαδικτυακή 
καμπάνια με μηνύματα που κινούνταν στην ίδια 
φιλοσοφία με την υπόλοιπη εκστρατεία. Ο Οργανισμός 
προβλήθηκε μέσω των σελίδων: Sigmalive.com, 
Philenews.com, Kathimerini/24sports, Kathimerini, 
Ant1iwo.com, LiveNews.com.cy. Τα μηνύματα του 
Οργανισμού προβλήθηκαν και μέσω της σελίδας 
Dialogos, μέχρι το τέλος του 2015.
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Η ΑΦΗΣ δημιούργησε το 2015 ένα νέο ενημερωτικό 
δελτίο ‘Θετικά  Νέα’ με στόχο την πιο άμεση και τακτική 
επικοινωνία με τους συνεργάτες της. Το ενημερωτικό 
δελτίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα Μέλη, τους 
Μετόχους και τους συνεργάτες του Οργανισμού 2 φορές 
το χρόνο, τους μήνες Ιούνιο και Οκτώβριο. Το δελτίο 
περιλαμβάνει τα κύρια νέα και τις δράσεις της ΑΦΗΣ, ενώ 
παράλληλα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και νέα των 
συνεργατών του Οργανισμού. 

Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο “Θετικά Νέα” σε 
συνδυασμό με το ενημερωτικό δελτίο “Τα Νέα της 
Ανακύκλωσης” ενισχύουν σημαντικά την επικοινωνία του 
Οργανισμού καθώς πλέον όλα τα νέα για τους στόχους 
και τις δραστηριότητες της ΑΦΗΣ κοινοποιούνται προς τα 
ενδιαφερόμενα μέρη συνολικά 4 φορές το χρόνο.

Η ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ έχει αναβαθμιστεί και φιλοξενεί 
όλες τις ηλεκτρονικές της εφαρμογές. Η ΑΦΗΣ έχει 
δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη γκάμα 
από διαδραστικά, ψυχαγωγικά και ενημερωτικά 
παιχνίδια που προβάλουν την ανάγκη ανακύκλωσης 
των χρησιμοποιημένων μπαταριών και την προστασία 
του περιβάλλοντος και της υγείας μας. Τα παιχνίδια 
προωθούνταν μέχρι πρόσφατα μόνο μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, ενώ με τις νέες διευθετήσεις είναι 
πλέον προσβάσιμα από όλους και μέσω της ιστοσελίδας 
του Οργανισμού (www.afiscyprus.com.cy).

Η ΑΦΗΣ μέσα στο 2015 διενήργησε το διαδικτυακό 
διαγωνισμό «Μάζεψέ τες όλες». Στα πλαίσια του 
διαγωνισμού, κάθε παίκτης έπρεπε σε συγκεκριμένο 
χρόνο να συλλέξει τις μπαταρίες που έπεφταν από 
τον ουρανό χρησιμοποιώντας τον κάδο της ΑΦΗΣ, 
προκειμένου να προστατεύσει το έδαφος, το νερό και 
τον αέρα από τη ρύπανση που προκαλεί στο περιβάλλον 
η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε 
στις 28 Ιουλίου και διήρκησε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. 
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέραν των 550 ατόμων. Η 
ΑΦΗΣ βράβευσε τη νικήτρια του διαγωνισμού κα. Έλενα 
Στυλιανού με ένα ποδήλατο.

Ηλεκτρονικό Newsletter 
“Θετικά Νέα”

Ιστοσελίδα ΑΦΗΣ

Διαδικτυακός Διαγωνισμός 
«Μάζεψέ τες όλες»

Εικόνα από το πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου

Στάδια διαδικτυακού διαγωνισμού

Η νικήτρια του διαδικτυακού διαγωνισμού κα. Έλενα Στυλιανού
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Η ΑΦΗΣ βράβευσε σε ειδική τελετή τον Ιούνιο του 
2015 το δημοτικό σχολείο Αγίων Αναργύρων Μονής – 
Μοναγρουλλίου ως το σχολείο με την καλύτερη επίδοση 
παγκύπρια στην ανακύκλωση μπαταριών το 2014. Στο 
σχολείο δόθηκε τιμητικός έπαινος και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός αξίας 500 ευρώ για τις ανάγκες του σχολείου. 
Παράλληλα, άλλα εννέα σχολεία σε όλη την Κύπρο 
τιμήθηκαν το 2015 με επαίνους επίσης για τις καλές 
επιδόσεις τους το 2014.

Η ΑΦΗΣ εγκαινίασε το Μάρτιο του 2015 μια νέα δράση σε συνεργασία με 
μεγάλες επιχειρήσεις του τόπου που εργοδοτούν πολλούς εργαζομένους. 
Μέσω της πρωτοβουλίας ‘Μαζί Μπορούμε΄ οι οργανισμοί αυτοί σε 
συνεργασία με την ΑΦΗΣ καλούν το προσωπικό τους να φέρει στα γραφεία 
του οργανισμού τους τις μπαταρίες τους από το σπίτι τους, προκειμένου να 
ανακυκλωθούν. Στόχος είναι κυρίως να ευαισθητοποιηθεί το προσωπικό 
και να εμπλακεί ενεργά στην ανακύκλωση των μπαταριών. Οι εταιρείες που 
συμμετείχαν στην εκστρατεία το 2015 ήταν οι εταιρείες Petrolina (Holdings) 
Public Ltd και Αδελφοί Λανίτη Λτδ.

H ΑΦΗΣ συνδιοργάνωσε και το 2015 τα Πέμπτα Περιβαλλοντικά 
Βραβεία, μαζί με τους οργανισμούς Green Dot Κύπρου και 
Ηλεκτροκύκλωση. Οι Βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις 
8 Ιουλίου στο Hilton Park, στη Λευκωσία. Ο θεσμός ανέδειξε 
προσωπικότητες, εταιρείες και οργανισμούς για τη συνεισφορά τους 
στην προώθηση της αξίας και της προστασίας του περιβάλλοντος 
και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας.

Tην εκδήλωση διοργάνωσε η ΙΜΗ και χορηγός επικοινωνίας ήταν το 
περιοδικό ΙΝ Business.

Μεταξύ άλλων, η ΑΦΗΣ απένειμε τιμητικό έπαινο 
και στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς 
(Κύκλος Β’) για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους 
στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών. Οι μαθητές 
κατάφεραν να συλλέξουν 623 κιλά χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες σε χρονικό διάστημα 3 μηνών, στα πλαίσια ενός 
διαγωνισμού που διοργάνωσε η διεύθυνση του σχολείου.

Βράβευση Σχολείων
με τις υψηλότερες 
επιδόσεις στην ανακύκλωση 
μπαταριών

Δράση “Μαζί Μπορούμε”

5α Περιβαλλοντικά Βραβεία

Βράβευση δημοτικού σχολείου Μονής - Μοναγρουλλίου 
για την ανακύκλωση μπαταριών 

Κατά την απονομή του τιμητικού επαίνου στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς

Βράβευση δημοτικού σχολείου
Μονής - Μοναγρουλλίου

Έπαινος στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς

Οι κάδοι της ΑΦΗΣ στη δράση ΄Μαζί Μπορούμε’

Τελετή βράβευσης στα 5α Περιβαλλοντικά Βραβεία
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Η ΑΦΗΣ συμμετείχε με τις μασκότ 
της στο Καρναβάλι της Αγλαντζιάς 
στις 15 Φεβρουαρίου, το οποίο τη 
συγκεκριμένη χρονιά είχε ως κύριο 
θέμα τη σωστή διαχείριση των 
απορριμμάτων για ένα καλύτερο και 
πιο καθαρό περιβάλλον. Λόγω του 
θέματος του φεστιβάλ οι μασκότ του 
Οργανισμού είχαν την τιμητική τους 
και παρέλασαν πρώτες ανοίγοντας 
το καρναβάλι.

Η ΑΦΗΣ προκήρυξε μέσα στο 2015 πρωτότυπο 
διαγωνισμό μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για 
συλλογή ιδεών για εμπλουτισμό της επικοινωνιακής 
στρατηγικής της. Προσκλήθηκαν 7 πανεπιστημιακά 
ιδρύματα που εδρεύουν στην Κύπρο. Οι ομάδες 
των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετείχαν στο 
διαγωνισμό ήταν από τομείς σχετικούς με τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και την Επικοινωνία. 
Η υποβολή προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 27 
Μαρτίου και η παρουσίασή τους πραγματοποιήθηκε 
στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, τον 
Απρίλιο. Οι προτάσεις των ομάδων αξιολογήθηκαν 
από ειδική επιτροπή που αποτελούνταν από στελέχη 
της ΑΦΗΣ και από συνεργάτες της που έχουν εμπειρία 
στην επικοινωνία.
Νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η ομάδα του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την οποία αποτελούσαν οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές: Κωνσταντίνα Χριστοφόρου, 

Μελής Κίττος, Νικόλας Κούτσακος, Σοφία Μιχαηλίδου 
και Κυριάκος Ονησιφόρου. Μαζί τους συνεργάστηκε η 
επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου, Δρ. Γιούλα 
Μελανθίου. 
Δεύτερη αναδείχθηκε η ομάδα του Πανεπιστημίου 
Frederick την οποία αποτελούσαν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές: Βικτώρια Λεωνίδου, Γιάννης Βενέτης και 
Ηλιάνα Παφίτη, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή 
Δρ. Αντώνη Μπαλντούκα. 
Οι νικήτριες ομάδες έλαβαν το χρηματικό βραβείο 
των 3,500 και 2,000 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ 
παράλληλα δόθηκε και έπαινος για τη συμμετοχή 
των πανεπιστημίων στο διαγωνισμό, ύψους 500 
ευρώ, για να βραβεύσουν κάποιο φοιτητή τους με 
ψηλή επίδοση. Ορισμένες από τις ενέργειες που 
περιλαμβάνονταν στις προτάσεις των βραβευθέντων, 
θα συμπεριληφθούν στην επικοινωνιακή στρατηγική 
της ΑΦΗΣ για τα επόμενα έτη.

Αποκριάτικο 
Καρναβάλι 
Αγλαντζιάς

Business Case Competition

Η βράβευση της ομάδας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Η βράβευση της ομάδας του Πανεπιστημίου Frederick
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H ΑΦΗΣ έλαβε και φέτος μέρος στο 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης που διοργάνωσε η Green Dot Κύπρου. Το 
Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου, στο Πάρκο της 
Ακρόπολης στο Στρόβολο. Στο Φεστιβάλ, η ΑΦΗΣ είχε το δικό 
της περίπτερο στο οποίο οι μικροί επισκέπτες μπορούσαν να 
παίξουν με το νέο παιχνίδι τοξοβολίας της ΑΦΗΣ, καθώς και με 
τα ηλεκτρονικά της παιχνίδια. Όσοι συμμετείχαν στα παιχνίδια 
της ΑΦΗΣ λάμβαναν ένα συμβολικό δώρο, ενώ οι νικητές των 
παιχνιδιών έμπαιναν σε κλήρωση για ένα ποδήλατο αξίας 
300 ευρώ. Το περίπτερο της ΑΦΗΣ προσέλκυσε ιδιαίτερα το 
ενδιαφέρον του κοινού. Το Φεστιβάλ στέφθηκε με επιτυχία αφού 
το επισκέφθηκαν πέραν των 10,000 ατόμων.

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε με δικό της περίπτερο και στο 1ο 
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Λεμεσού 
που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2015. Το Φεστιβάλ 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ειδικής εκστρατείας προώθησης 
της ανακύκλωσης μαζί με τους Δήμους της Μείζονος Λεμεσού 
και είχε μεγάλη επιτυχία. 

Στο περίπτερο της ΑΦΗΣ, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία 
να παίξουν με το παιχνίδι τοξοβολίας του Οργανισμού και να 
λάβουν μικρά συμβολικά δώρα. Επίσης, στο συγκεκριμένο 
περίπτερο οι παρευρισκόμενοι ενημερώνονταν για την 
ανακύκλωση μπαταριών και για τις δράσεις του Οργανισμού. 
Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι μπορούσαν να διασκεδάσουν με 
τις μασκότ του Οργανισμού.

5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης Green Dot Κύπρου

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού

Tα παιχνίδια της ΑΦΗΣ στο 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου

Tα παιχνίδια της ΑΦΗΣ στο Φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Λεμεσού

Απονομή δώρου στη νικήτρια του διαγωνισμού, Ελένη Αθανασίου

H                                  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ
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Η ΑΦΗΣ διοργάνωσε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση το 
Σάββατο 19 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 και να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό 
«Κάνε την ανακύκλωση μπαταριών παιχνίδι».  

Σε όλους τους διαγωνιζομένους και τους 
παρευρισκόμενους στο χώρο, μοιράζονταν δώρα όπως 
παιδικά παραμύθια για την ανακύκλωση και κουτάκια 
προσωρινής φύλαξης των χρησιμοποιημένων μπαταριών 
για το σπίτι. 

Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε ζωντανή ραδιοφωνική 
σύνδεση από το Πρώτο Πρόγραμμα του Ρ.Ι.Κ.., το οποίο 
ψυχαγωγούσε τους παρευρισκόμενους με τις μουσικές 
του επιλογές. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και 
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Rethink, για τη Μείωση, 
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των Απορριμμάτων 
στην Κύπρο. 

Η εκδήλωση προωθήθηκε μέσω της σελίδας της ΑΦΗΣ 
στο Facebook καθώς και μέσω των τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών καναλιών του Ρ.Ι.Κ..

Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις ΑΦΗΣ 

Απονομή των βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού, 
Ανδρέα Καραολή και Βικτώρια Νεοφύτου

Στιγμιότυπα από τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
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O Οργανισμός συμμετείχε και το 2015 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 σε αυτά.

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε στις εκδηλώσεις αυτές με 
παιχνίδια για την ανακύκλωση μπαταριών για 
μικρούς και μεγάλους. Στους συμμετέχοντες 
δίνονταν μικρά δώρα, όπως τα κουτάκια 
προσωρινής φύλαξης των χρησιμοποιημένων 
μπαταριών.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις αυτές ήταν:

Συμμετοχή σε διάφορες 
εκδηλώσεις 

Η εκδήλωση «Προσκοπικό Παιδικό Φεστιβάλ» που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο 
στην Πύλη Αμμοχώστου, στη Λευκωσία και διοργανώθηκε από το Σώμα Προσκόπων 
Κύπρου. 

Η εκδήλωση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης που πραγματοποιήθηκε το Μάιο 
και είχε ως θέμα την ανακύκλωση και το περιβάλλον.

Η εκδήλωση του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Α’ Δημόσιου και Κοινοτικού 
Νηπιαγωγείου Αραδίππου που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, στον προαύλιο χώρο 
του Νηπιαγωγείου.

Η εκδήλωση «Πανηγύρι Χαράς» που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο στο Δάλι, και 
διοργανώθηκε από το Δήμο Ιδαλίου. 
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Η εκδήλωση του Δημοτικού Σχολείου της Ανθούπολης για ενημέρωση των μαθητών 
για την ανακύκλωση μπαταριών που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, στο χώρο του 
σχολείου. 

Η εκδήλωση «Μαζί στη Ζωή» που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) με σκοπό την ενίσχυση του Συνδέσμου, το 
Σεπτέμβριο, στο Πάρκο της Ακρόπολης, στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση «9ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος ‘Σκέψου τις επόμενες γενιές’» που 
διοργάνωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Άστρα το Σεπτέμβριο, στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση ‘Mediterranean Science Festival’ που διοργανώθηκε στα πλαίσια της 
Εβδομάδας Έρευνας και Καινοτομίας και πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο, στους 
Χαρουπόμυλους, στη Λεμεσό.

Η εκδήλωση του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου 
Λυκαβητού για την ημέρα του παιδιού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, στον 
προαύλιο χώρο του Σχολείου.

Η εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου για τους μαθητές των 
κατηχητικών σχολείων και πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, στην εκκλησία Αγίας 
Σοφίας, στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση για την ημέρα του παιδιού στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Ανθούπολης 
που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, στην Ανθούπολη.

Η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου, γιορτάζοντας 
την παγκόσμια ημέρα ρευματοπαθών και πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, στο 
Πάρκο της Ακρόπολης, στη Λευκωσία.
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www.electrocyclosis.com.cyl l i
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Τα Νέα της Ηλεκτροκύκλωσης

Το Σύστημα για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά απόβλητα, παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει και τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση 
τα τελευταία χρόνια με δραματική μείωση της κατανάλωσης, συνεχίζει την 
προσπάθεια και καταφέρνει να αυξάνει σταδιακά τις ποσότητες Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) που ανακτά.

Σημαντική για το Σύστημα είναι η δραματική συρρίκνωση της αγοράς 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Οι πωλήσεις του Ηλεκτρικού 
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού συνεχώς μειώνονται τα τελευταία χρόνια, ενώ 
ταυτόχρονα αρκετές εταιρείες του κλάδου κλείνουν οριστικά. Χαρακτηριστική 
είναι η παράσταση  που ακολουθεί για την περίοδο 2010 - 2015 κατά την οποία 
η μείωση στις ποσότητες Η.Η.Ε. που πωλούνται είναι άνω του 50%. Κατά την 
περίοδο 2013 - 2015 παρατηρείται όμως πλέον μια σταθερότητα στις πωλήσεις, 
αλλά παραμένουν σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν.

www.electrocyclosis.com.cyl l i

Οι εξελίξεις αυτές στην αγορά δημιουργούν και αντίστοιχα σημαντική μείωση 
των εσόδων του Συστήματος. Παρά ταύτα, όπως και την προηγούμενη 
χρονιά, το 2015 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 να επιδεινώνει και 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 με σημαντική προσπάθεια, κατάφερε να κλείσει 
το 2015 με αύξηση της τάξης του 25% στις συλλεχθείσες ποσότητες Α.Η.Η.Ε. 
σε σχέση με το 2014. Συλλέχθηκαν συγκεκριμένα 1970 τόνοι Α.Η.Η.Ε., σε σχέση 
με 1575 τόνους του 2014.

Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού, παρόλες τις οικονομικές 
δυσκολίες και παρά τη μείωση κατά 8% στα τέλη από το 2013 μέχρι και σήμερα, 
ο Οργανισμός βρίσκεται σε μια υγιή και βιώσιμη οικονομική κατάσταση λόγω 
των πλεονασμάτων και του αποθεματικού από προηγούμενα έτη.

Δηλωθείσες Ποσότητες Η.Η.Ε. (2010-2014)
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Πρόβλημα συνέχισε να παραμένει και το 2015 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. Ο περιορισμός 
των εταιρειών που παρανομούν και δεν τηρούν τις 
Περιβαλλοντικές τους Υποχρεώσεις, αποτελούσε ανέκαθεν 
προτεραιότητα για την Ηλεκτροκύκλωση. Για την επίλυση του 
συγκεκριμένου προβλήματος, το Σύστημα διερευνούσε από 
καιρό τη δυνατότητα ελέγχου των εισαγωγών από το κύριο 
σημείο εισόδου στην κυπριακή αγορά, το λιμάνι. Το μέτρο 
κρίθηκε απαραίτητο, ως ισχυρός μοχλός πίεσης για την 
καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και της ισότιμης 
μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών (επιχειρήσεων).

Το Μάρτιο του 2015 ψηφίστηκε ως μέρος του Περί Αποβλήτων 
Νόμου ο νέος Κανονισμός για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά 
Απόβλητα που δίνει πλέον τη δυνατότητα στην Αρχή Λιμένων να 
ελέγχει τις εισαγωγές Ηλεκτρικού/Ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
κατά την είσοδό τους στο λιμάνι της Λεμεσού. Το θέμα το 
χειρίζεται το Τμήμα Περιβάλλοντος μαζί με την Αρχή Λιμένων 
και έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες έχει προχωρήσει η 
διαδικασία ελέγχου και έχει διαμορφωθεί ήδη το λογισμικό 
της Αρχής Λιμένων Κύπρου για τη διενέργεια των σχετικών 

ελέγχων. Αναμένεται σύντομα η επίσημη εφαρμογή των 
σχετικών μέτρων. 

Στόχος του Συστήματος είναι η συνεχής βελτίωσή του σε 
όλους τους τομείς με απώτερο σκοπό την επίτευξη των 
στόχων για την ανάκτηση των Α.Η.Η.Ε., όπως προκύπτουν 
από τις  Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την Εθνική Νομοθεσία. 
Παρά τις όποιες προσπάθειες από πλευράς του Οργανισμού, 
τα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά τη συλλογή των 
Α.Η.Η.Ε., είναι κυρίως η ανεξέλεγκτη δράση των αυλών του 
σκραπ, αλλά και ο κανιβαλισμός, οι κλοπές και καταστροφές 
των συσκευών στα σημεία συλλογής, παραμένουν. Για να 
μπορέσουν οι στόχοι να επιτευχθούν θα πρέπει με την ενεργή 
και συστηματική βοήθεια των Αρμόδιων Αρχών το κράτος 
να επιλύσει τα πιο πάνω θέματα. 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 μόνο γύρω στα 25 Πράσινα Σημεία 
θα είναι έτοιμα το 2017, αν όλα πάνε καλά. Επιπλέον, τα 
Πράσινα Σημεία ως έχουν σχεδιαστεί δεν θα δέχονται Α.Η.Η.Ε. 
και αυτό είναι μια παγκόσμια ίσως “πρωτοτυπία” που πρέπει 
να διορθωθεί.

Το 2015, η Ηλεκτροκύκλωση συνέλεξε 1970 τόνους Α.Η.Η.Ε., με αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με το 2014 
(1575 τόνοι). Οι ποσότητες αυτές αποτελούν το 98.5% του στόχου (2,000 τόνοι) που είχε τεθεί από τον Οργανισμό 
για το 2015. Υπολείπεται όμως του εθνικού στόχου όπως αυτός καθορίζεται από την νομοθεσία κατά 1300 περιπου 
τόνους (4 κιλά ανά κάτοικο το χρόνο).

Στο διπλανό πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες σε 
τόνους των Α.Η.Η.Ε. που συλλέχθηκαν το 2015 ανά 
κατηγορία συσκευών.

Διαχείριση Α.Η.Η.Ε.

Κατηγορία Συσκευών 2015 (τόνοι)

Μεγάλες Οικιακές Συσκευές 176

Ψυγεία 832

Εξοπλισμός Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 180

Μικρές Οικιακές Συσκευές 67

Κλιματιστικά 4

Λαμπτήρες 30

CRT/TV Sets 324

CRT/IT 93

Από Corporate Pick Ups για re-use 196

Υπόλοιπα 68

Συνολική Ποσότητα  1970
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Στην παράσταση που ακολουθεί, γίνεται σύγκριση των 
ποσοτήτων των συσκευών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία 
το 2015, σε σχέση με το 2014.

Το 2015 οι κύριες κατηγορίες συσκευών που συνέλεξε 
το Σύστημα ήταν τα ψυγεία, οι τηλεοράσεις, οι μεγάλες 
συσκευές και ο εξοπλισμός πληροφορικής. Παρά τη 
γενική αύξηση στις ποσότητες Α.Η.Η.Ε. που ανακτώνται, 
συνεχίζουν να ελλείπουν, ή να είναι μικρές οι ποσότητες 
μεγάλων άσπρων συσκευών (πλην των ψυγείων) και των 
κλιματιστικών, αφού είναι συσκευές που καταλήγουν πολύ 
πιο εύκολα στις αυλές διαχείρισης παλαιών μετάλλων. 
Αυτές είναι κυρίως συσκευές που αντικαθίστανται από 
επαγγελματίες τεχνικούς γιατί είτε είναι μεγάλες, είτε 
χρειάζονται ειδική εγκατάσταση, είτε είναι εντοιχισμένες. 
Δεν είναι συσκευές που απλά μπαίνουν στην πρίζα. Αυτά 
τα συνεργεία εγκατάστασης, αντί να μεταφέρουν τις 
συσκευές στο Σύστημα για διαχείριση, προτιμούν να τις 
πωλούν ως παλιοσίδερα στις αυλές σκραπ για επιπλέον 
οικονομικό όφελος.

Η διαρροή των Α.Η.Η.Ε. προς τις αυλές σκραπ αποτελεί 
σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα καθώς οι συσκευές 
που οδηγούνται στα σκραπ ως μεταλλικά απόβλητα, δεν 
τυγχάνουν της όποιας απορρύπανσης, δημιουργώντας 
έτσι πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Το συγκεκριμένο 
πρόβλημα καθίσταται ακόμη πιο σημαντικό, με την αύξηση 
των στόχων ανακύκλωσης από το 2016.

Τα αποτελέσματα αυτά και η σταδιακή αύξηση στις 
ποσότητες που ανακτώνται παρά τη μεγάλη συρρίκνωση 
της αγοράς, είναι θετικά στοιχεία που δημιουργούν 
αισιοδοξία για το μέλλον. Παράλληλα όμως είναι ξεκάθαρο 
ότι πολλά χρειάζεται ακόμα να γίνουν για να μπορούν 
να επιτευχθούν οι νέοι ψηλότεροι στόχοι ανάκτησης των 
Α.Η.Η.Ε..

Εισερχόμενες Ποσότητες ανά Έτος (2014-2015)

Όπως γίνεται φανερό, πέραν από τα σημεία συλλογής 
στα καταστήματα και τις αποθήκες των εταιρειών – 
μελών του Οργανισμού, από τα οποία παραλαμβάνεται 
το 23% των συνολικών ποσοτήτων Α.Η.Η.Ε., το Σύστημα 
συνεχίζει να αναζητά και να αναπτύσσει και άλλες 
συνεργασίες με σκοπό την αύξηση των ποσοτήτων 
των Α.Η.Η.Ε. που καταλήγουν σε αυτό. Το μεγαλύτερο 
μέρος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που 
ανακτούμε προέρχεται τα τελευταία χρόνια από τα Hook 
που βρίσκονται εγκατεστημένα στις αυλές διαχείρισης 
παλαιών μετάλλων. Ενδεικτικά, αυτή η ροή το 2012 ήταν 
στο 54% των ποσοτήτων, ενώ το 2015 ανήλθε στο 72%. 
Το Σύστημα  συνεργάζεται πλέον σχεδόν με όλες τις 
αυλές σκραπ σε παγκύπρια βάση. Αντίθετα, οι μικρότερες 
ποσότητες που παραλαμβάνουμε προέρχονται από Δήμους 
και Κοινότητες.

Από την ανάλυση και τη σύγκριση των δεδομένων είναι 
φανερό πως οι αυλές αυτές παραδίδουν στο Σύστημα 
όσες συσκευές είναι πιο δύσκολη η διαχείριση τους 
(το 90% αποτελείται από ψυγεία και τηλεοράσεις), ενώ 
αφήνουν δυστυχώς στα παλιοσίδερα τις άλλες μεγάλες 
άσπρες συσκευές και τα κλιματιστικά, αφού δεν υπάρχει 
ουσιαστικός έλεγχος στον τρόπο που λειτουργούν, είτε 
έχουν, είτε δεν έχουν άδειες διαχείρισης Α.Η.Η.Ε..

Επιπλέον, με την καταβολή κινήτρων στις αυλές 
διαχείρισης παλαιών μετάλλων για να παραδίδουν τα 
υλικά τους (125 €/τόνο), οι Παραγωγοί πληρώνουν και 
το κόστος της παρανομίας (παράνομη συλλογή) και το 
κόστος της νομιμότητας (σωστή διαχείριση). Αυτό είναι 
μια παραδοξότητα που δεν πρέπει να αφήνει κανένα 
ικανοποιημένο. Ιδιαίτερα αυτό πρέπει να απασχολήσει τις 
Αρχές (Τμήμα Περιβάλλοντος), που αδειοδοτεί και έχει και 
την ευθύνη λειτουργίας των αυλών αυτών.

Στο γράφημα πιο κάτω αναλύονται οι πηγές από τις οποίες 
προέρχονται τα Α.Η.Η.Ε. που συλλέγει το Σύστημα.

Εισερχόμενες Ποσότητες Α.Η.Η.Ε. από διάφορες πηγές
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Σύμφωνα με τον Περί Αποβλήτων (Τροποποιητικό) Νόμο 
του 2015 και τους Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 73/2015) οι οποίοι 
θεσπίστηκαν για σκοπούς εναρμόνισης με τη Οδηγία 
2012/19/ΕΕ, οι στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης των 
Α.Η.Η.Ε. διαφοροποιούνται και τίθενται πλέον ως ποσοστό 
ανάκτησης των ποσοτήτων του Η.Η.Ε. που τοποθετείται στην 
αγορά ανά έτος και όχι ως ένα συγκεκριμένο βάρος. 

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2016 ο στόχος 
συλλογής, από τους 3,300 περίπου τόνους (4 kg ανά κάτοικο 
ανά έτος που ίσχυε μέχρι το 2015), διαμορφώνεται στο 
45% των Η.Η.Ε. που τοποθετούνται στην αγορά ανά έτος 
(ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους των Η.Η.Ε. που 
διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία (3) έτη). 

Η στοχοθέτηση αυτή είναι πιο δίκαιη 
μεταξύ των κρατών μελών καθώς 

όσο περισσότερες συσκευές 
εισέρχονται στην αγορά, τόσο 

αυξάνεται και ο στόχος 
συλλογής και ανακύκλωσης. 

Την ίδια ώρα όμως, αυξάνει 
και τους στόχους που θα 

πρέπει να επιτύχει η 
Κύπρος αφού ο στόχος 

συλλογής αυξάνεται 
από τους 3,300 

περίπου τόνους 
στους 4,500 
τόνους από 
1/1/2016. 

Βασική 
προτεραιότητα 

της νέας 

νομοθεσίας είναι η επίτευξη υψηλών επιδόσεων συλλογής 
Α.Η.Η.Ε., κυρίως σε απόβλητα εξοπλισμού ψύξης και 
κατάψυξης, αλλά και η επαναχρησιμοποίηση των συσκευών, 
όπου αυτό είναι δυνατό. Στο πλαίσιο του πακέτου για την 
κυκλική οικονομία που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
προτεραιότητα δίνεται στην επαναχρησιμοποίηση, στην 
ανάκτηση εξαρτημάτων για επαναχρησιμοποίηση και στη 
δημιουργία κλειστών κυκλωμάτων για τα κατασκευαστικά 
υλικά των Α.Η.Η.Ε.. Επίσης, για την αποφυγή των 
κρουσμάτων καταστροφής των συσκευών και την επίτευξη 
των ψηλών στόχων που έχουν τεθεί, θα πρέπει οι παραγωγοί 
να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη συλλογής των Α.Η.Η.Ε., 
και ειδικά για τη συλλογή τους από ολόκληρη την αλυσίδα 
αποβλήτων.

Τέλος, ορόσημο θεωρείται και ο επανακαθορισμός των 
κατηγοριών του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(Η.Η.Ε.). Οι κατηγορίες Η.Η.Ε. αλλάζουν και από δέκα (10) 
που είναι μέχρι σήμερα γίνονται, από τις 15 Αυγούστου 
2018, έξι (6). Στις νέες κατηγορίες προστίθενται επιπλέον οι 
λαμπτήρες LED. Έχουν επίσης ενταχθεί στα Α.Η.Η.Ε και τα 
φωτοβολταϊκά πλαίσια. Σε σχετική ερώτηση που απάντησε 
πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενέταξε στα Α.Η.Η.Ε. 
και τα μελάνια εκτυπωτών που περιέχουν μικρά ηλεκτρικά 
κυκλώματα, δεν έχει όμως ακόμη διευκρινιστεί σε ποια 
κατηγορία θα ενσωματωθούν.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, στις αρχές του 2015 ξεκίνησε ο πιλοτικός έλεγχος των εισαγωγών Ηλεκτρικού/
Ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο λιμάνι της Λεμεσού. Παράλληλα, το Μάρτιο του 2015 ψηφίστηκε ως μέρος του Περί Αποβλήτων 
Νόμου ο νέος Κανονισμός για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα που δίνει πλέον τη δυνατότητα στην Αρχή Λιμένων 
να ελέγχει τις εισαγωγές Η.Η.Ε. κατά την είσοδό τους στο Λιμάνι. Το θέμα το χειρίζεται το Τμήμα Περιβάλλοντος μαζί με την 
Αρχή Λιμένων και αναμένεται μέσα στο 2016 η επίσημη εφαρμογή των σχετικών μέτρων. Η Αρχή Λιμένων ενημερώνει τους 
Παραγωγούς για τους επικείμενους ελέγχους μέσω σχετικού ενημερωτικού φυλλαδίου.

Νέα νομοθεσία για τα Α.Η.Η.Ε

Έλεγχος εισαγωγών Ηλεκτρικού / Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού στο Λιμάνι
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Η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού όπου αυτό είναι δυνατόν, αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής και της Κυπριακής 
Νομοθεσίας. Το Σύστημα αντιλαμβανόμενο τον κομβικό του ρόλο στη σωστή διαχείριση των Α.Η.Η.Ε., επέλεξε να αξιοποιήσει 
πλήρως αυτή την προοπτική. Η επαναχρησιμοποίηση προωθείται τόσο για τα υλικά που συλλέγονται απευθείας από εταιρείες, 
όσο και από τα υλικά που παραδίδονται στο κέντρο ταξινόμησης και αποθήκευσης του Συστήματος. Η επαναχρησιμοποίηση 
αφορά κυρίως χρησιμοποιημένο εξοπλισμό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τον οποίο υπάρχει σχετική ζήτηση. Η 
επαναχρησιμοποίηση γίνεται τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. 

Μέσω του Συστήματος πραγματοποιούνται παραλαβές εξοπλισμού ο οποίος οδηγείται απευθείας για 
επαναχρησιμοποίηση. Παράλληλα, ο εξοπλισμός που συλλέγεται στην αποθήκη της Ηλεκτροκύκλωσης και είναι 
κατάλληλος για επαναχρησιμοποίηση, αφού ελεγχθεί, οδηγείται για την προετοιμασία και την προώθησή του επίσης προς 
επαναχρησιμοποίηση. 

Μέσα στο 2015 έτυχαν επαναχρησιμοποίησης 196 τόνοι Α.Η.Η.Ε., ποσότητα περίπου διπλάσια από την αντίστοιχη του 2014. 

Στα πλαίσια των νέων συμβολαίων με εργολάβους διαχείρισης 
των Α.Η.Η.Ε. που καταρτίσθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 
2014, τα ψυγεία είναι η μόνη κατηγορία συσκευών στην οποία 
δεν γίνεται καθόλου διαχείριση στην Κύπρο. Τα ψυγεία μετά 
τη διαλογή τους φυλάσσονται προσωρινά και στη συνέχεια 
γίνεται η φόρτωσή τους σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
αρμόδιου κρατικού τμήματος σε εμπορευματοκιβώτια, 
για εξαγωγή και διαχείριση σε ειδικό, ψηλής τεχνολογίας 
εργοστάσιο, στη Βουλγαρία. Όσον αφορά τη χρονιά 2015 έγινε 
εξαγωγή 650 τόνων και διαχείριση 500 τόνων ψυγείων.

Επαναχρησιμοποίηση

Εξαγωγή ψυγείων για 
διαχείριση

Εικόνες από τη διαχείριση των ψυγείων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
Hefty Metals EOOD στη Βουλγαρία
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Ένα ατυχές γεγονός συνέβηκε στις 22 Μαρτίου σε μονάδα συνεργάτη του Συστήματος. Συγκεκριμένα ξέσπασε φωτιά στη 
μονάδα διαχείρισης της ΚΥΚΑΝ στο Γέρι. Η εταιρεία ΚΥΚΑΝ Ltd έχει την ευθύνη για την παραλαβή και διαχείριση των μεγάλων 
και των μικρών συσκευών, των τηλεοράσεων και των οθονών, των ηλεκτρικών υπολογιστών και των κλιματιστικών που συλλέγει 
το Σύστημα. Η φωτιά ξεκίνησε στον εξωτερικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης Α.Η.Η.Ε. όπου υπήρχαν οθόνες τηλεοράσεων 
και υπολογιστών, καθώς και εκτυπωτές αποθηκευμένοι για διαχείριση, με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς 70 τόνοι υλικών. 
Επίσης μαζί με τα Α.Η.Η.Ε. κάηκαν, ή καταστράφηκαν από τη θερμοκρασία και κιβώτια συλλογής και αποθήκευσης του 
Συστήματος που βρισκόταν στο χώρο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Η Ηλεκτροκύκλωση σε συνεργασία με την εταιρεία Telli Enterprises Ltd και το The English School, οργάνωσαν την Τρίτη 3 
Φεβρουαρίου, εκστρατεία συλλογής παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, ή 
την ανακύκλωσή τους. Συλλέχθηκαν περίπου 1200 κιλά παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών, κυρίως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
κονσόλες, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλες μικροσυσκευές.

Μέσα στο 2015 οργανώθηκαν επισκέψεις μαθητών στο Κ.Τ.Α. 
του Οργανισμού, και σε χώρους διαχείρισης για πρακτική 
ενημέρωση των παιδιών. Κατά την επίσκεψη οι μαθητές 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά όλη τη 
διαδικασία που ακολουθείται για τη διαλογή των Α.Η.Η.Ε. 
μέχρι να προωθηθούν για ανακύκλωση, αποκτώντας έτσι 
μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πως διευκολύνεται 
η ανακύκλωση, με στόχο να αρχίσουν και οι ίδιοι να 
ανακυκλώνουν.

Φωτογραφίες από επισκέψεις μαθητών

Στη μονάδα διαλογής δεν προκλήθηκαν οποιεσδήποτε άλλες ζημιές και ως εκ τούτου παραμένει σε πλήρη λειτουργία. Για τις 
ζημιές που προκλήθηκαν το Σύστημα, σε συνεργασία με την ΚΥΚΑΝ, διεκδικεί αποζημιώσεις από την ασφαλιστική εταιρεία 
που ασφάλισε τη μονάδα. 

Πυρκαγιά σε μονάδα 
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.

Εκστρατεία σε συνεργασία με την εταιρεία 
Telli και το The English School

Ενημέρωση σχολείων για 
την ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε. 
και ξενάγηση στη μονάδα 
διαχείρισης A.H.H.E
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Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με επιστολή που απέστειλε στις σχολικές εφορείες, προέβηκε σε ενημέρωση για 
το πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το οποίο προσφέρεται για τέταρτη συνεχή χρονιά 
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. Το 2015 επικοινώνησε σημαντικός αριθμός 
σχολικών εφορειών για παραλαβή του ηλεκτρονικού τους εξοπλισμού και συλλέχθηκαν πάνω από 25 τόνοι υλικού, διπλάσια 
περίπου ποσότητα από το 2014 (14 τόνοι).  

Η Ηλεκτροκύκλωση στηρίζει με συνέπεια την 
επαναχρησιμοποίηση συσκευών και συνεχίζει 
τη συνεργασία της με τον Οργανισμό ΡΕΤΟ 
ΚΥΠΡΟΥ - ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ο οποίος 
παρέχει βοήθεια σε άτομα για απεξάρτηση από 

ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ και επανένταξη τους στην 
κοινωνία. 

Η Ηλεκτροκύκλωση συμβάλει στην εθελοντική αυτή 
προσπάθεια, προσφέροντας στον Οργανισμό μεγάλες 
συσκευές με σκοπό την επιδιόρθωση και πώλησή τους. Το 
2015 παραδόθηκαν 4 τόνοι μεγάλων συσκευών οι οποίοι 
έχουν αξιοποιηθεί με επαναχρησιμοποίηση. Παράλληλα, στην 
ομάδα ενημέρωσης του Οργανισμού ΡΕΤΟ παραχωρήθηκε 
περίπτερο στο 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 
της Green Dot Κύπρου καθώς και στο Φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού με σκοπό την 
ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν.

Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Συνεργασία με τον 
Οργανισμό
ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΟΧΙ
ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η ομάδα ΡΕΤΟ στο 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 
της Green Dot Κύπρου

Δήμος Αγίου Αθανασίου 25 μέχρι 31 Μαρτίου

Σύμπλεγμα Πέρα Χωρίο και Νήσου 02 μέχρι 10 Απριλίου 

Δήμος Τσερίου 19 μέχρι 30 Οκτωβρίου 

Η συλλογή Α.Η.Η.Ε. από Δήμους και Κοινότητες συνεχίζεται 
παρά το ότι αποτελεί μια από τις μικρές πηγές που αξιοποιεί 
η Ηλεκτροκύκλωση για τη συλλογή Α.Η.Η.Ε.. Οι εκστρατείες 
αυτές συνεχίζονται γιατί συμβάλουν στην ενημέρωση του 
κοινού για τα οφέλη και τους τρόπους ανακύκλωσης των 
Α.Η.Η.Ε. στην Κύπρο και βοηθούν τους κατοίκους των 
περιοχών αυτών να ανακυκλώνουν τις παλιές τους συσκευές.

Συγκεκριμένα, το έτος 2015 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 Ηλεκτροκύκλωση έλαβε και φέτος μέρος με δικό 
της περίπτερο στο 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου. Στο περίπτερο 
του Οργανισμού μεγάλοι και μικροί φίλοι της 
ανακύκλωσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών με ψυχαγωγικό τρόπο. Η μεγάλη επιτυχία του 
Φεστιβάλ και η παρουσία σχεδόν 10,000 ατόμων, βοηθά 
την Ηλεκτροκύκλωση να μεταδώσει και τα δικά της 
μηνύματα.

Η Ηλεκτροκύκλωση έλαβε μέρος με δικό της περίπτερο 
στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 
Λεμεσού το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά 
το 2015. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
της εκστρατείας προώθησης της ανακύκλωσης που 
διοργανώθηκε από όλους τους Δήμους της Μείζονος 
Λεμεσού.

Στο περίπτερο του Οργανισμού οι επισκέπτες, 
διασκέδαζαν με τα παιχνίδια της Ηλεκτροκύκλωσης, 
και ενημερώνονταν τόσο για το πώς μπορούν να 
ανακυκλώνουν τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 
τους συσκευές, όσο και για τις δράσεις και το έργο της 
Ηλεκτροκύκλωσης.

Η Ηλεκτροκύκλωση δημιούργησε και μετέδωσε για μια τριμηνία σε συνεργασία με το ‘Κανάλι 6’ ραδιοφωνικά 
σποτ με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
το έργο της Ηλεκτροκύκλωσης και τις δράσεις της. Πιο συγκεκριμένα, μέσω των ραδιοφωνικών σποτ το κοινό 
ενημερώνονταν για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη που ανακυκλώνει ο Οργανισμός, τα σημεία συλλογής, 
τις αρνητικές επιδράσεις που έχει στον άνθρωπο και στο περιβάλλον η ανεξέλεγκτη απόρριψη των συσκευών στο περιβάλλον 
και στις χωματερές, καθώς επίσης και το πώς έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί η Ηλεκτροκύκλωση. Τα ραδιοφωνικά σποτ 
βγήκαν στον αέρα το Δεκέμβριο του 2015 και διήρκησαν μέχρι και το Φεβρουάριο του 2016. Συνολικά, δημιουργήθηκαν 30 
ραδιοφωνικά σποτ.

Η Ηλεκτροκύκλωση στο 5ο Φεστιβάλ 
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της 
Green Dot Κύπρου

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης Λεμεσού

Ραδιοφωνικά Σποτ για την ανακύκλωση συσκευών

Η Ηλεκτροκύκλωση στο 5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου

Η παρουσία της Ηλεκτροκύκλωσης στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης Λεμεσού

H                                  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ
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Η συχνή και έγκαιρη επικοινωνία και ενημέρωση των μελών 
και των συνεργατών του Συστήματος για τις δραστηριότητες 
και τις εξελίξεις που τους αφορούν και τους επηρεάζουν 
αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για τον Οργανισμό. Στα 
πλαίσια αυτά, η Ηλεκτροκύκλωση ενισχύει το υφιστάμενο 
ενημερωτικό δελτίο «Tα Νέα της Ανακύκλωσης», το οποίο 
αποστέλλεται 2 φορές το χρόνο, με τη δημιουργία του 
ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου ‘Electro-News’. Το 
ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται δύο φορές το χρόνο και 
περιλαμβάνει τα σημαντικότερα νέα από τις δράσεις του 
Οργανισμού. Το πρώτο τεύχος του δελτίου κυκλοφόρησε τον 
Ιούλιο του 2015.

Πλέον όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν τα νέα του 
Συστήματος 4 φορές το χρόνο, βελτιώνοντας σημαντικά την 
υφιστάμενη μεταξύ τους επικοινωνία.

Ηλεκτρονικό Newsletter
“Electro-News”

Από το πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου
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Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd
Οικονομικοί Λογαριασμοί

   2015  2014
   €  €

Εισόδημα  6.783.386 6.671.879

Λειτουργικά έξοδα  (5.543.382) (5.723.779)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  (922.724) (874.599)

Άλλα έσοδα  450.484 558.376

Άλλες ζημιές - καθαρές  (28.626) (18.809)

Πλεόνασμα εργασιών  739.138 613.068

Χρηματοδοτικά έξοδα  (18.573) (56.650)

Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών  114.469 65.701

Πλεόνασμα πριν τη φορολογία  835.034 622.119

(Χρέωση)/πίστωση φορολογίας  (113.059) 17.967

Πλεόνασμα για το έτος  721.975 640.086

Άλλα συνολικά εισοδήματα:

Αλλαγή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

διαθέσιμων προς πώληση  7.634  (7.634)

Συνολικό πλεόνασμα για το έτος   729.609  632.452

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
   2015 2014
   € €

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  1.220.802 1.316.575
Λογισμικά προγράμματα  - 234
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  188.155 103.686
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση   47.711 68.703
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  3.122 17.542
   1.459.790 1.506.740

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα  166.650 144.403
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  1.010.169 1.031.573
Φορολογία επιστρεπτέα  20.503 20.600
Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα  2.518.346 2.376.908
   3.715.668 3.573.484
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  5.175.458 5.080.224

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο  302.157 302.157
Άλλα αποθεματικά  - (7.634)
Κέρδη που κρατήθηκαν   1.538.691 816.716
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.840.848  1.111.239

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός  169.651 230.320

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  1.400.983 1.497.303
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   9.170  6.270
Δανεισμός  64.378  62.662
Αναβαλλόμενα έσοδα  1.690.428  2.172.430
   3.164.959 3.738.665
Σύνολο υποχρεώσεων   3.334.610 3.968.985
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   5.175.458  5.080.224

Στις 9 Μαρτίου 2016 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 2015
  Μετοχικό Άλλα Κέρδη που

  κεφάλαιο αποθεματικά κρατήθηκαν Σύνολο

  € € € €

Υπόλοιπο την 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 2014/1

Ιανουαρίου 2015  302.157  (7.634)  816.716  1.111.239

Συνολικό εισόδημα

Κέρδος για το έτος  -  -  721.975  721.975

Άλλα συνολικά εισοδήματα

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

  Ζημιά που μεταφέρεται στις κερδοζημιές λόγω απομείωσης  -  7.634  -  7.634

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων  -  7.634  -  7.634

Συνολικό εισόδημα για το έτος  -  7.634  721.975  729.609

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015  302.157  -  1.538.691  1.840.848
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   2015 2014
   € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία  835.034  622.119
Αναπροσαρμογές για:
 Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 126.023 120.076
 Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων 234 348
 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  28.626 19.084
 Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  - (275)
 Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις (45.363) (50.401)
 Πιστωτικούς τόκους (33.424) (55.465)
 Χρεωστικούς τόκους 18.573 56.650
 Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών (114.469) (65.701)
 Εισπράξεις από κοινοπραξία 30.000  -
  845.234 646.435
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
 Αποθέματα  (22.247)  8.343
 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα  21.404  300.956
 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  (96.320)  (144.377)
 Αναβαλλόμενα έσοδα  (482.002)  (175.737)
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες  266.069  635.620
Φορολογία που πληρώθηκε  (95.642)  (64.567)
Καθαρά μετρητά από εργασίες  170.427  571.053

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (30.250) (86.071)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  -  275
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων σε συγγενικά μέρη  -  55.465
Τόκοι που εισπράχτηκαν  33.424  -
Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις  45.363  -
Καθαρά μετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες  48.537  (30.331)

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές τραπεζικού δανεισμού  -  (592.521)
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων  (56.208)  (51.756)
Τόκοι που πληρώθηκαν  (18.573)  (56.650)
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (74.781)  (700.927)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  144.183  (160.205)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους  2.370.451  2.530.656
Τραπεζικά υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν των τριών μηνών -  (27.901)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους 2.514.634  2.342.550

Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015



89



90

ANNUAL REPORT 2015



91

English Summary
Year 2015 has been another difficult year for the country, 
and consequently for the System and its members. Despite 
this difficult economic environment and the upheavals in 
our projects in two municipalities during 2015 (Yeroskipou 
and Paralimni), we are pleased that the year has closed 
with positive financial results and alongside significant 
increases in recovery and recycling numbers.

Overall, the collected quantities exceeded 51,000 tons 
(46,885 in 2014), of which 23,809 tonnes (22,585 in 2014) 
were from the household and 27,378 tonnes (24,300 in 
2014), from the commercial stream. We had an increase 
of 5% in household quantities, 12.7% in commercial 
quantities and 9% in total collected quantities.

It is important that despite the problems and the 
termination of programs in two municipalities there was 
no decline in the household stream as it was covered 
by the improved public participation in other areas. 
At the same time, there was an important increase in 
the recycled quantities from the commercial stream, 
an outcome of increased interest in recycling and the 
development of new waste operators. The commercial 
waste recycled, is already close to the maximum quantities 
placed on the market. Therefore, any major increases in 
the recycled quantities in the future, must be achieved 
through increases in public participation (household 
stream). 

Despite the positive results, there are two materials that 
still fall short in meeting their specific material targets, 
these being glass and wood. The glass recycling target 
was increased to 60% of declared quantities compared to 
15% until 2012. We have already taken various measures 
to improve glass recycling reaching already almost 40% 
recycling. There is still enough to be done especially in 
obligating pubs, bars, hotels and restaurants to recycle 
their glass since significant amounts of glass are lost to 
trash today. Respectively, we have taken actions to improve 
wood recycling during 2015, but with limited success due 
to lack of waste treatment options. We have examined 
the practices in other member states and we are in 
discussions with the Authorities to initiate the reporting 
of the reconstruction of wooden pallets in our recycling 
figures. We hope that during 2016 we will have positive 
developments on this frond, that will allow the coverage of 
the wood targets.

With respect to industry participation, 926 companies 
were registered in the system by end of 2015, 88 being 
Shareholders and 838 Members. The Membership is not 
growing as expected due to the limited support from the 
Authorities against free-riding. We continue our efforts 

towards the industry to further improve participation, but 
we also insist on the Authorities to enforce the Law.

Concerning the declared packaging quantities, 62,027 
tonnes were declared in 2014, compared to 61,424 tonnes 
in 2015 by our members and shareholders.

During 2015, 18 new audits were performed on packaging 
Declarations by Ernst & Young and Deloitte. These 
resulted in 63 tonnes of packaging found under-declared 
or incorrectly declared (in the wrong category). We 
subsequently plan around 20 new audits in 2016. 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 in the tested 
packaging.

Regarding the System’s revenues, we have managed 
to successfully overcome the liquidity pressures in the 
market and keep the revenues from the industry at a 
good level. On the other hand, the revenues from the 
Local Authorities could not be easily managed despite 
the reduction in the charges we have offered. There are 
still Authorities that face serious cash flow problems 
and additionally a small number of Authorities that 
strategically avoid to meet their obligations. 

On December 2nd, 2015, the European Commission 
published a new draft package for the Circular Economy 
(known as Circular Economy Package (CEP)). The package 
sets out the proposed EU waste policies for the period 
2017 - 2030. It is expected to be completed by November 
2016. This package includes important provisions and 
new increased targets which are of particular interest to 
Cyprus, a small island Member state facing particular 
challenges.

Green Dot Cyprus has celebrated in a special ceremony 
the first 10 successful years of its presence and operations 
in the country. During the ceremony, the Organization has 
honored and recognized its’ 29 founding shareholders. The 
Minister of Finance was a guest and the official speaker of 
the event, talking about the importance of integration of 
economy and ecology for the country.   

In terms of communication, our activities in 2015 were 
focused mainly on glass recycling and the quality of sorting 
at source, by the citizens. Specifically, during the year 
we held our two most important annual events, the «5th 
Annual Environmental Awards Ceremony» and the «5th 
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 a campaign to promote recycling 
in all Municipalities in the Limassol District, the first 
Festival for the Environment and Recycling in Limassol, 
a promotional campaign for glass recycling in bars and 
restaurants, an environmental award in the Time Out 
Eating Awards 2015, online games, and many others. 

During 2015, we have reinforced our “Green Team”, 
volunteers’ program, through a new Memorandum of 
Cooperation with the Cyprus Scouts.  The aim of the 
Memorandum is to exploit synergies between the two 
organizations in order to create informative, educational 
and experiential programs to inform and educate the 
scouts on environmental issues and particularly on 
recycling. 

Our Organization participates as a partner to an EU funded 
program under the Life+ initiative, 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 and partners 
are Green Dot Cyprus, Fost Plus of Belgium, the Cyprus 
News Agency, the Pedagogical Institute of the Ministry of 
Education and Culture, and the Environment Department 
of the Ministry of Agriculture, Rural Development and the 
Environment. The project has a budget of about €2M, 50% 
of which is covered by EU funds and will have a duration of 
34 months (9/6/2014 – 10/4/2017). 

Part of the project is a longitudinal research held with a 
sample of about 700 people in specific time periods. The 
main findings of the first wave of the research were the 
following:

•	Cypriots	do	not	easily	link	the	environmental	protection	
with the quality of life and its improvement.

•	They	declare	that	they	are	sensitive	about	environmental	
issues, but this is expressed more in words than in 
practical involvement.

•	They	believe	that	the	general	public	is	more	interested	in	
the environment than the institutions (State, Parliament, 
Local Authorities).

•	They	believe	that	for	effective	waste	management	
Cypriots need:

 a. More Information (42%)

 b. Mandatory recycling laws (33%)

 c. Pay-As-You-Throw (PAYT) Systems (24%)

•	They	are	not	ready	to	come	out	of	their	daily	routine	to	
manage their waste properly. They do what is convenient 
for them and for everything else they blame others.

•	They	are	concerned	mainly	about	the	visible	waste	
around in the fields. For the rest they do not really worry 
(out of sight, out of mind).

•	They	do	not	actively	seek	information.	They	expect	it	to	
come and find them.

•	They	do	not	easily	understand	the	meaning	of	waste	
reduction and what they should do to achieve it. They do 
not appreciate that they should change their consumer 
habits to achieve waste reduction.

•	Older	people	(over	45	years	old),	are	more	aware	and	
much more active for the environment.

•	The	RRR	concept	as	part	of	the	waste	hierarchy	is	
almost completely unknown to the public.

Green Dot Cyprus has continued the successful 
management of the other two collective systems for 
Batteries and WEEE. In terms of their results, AFIS grew 
its battery bins network to 3,214 bins by the end of 2015, 
exceeding its original targets. In 2015, AFIS collected 54,5 
tons of batteries, an increase of 34,2% compared to 2014. 
We aim for even better results in 2016. 

For Electrocyclosis, we had an increase of around 25% 
in terms of recovered WEEE compared to 2014, reaching 
1970 tonnes of material up from 1575 tonnes in 2014. 
Unfortunately, the main problem that the System faces 
with the continuous drain of equipment to scrap metal 
yards due to the high metal prices, remains unsolved. 
With the economic crisis that persists in Cyprus, this 
problem has been worsened, 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. As from 2016, the target of 
4kg/capital/year for the recovery of WEEE, is replaced by 
a target for the recovery of 45% of WEEE placed on the 
market. 

We confidently move into a new year despite the difficulties 
in the country. 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,
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