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Μήνυμα Προέδρου
Η φρόνηση, δηλαδή η εύστοχη εκτίμηση των δεδομένων είναι αρετή.
Είναι ταυτόχρονα και υψίστη υποχρέωση, προς το ευρύ κοινό το οποίο επηρεάζεται
από αυτές τις εκτιμήσεις.
Στα θετικά του 2016 μπορούν να καταγραφούν, οι θετικοί
ρυθμοί ανάπτυξης, η μείωση της ανεργίας, οι θετικές
αξιολογήσεις και κατά το γενικότερον η ανακτούμενη
αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές πεδίο, καθώς επίσης
και η σταδιακή, έστω και βραδεία αποκατάσταση της
σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Ως κορυφαίο επίτευγμα για το 2016 θα ανέφερα τη
δημιουργία της δυνατότητας για μείωση των τελών προς
τα μέλη μας.
Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μία δημιουργική
χρονικά μακριά από τους πειρασμούς του λαϊκισμού και
τις πρακτικές του ερασιτεχνισμού.

Στα αρνητικά θα κατεγράφετο η ανικανότητα της χώρας
να διαχειριστεί τα μείζονα, όπως τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας διά της εμπέδωσης
μίας ριζικής, ολοκληρωμένης και διαρκούς σειράς
μεταρρυθμίσεων στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης
και της επανισσορόπησης των διαφόρων τομέων της
οικονομίας.
Η εξυπηρέτηση της σκοπιμότητας των ειδικών
συμφερόντων φαίνεται να υπερτερεί, της υπηρέτησης
του σκοπού της επίτευξης του γενικού καλού.
Η κατάσταση αναμένεται, δυστυχώς, να επιδεινωθεί εν
όψει εκλογών.

Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Οργανισμός μας επηρεάζεται αρνητικά από την
ανυπαρξία ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου το
οποίο να προάγει την ανακύκλωση καθώς και από την
έλλειψη προόδου εις ότι αφορά τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το ξεκαθάρισμα του ρόλου
της έναντι του Οργανισμού μας.
Παρά ταύτα, αφ’ ενός η ψηλή εθελοντική συμμετοχή το
κοινού και αφ’ ετέρου οι καλές διοικητικές πρακτικές
επέφεραν θετικά, για το 2016 αποτελέσματα. Έχομε
βέβαια πολύ δρόμο να διανύσωμε.

5

To 2016 της Green Dot Κύπρου
Το 2016 ήταν μια χρονιά η οποία, υπό προϋποθέσεις, επιτρέπει την έκφραση
αισθήματος συγκρατημένης αισιοδοξίας.
Η μείωση των Δηλώσεων συσκευασίας, κατά 2% από το
προηγούμενο έτος, σηματοδοτεί κατά την άποψή μας τον
“πάτο” της ύφεσης. Σημειώνεται ότι οι ποσότητες που
δηλώνονται στο Σύστημα για το 2016, αφορούν πωλήσεις
του 2015. Ως εκ τούτου ευελπιστούμε ότι οι Δηλώσεις του
2017 (που θα αποτυπώνουν τις πωλήσεις του 2016), θα
δείξουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της κατανάλωσης.
Παρά τη συνεχή μείωση των εσόδων του, το Σύστημα
καταφέρνει να παραμένει οικονομικά υγιές, ενώ έχει
επιτύχει σταδιακά τη μείωση των χρεώσεών του:
α. Από τον Μάρτιο του 2013, το Σύστημα έχει μειώσει
τις χρεώσεις του προς τις Τοπικές Αρχές κατά 20%
περίπου.
β. Το 2016 (περίοδος Απριλίου - Δεκεμβρίου), έγινε
νέα μείωση των χρεώσεων προς τις Τοπικές Αρχές
ύψους 8% περίπου.
γ. Για το 2017 έχουμε ήδη προτείνει στις Τοπικές Αρχές
τις ίδιες μειωμένες χρεώσεις.
δ. Για το 2017 έχουμε επίσης προτείνει μείωση κατά
5% στα τέλη συσκευασίας των επιχειρήσεων.

Τα προαναφερθέντα έγιναν εφικτά λόγω της συνετής
οικονομικής πολιτικής, του εξορθολογισμού του κόστους και
της ωρίμανσης του Συστήματος. Στη δική μας στοχοθέτηση,
ο κύριος δείκτης επιτυχίας του Συστήματος είναι το ύψος
των τελών του, εφόσον καλύπτονται οι ποσοτικοί του
στόχοι. Θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι καταφέρνουμε
να επιτυγχάνουμε μειώσεις των χρεώσεων για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη, παρά το ότι περάσαμε όπως και όλη η
χώρα μια πρωτοφανή κρίση.
Σχετικά με την ανάκτηση υλικών, όπως φαίνεται στον πιο
κάτω πίνακα, παρά τη διακοπή του προγράμματος στο Δήμο
Πάφου για 4 μήνες περίπου μέσα στο 2016, είχαμε νέα αύξηση
στις ποσότητες κατά 1.2% από το οικιακό ρεύμα. Ανά ρεύμα
υλικών είχαμε αυξήσεις ύψους 5% σε PMD και γυαλί, ενώ
είχαμε μείωση κατά 4% στο χαρτί. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην
αύξηση της συλλογής χαρτιού από ανακυκλωτές μικρομεσαίων
εμπορικών σημείων και υλικών που προηγουμένως
συλλέγονταν ως οικιακές συσκευασίες. Αυτό φαίνεται και από
τις ανακτήσεις των Εμπορικών Βιομηχανικών Συσκευασιών
(ΕΒΑΣ) όπου υπάρχει μεγάλη αύξηση της τάξης του 34% σε
σχέση με το 2015. Η αύξηση ειδικά του χαρτοκιβωτίου στα
ΕΒΑΣ, ήταν ακόμη υψηλότερη και έφτασε στο 36%.

2016
Υποχρέωση Ανακύκλωσης

Σύνολον
Ανα υλικό
Χαρτί
Πλαστικό
Χάλυβας
Αλουµίνιο
Ξύλο
Γυαλί
Άλλα

∆ηλώσεις
(τόνοι)
60,320

19,212
13,644
3,162
2,453
4,749
14,394
2,707

Αποτελέσµατα

∆ιαφορά

(τόνοι)
39,208

%
65%

(τόνοι)
52,823

%
88%

(τόνοι)
13,615

%
35%

11,527
3,070
1,581
1,226
712
8,636

60%
22.5%
50%
50%
15%
60%

33,385
6,687
5,058
745
169
6,779

174%
49%
160%
30%
4%
47%

21,857
3,617
3,478
-482
-543
-1,857

190%
118%
220%
-39%
-76%
-21%

2015
Υποχρέωση Ανακύκλωσης

Σύνολον
Ανα υλικό
Χαρτί
Πλαστικό
Χάλυβας
Αλουµίνιο
Ξύλο
Γυαλί
Άλλα
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∆ηλώσεις
(τόνοι)
61,424

19,462
13,571
2,979
2,179
5,187
15,134
2,912

Αποτελέσµατα

∆ιαφορά

(τόνοι)
36,854

%
60%

(τόνοι)
42,575

%
69%

(τόνοι)
5,721

%
16%

11,677
3,053
1,490
1,090
778
9,080

60%
22.5%
50%
50%
15%
60%

26,346
5,391
4,412
317
159
5,950

135%
40%
148%
15%
3%
39%

14,669
2,338
2,923
-773
-619
-3,130

126%
77%
196%
-71%
-80%
-34%

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 2016 είναι 47.10% (39.3% το
2015) έναντι 60% για το γυαλί και 4% (3% το 2015) έναντι
15% για το ξύλο.
Σημαντικές όμως εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
μπορούν να δώσουν λύσεις στην Κύπρο τουλάχιστον
για το ξύλο που έχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, με
συνυπολογισμό και άλλων μορφών διαχείρισης αυτών
των υλικών στους στόχους, κάτι που δεν προσμετράται
μέχρι σήμερα. 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 για το
θέμα και αποταθήκαμε τον Μάιο του 2016 στο Τμήμα
Περιβάλλοντος για συζήτηση – διευθέτηση αυτού του
θέματος που μπορεί να οδηγήσει στην υπερκάλυψη του
στόχου του 15% στην ανακύκλωση του ξύλου. Δυστυχώς
δεν έχουμε τελική κατάληξη για αυτό το θέμα με το Τμήμα,
παρά τη θετική πρώτη αντιμετώπιση από τους αρμόδιους
λειτουργούς.
Το γυαλί βρίσκεται σε ανοδική πορεία, προσεγγίζεται ο
στόχος σταδιακά, αλλά σχεδιάζονται και νέες πρακτικές
πρωτοβουλίες το 2017 για αύξηση των ποσοτήτων που
συλλέγονται από τα ιστορικά κέντρα των πόλεων. Αν και
με καθυστέρηση, γίνεται συντονισμένη προσπάθεια να
καλυφθούν το συντομότερο οι στόχοι του γυαλιού. Η
αύξηση από το 39% στο 47% σε ένα έτος είναι σημαντική
και ενθαρρυντική.
Το 2016 είχαμε και μια νέα εξέλιξη, αφού για πρώτη
φορά η Κύπρος απέκτησε υποδομές ανάκτησης ενέργειας
στην τοπική Τσιμεντοβιομηχανία. Αξιοποιήσαμε αυτές
τις υποδομές και από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι το τέλος
του έτους, 1,936 τόνοι υπολείμματος από τις μονάδες
διαλογής της Green Dot Κύπρου, κατέληξαν σε ανάκτηση
ενέργειας. Η ανάκτηση για το έτος έφτασε στο 3%, έναντι
του στόχου του 5% που ισχύει για το Σύστημα. Για πρώτη

όμως φορά μπορούμε να πούμε πλέον ότι τίποτα από ότι
συλλέγεται από την Green Dot Κύπρου, δεν καταλήγει
στην ταφή.
Σημαντική θεωρούμε επίσης και την εξεύρεση λύσης για
την ανακύκλωση της πολυστερίνης, μέσω της οποίας
ανακυκλώθηκαν 29 τόνοι πολυστερίνης το 2016. Υπάρχει
πλέον μια σταθερή λύση από μια σοβαρή εταιρεία
διαχείρισης που δίδει λύσεις στις επιχειρήσεις που
έχουν χρησιμοποιημένες συσκευασίες πολυστερίνης για
διαχείριση. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί αμείωτη.
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 δύσκολη από πλευράς ρευστότητας αγορά
και να κρατήσουμε το επίπεδο των εισπράξεων μας από τη
βιομηχανία σε καλά επίπεδα. Με τις μειώσεις των τελών
για τις επιχειρήσεις κατά 5% το 2017, πιστεύουμε ότι
δίνουμε ένα έμπρακτο μήνυμα, ότι εφόσον οι επιχειρήσεις
παραμείνουν τυπικές στις υποχρεώσεις τους, μας δίνουν
τη δυνατότητα να μειώνουμε και εμείς το κόστος τους.
Η κατάσταση των σχέσεων του Συστήματος με τις
Τοπικές Αρχές εις ότι αφορά τις εισπράξεις μπορεί
πλέον να διαχωριστεί σε τρεις κατηγορίες. Σε Τ.Α. που
πληρώνουν τακτικά τις οφειλές τους και επωφελούνται
και των εκπτώσεων που προσφέρουμε για έγκαιρη
αποπληρωμή. Σε αυτές που προσπαθούν αν και με
καθυστερήσεις να πληρώνουν σταδιακά τις οφειλές τους
και προς τις οποίες δείχνουμε κατανόηση. Και τέλος,
σε αυτές που στρατηγικά δεν πληρώνουν τις οφειλές
τους με στόχο να οδηγούν τα πράγματα σε αδιέξοδο.
Ως αποτέλεσμα τούτου είχαμε τον Οκτώβριο του 2015
τη διακοπή του προγράμματος στο Παραλίμνι. Το ίδιο
έγινε το Μάρτιο του 2016 με το Δήμο Πάφου και μετά
από πολλές πιέσεις επανήλθαμε τον Ιούνιο του 2016 με
διάφορες υποσχέσεις από τον αρμόδιο Υπουργό και το
αρμόδιο Τμήμα για εξεύρεση από το Δήμο άλλου τρόπου
συλλογής του χαρτιού. Έκτοτε τίποτε από τα πιο πάνω δεν
έχει υλοποιηθεί και ο Δήμος επωφελείται μιας υπηρεσίας
χωρίς να πληρώνει.
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Σημαντικό θέμα που δυστυχώς ακόμη εκκρεμεί είναι
η πρόθεση του Τμήματος Περιβάλλοντος να καθιερώσει
νομοθεσία για Ευθύνη του Παραγωγού στο χαρτί που δεν
είναι συσκευασία. Εάν προχωρήσει μια τέτοια ρύθμιση
θα αλλάξει εντελώς τη βάση της συζήτησης μας με
τις Τοπικές Αρχές. 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, είναι
πως το υφιστάμενο μοντέλο είναι ένα ορθολογικό μοντέλο
και έχει δώσει αποτελεσματικές 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.
Θα πρέπει όμως γενικά, οι ρυθμοί με τους οποίους
κινούμαστε ως πολιτεία στη θέσπιση εργαλείων
(νομικών και οικονομικών), που θα ενισχύσουν τη
συμμετοχή του κοινού, να επισπευσθούν. Ήδη από
1/1/2015 είναι υποχρεωτική για το κράτος η ξεχωριστή
συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού και μετάλλων,
αλλά αυτό δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε υποχρεωτική
συμμετοχή των πολιτών στη διαλογή στην πηγή.
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.
Ήδη για μια ακόμη φορά τονίζονται με έμφαση μέτρα,
όπως τα πιο πάνω, 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, γιατί δεν
υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου.
Μέσα στο 2016 στοχεύσαμε όμως και στα πιο κάτω:
α. Να κρατήσουμε τις εισπράξεις του Οργανισμού σε
υγιή κατάσταση.
β. Να βρούμε τρόπους διευθέτησης των υπολοίπων
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των Τοπικών Αρχών που αντιμετωπίζουν οικονομικά
προβλήματα χωρίς, αν είναι δυνατόν, να επηρεαστούν
οι Δημότες και η συμμετοχή του κοινού.
γ. Να ολοκληρώσουμε τη 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 περιορίσουμε το φαινόμενο των free-riders.
στ. Να προωθήσουμε τις δράσεις για ανάκτηση
ενέργειας από υπολείμματα.
ζ. Να αυξήσουμε τις ποσότητες γυαλιού και ξύλου που
ανακτούμε.
η. Να δημιουργήσουμε συνεργασίες με μικρότερους
εργολάβους για κάλυψη περιοχών που δεν έχουμε
επεκταθεί.
θ. Να αυξήσουμε το μερίδιο της ψηφιακής
επικοινωνίας στο μείγμα των επικοινωνιακών μας
δραστηριοτήτων.
ι. Να ελκύσουμε και άλλες εταιρείες να συνεισφέρουν
οικονομικά, ή πρακτικά, σε προγράμματα προώθησης
της ανακύκλωσης μέσα στα πλαίσια της εταιρικής
κοινωνικής τους ευθύνης.
Σε κάποια θέματα από τα πιο πάνω είχαμε θετικές
εξελίξεις, ενώ σε κάποια άλλα υπάρχουν ακόμη πράγματα
που πρέπει να γίνουν για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία
στη συνέχεια.
Παρά τα προβλήματα της οικονομίας, έχουμε με πολλή
προσπάθεια διατηρήσει υψηλά ποσοστά εισπράξεων
από τη βιομηχανία. 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, ειδικότερα
έγιναν και διευθετήσεις με Τ.Α. με προβληματικά
υπόλοιπα και με ευελιξία καταλήξαμε σε εξεύρεση
λύσεων. Με Τοπικές Αρχές όμως που στρατηγικά δεν
καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, τελικά καταλήξαμε
σε αδιέξοδο, όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Σχετικά με τη νέα Συμφωνία συγχρηματοδότησης των
έργων, μετά από την προεργασία που έγινε το 2015
αλλά και τις ανατροπές του 2016 που προέκυψαν από τα
προβλήματα στο Δήμο της Πάφου, καταλήξαμε σταδιακά
στην υπογραφή συμφωνιών μόνο για το 2016 με τους
περισσότερους Δήμους. Η νέα Συμφωνία είναι απλή και
προνοεί σταθερή χρέωση ανά κάτοικο, όπως επιθυμούσαν
οι Τ.Α., ύψους 1.60 Ευρώ/κάτοικο.

Η συνεργασία της Green Dot Κύπρου με την ΑΦΗΣ και την
Ηλεκτροκύκλωση ενισχύεται στα πλαίσια των Φεστιβάλ
όπου οι δύο Οργανισμοί έχουν σημαντικά αναβαθμισμένη
παρουσία. Παρόμοιες κοινές δράσεις θα γίνουν και στη
συνέχεια αφού στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε όσο
το δυνατόν περισσότερες συνέργειες μεταξύ των τριών
Συστημάτων.
Στο θέμα των free-riders, έχουμε εγγράψει μερικές
νέες εταιρείες στο Σύστημα και προς το τέλος του 2016
η κατάσταση έχει βελτιωθεί λόγω πιο συστηματικής
προσπάθειας του Τμήματος Περιβάλλοντος. Σε αυτή την
προσπάθεια εξαρτόμαστε από τους ελέγχους που ασκεί
το Τμήμα Περιβάλλοντος και ευτυχώς παρατηρείται
βελτίωσή τους. Ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια σε
αυτή την προσπάθεια που μπορεί να επιφέρει 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.
Στα θέματα ανάκτησης ενέργειας, μετά από πολλές
προσπάθειες και αναμονή αρκετών ετών, το 2016
δόθηκε οριστική λύση. Μέσα στη χρονιά ολοκλήρωσε
το Τσιμεντοποιΐο Βασιλικού τις υποδομές του για
μαζική τροφοδότηση εναλλακτικών καυσίμων στους
φούρνους του. Μετά τα μέσα του έτους, η θυγατρική
εταιρεία του Τσιμεντοποιΐου Enerco, προχώρησε και
στην αγορά ειδικού σύγχρονου τεμαχιστή που μπορεί να
παράγει και RDF από υλικά όπως τα υπολείμματα των
μονάδων διαλογής. Τον Οκτώβριο του 2015 προβήκαμε
σε δοκιμαστική άλεση υπολειμμάτων από τις μονάδες
διαλογής μας και ήταν επιτυχής. Από την 1η Μαρτίου
2016, τα υπολείμματα μας οδηγούνται στην παραγωγή RDF
και καταλήγουν σε ανάκτηση ενέργειας στο Τσιμεντοποιΐο
μετά από Συμφωνία που συνάψαμε με την Enerco, για ένα
έτος. Το 2016 οδηγήθηκαν εκεί 1,936 τόνοι υπολειμμάτων,
ενώ η συμφωνία ανανεώθηκε ήδη και για την περίοδο
2017 – 2018.
Οι προσπάθειες που έγιναν και γίνονται για τη βελτίωση
των αποδόσεων σε ξύλο και γυαλί είναι συνεχείς. Στην
περίπτωση του ξύλου, το γεγονός ότι υπάρχει μόνο μια
μονάδα διαχείρισης του (κομποστοποίησης) και είναι σε
προάστιο της Λευκωσίας, δυσκολεύει την όλη διαδικασία
αφού λόγω αποστάσεων έχει ψηλό μεταφορικό κόστος.
Παράλληλα, δεν υπάρχει λόγω της έλλειψης λύσεων
διαχείρισης, οργανωμένο δίκτυο συλλογής του ξύλου. Οι
συλλογές γίνονται ad hoc και με δυσκολία. Βασιζόμαστε
πλέον στη συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος
για προώθηση των διαδικασιών για προσμέτρηση της
ανακατασκευής παλετών στην ανακύκλωση, οπότε και
θα αλλάξουν σημαντικά τα δεδομένα για το 2017 εις ότι
αφορά τους στόχους.

Σχετικά με το γυαλί, η επιτυχία των προσπαθειών μας
εξαρτάται από την εφαρμογή μέτρων είτε ενθάρρυνσης,
είτε επιβολής της συμμετοχής στα επαγγελματικά
υποστατικά, ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά. Μέσα στο
2016 έγιναν διάφορες δράσεις ειδικά για το γυαλί και
για το κοινό, αλλά κυρίως για τους επιχειρηματίες και
το προσωπικό σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες,
μπαρ, κλαμπ κ.τ.λ.. Παράλληλα, προστέθηκαν κάδοι
γυαλιού σε νέα υποστατικά, ακόμη και σε περιοχές που
δεν συλλέγουμε PMD και χαρτί. Επιπλέον, κάδους γυαλιού
δώσαμε και σε εργολάβους που εξυπηρετούσαν από μόνοι
τους Συμπλέγματα Κοινοτήτων και τους τοποθέτησαν
στις περιοχές που εξυπηρετούσαν αυξάνοντας ακόμη
περισσότερο τη γεωγραφική μας κάλυψη για το γυαλί.
Τελικά, είχαμε συνολικά αύξηση κατά 14% στις ποσότητες
του έτους. Έτσι το ποσοστό ανακύκλωσης έφτασε στο
47.10%, έναντι 39.30% το 2015, όπως έχει ήδη αναφερθεί
πιο πάνω.
Μέσα στο 2016, έγιναν επεκτάσεις του προγράμματος
στις Κοινότητες Πεντακώμου (1/4/2016) και Αναρίτας
(1/12/2016). Παράλληλα, θέσαμε υπό την οικονομική μας
υποστήριξη τα έργα εργολάβου (Kypros & Zina Kyprianou Ltd) που εξυπηρετεί με απευθείας συμφωνίες με
50 Τ.Α. με συνολικό πληθυσμό 63,000 περίπου άτομα.
Από πλευράς πληθυσμού είμαστε επομένως στο 80% του
πληθυσμού και συνεργαζόμαστε συνολικά με 25 εκ των 30
Δήμων και με 50 Κοινότητες σε όλη την Κύπρο.
Οι έλεγχοι του Οργανισμού για την ποιότητα των υλικών
συσκευασίας που συλλέγονται και τυγχάνουν διαχείρισης
από τους εργολάβους είναι συνεχείς και έχουν πάντοτε
στόχο τη βελτίωση τόσο της καθαρότητας του συλλεγόμενου
υλικού, όσο και της ποιότητας των εξερχόμενων υλικών
από τη διαλογή, καθώς και της τήρησης όλων των
προβλεπόμενων διαδικασιών. Για το λόγο αυτό, το 2015
διενεργήθηκαν ανεξάρτητοι έλεγχοι των μονάδων διαλογής
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 στις μονάδες. Από τους
ελέγχους αυτούς προέκυψαν σημαντικά και αξιοποιήσιμα
αποτελέσματα για βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των
μονάδων. Οι εξωτερικοί αυτοί έλεγχοι συνεχίζονται και
είναι πλέον μόνιμοι και συστηματικοί.
Παράλληλα, το 2016 συνεχίσαμε σε συνεργασία με το
Τμήμα Περιβάλλοντος και τους μελετητές του, τους
δειγματοληπτικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της
Κύπρου με στόχο να δημιουργηθούν πρωτογενή στοιχεία
για την ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων και ειδικά για
τη σύσταση των συσκευασιών. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν
τον Νοέμβριο του 2016 και τα αποτελέσματα της μελέτης
θα είναι έτοιμα εντός του 2017.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Vs ΣΤΟΧΟΙ 2016
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, 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
Επιπλέον, η άδεια του Συστήματος προβλέπει αύξηση των συνολικών στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης κατά
5% ανά διετία οπότε για το 2016 ο στόχος ανάκτησης ήταν στο 65% και της ανακύκλωσης στο 60%. Επιπλέον,
υπάρχει και στόχος για την ανάκτηση ενέργειας, ύψους 5%.
Τα αποτελέσματα για το 2016 παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα.
ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2016
Γυαλί
Πλαστικό
Δηλωθέντες τόνοι 2016

Χαρτί	Αλουμίνιο

Χάλυβας

Ξύλο

Άλλα	Σύνολο

14.394

13.644

19.212

2.453

3.162

4.749

2.707

60.320

Υποχρέωση ανάκτησης/τόνοι

9.356
65%

8.868
65%

12.488
65%

1.594
65%

2.055
65%

3.087
65%

1.760
65%

39.208
65%

Υποχρέωση
ανακύκλωσης/τόνοι

8.636
60%

3.070
22,5%

11.527
60%

1.226
50%

1.581
50%

712
15%

1.624
60%

36.192
60%

Ανακυκλωθέντες τόνοι

6.779

6.687

33.385

745

5.058

169.05

52.823

Ποσοστό ανακύκλωσης

47,10%

49,01%

173,77%

30,36%

160%

3,66%

87,57%

Πλέονασμα / (Έλλειμα)
ανακύκλωσης

-1,857

3,617

21,857

-482

3,478

-21.60%

117.83%

189.61%

-39.28%

220%

% Πλεονάσματος /
(% Ελλείματος)

-543		 16,631

-76.27%

45.95%

Υποχρέωση ανάκτησης							3,016
ενέργειας							
5%

Ανάκτηση ενέργειας							
1.936		
							3%
Ποσοστό ανακύκλωσης								
90,78%
& ανάκτησης
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Συνολικά το 2016 συλλέχθηκαν 60,871 τόνοι υλικά, εκ των
οποίων οι 24,092 τόνοι ήταν οικιακές συσκευασίες και οι
36,779 εμπορικές συσκευασίες. Οι αντίστοιχες ποσότητες
για το 2015 ήταν συνολικά 51,187 τόνοι που αποτελούνταν
από οικιακά 23,809 τόνους και εμπορικά 27,378 τόνους.
Άρα στη συλλογή είχαμε αύξηση της τάξης του 19% παρά
τη μείωση στην κατανάλωση που ήταν της τάξης του 2%.
Από πλευράς ανακύκλωσης, είχαμε ανακύκλωση 52,823
τόνων υλικών το 2016 σε σχέση με 47,719 τόνους το 2015,
μια αύξηση της τάξης του 11% στην ανακύκλωση. Επιπλέον,
με βάση τα νέα δεδομένα αναφορών που ισχύουν στην
αδειοδότησή μας, μια σημαντική ποσότητα χαρτιού που
συλλέγεται δεν λογίζεται ως συσκευασία αλλά ως άλλο χαρτί.
Το 2016 αυτή η ποσότητα άλλου χαρτιού που ανακυκλώθηκε
είναι στους 5,110 τόνους, ενώ το 2015 ήταν 5,143 τόνοι.
Συνολικά έχουμε 34.7% υπερκάλυψη του στόχου
ανακύκλωσης για το έτος (60%), αλλά και υπερκάλυψη
κατά 39.7% του στόχου ανάκτησης για το έτος (65%), που
είναι πολύ βελτιωμένα αποτελέσματα σε σχέση με πέρυσι.
Όπως φαίνεται επίσης στον πίνακα, το ξύλο συνέχισε και
το 2016 να αποτελεί πρόβλημα αφού παρά το γεγονός ότι
έχουμε ένα διαχειριστή ξύλου, τα αποτελέσματα είναι ακόμη
πολύ χαμηλά. Φτάσαμε στο 3.56% ανακύκλωσης έναντι του
στόχου που είναι 15%. Ελπίζουμε ότι το 2017 θα βελτιωθεί
η κατάσταση αφού αναμένουμε έγκριση της ανακατασκευής
παλέτων ως ανακύκλωση από την αρμόδια αρχή.
Οι στόχοι των μετάλλων και των πλαστικών έχουν
υπερκαλυφθεί, όπως επίσης και οι στόχοι του χαρτιού,
παρά τη διαφοροποίηση στον τρόπο αναγνώρισης του
χαρτιού συσκευασίας που ανακυκλώνεται.
Το γυαλί από την άλλη πλευρά αποτελεί μεγάλη πρόκληση
λόγω της σημαντικής αύξησης στους στόχους του (από
15% στο 60%). Έτσι, ενώ η επίδοση του 2016 (47.10%)
είναι βελτιωμένη σε σχέση με το 2015 (39.3%), 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
και φυσικά και από υποστατικά που έχουν κάδους αλλά δεν
συμμετέχουν σχεδόν καθόλου στην ανακύκλωση γυαλιού.
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Που στοχεύουμε το 2017
Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ιδιαίτερα στις σχέσεις του Συστήματος με τις Τ.Α. καθιστούν και το 2017
μια σημαντική χρονιά.
Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου είναι τα ακόλουθα:
α. Οι Τ.Α. έχουν πρόθεση να διατηρούν μικρής διάρκειας συμφωνίες με το Σύστημα (κατά τις υποδείξεις της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας).
β. Οι Δήμοι της Λευκωσίας, προτίθενται να προκηρύξουν διαγωνισμό για τη συλλογή του χαρτιού, αλλάζοντας έτσι τη
μορφή συνεργασίας τους με το Σύστημα.
γ. Οι Τ.Α. με τις οποίες η σχέση με το Σύστημα έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, δεν επιδεικνύουν οποιαδήποτε διάθεση
εξεύρεσης συμβιβαστικών λύσεων.
δ. Οι θέσεις που εκφράζει η αρμόδια αρχή ως προς τις υποχρεώσεις του Συστήματος για γεωγραφικές καλύψεις
διαφέρει από τις ερμηνείες του Συστήματος για το τι προνοεί ο Νόμος και η Άδεια του Συστήματος.
ε. Προχωρούν τα προγράμματα ενίσχυσης των υποδομών ανακύκλωσης στους παραλιακούς Δήμους με νέου τύπου
εξοπλισμό που χρειάζεται για να εξυπηρετείται και νέου τύπου εξοπλισμό συλλογής.
στ. Καθυστερούν οι νομοθεσίες για διεύρυνση της Ευθύνης του Παραγωγού στο χαρτί μη συσκευασίας.
ζ. Καθυστερούν οι διαδικασίες για εφαρμογή συστημάτων Πληρώνω όσο Πετώ, ή εφαρμογή υποχρεωτικής διαλογής
στην πηγή.
η. Το Σύστημα έχει φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης επί των συνολικών συσκευασιών
και έχει ελλείμματα μόνο σε δύο υλικά.
Τα πιο πάνω δημιουργούν ένα ρευστό κλίμα στο οποίο
δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεγάλοι προγραμματισμοί
από το Σύστημα. Με ορίζοντα συμφωνιών με τις
περισσότερες αρχές για μερικούς μήνες και με την
εκπεφρασμένη πρόθεση να βρεθούν άλλες λύσεις
στην πορεία, ο επενδυτικός ορίζοντας του Συστήματος
είναι περιορισμένος. Ακόμη και στις περιοχές που
τοποθετείται νέος εξοπλισμός και χρειάζεται υποστήριξη
με νέου τύπου οχήματα, είναι πολύ αμφίβολο αν το
Σύστημα ορθολογικά προγραμματίζοντας θα προχωρήσει
σε νέες επενδύσεις για να τα εξυπηρετήσει, λόγω του
πολύ περιορισμένου επενδυτικού ορίζοντα.
Επιπλέον, οι υψηλές ανακτήσεις σε συνολικές ποσότητες
συσκευασιών περιορίζουν τις ανάγκες για προσθήκες
νέων περιοχών. Παρά ταύτα έχουν ήδη δρομολογηθεί
διαδικασίες για κάλυψη μερικών επιπλέον Κοινοτήτων με
σχετικά μεγάλους πληθυσμούς.
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Παράλληλα, θα δοθούν κίνητρα και σε άλλους μικρούς
τοπικούς εργολάβους να εξυπηρετήσουν Κοινότητες
της περιοχής τους απευθείας, όπως γίνεται σε περιοχές
της Λευκωσίας και της Λεμεσού. Με αυτό τον τρόπο,
θα αποκτήσουν και αρκετές νέες Τ.Α. πρόσβαση σε
προγράμματα ανακύκλωσης.
Το Σύστημα εκ των πραγμάτων θα επικεντρωθεί στη
βελτίωση της ανάκτησης των υλικών που υπολείπονται
των στόχων, δηλαδή το γυαλί και το ξύλο. Για το θέμα του
ξύλου θα εντείνουμε την πίεση μας προς το Τμήμα να
αποφασίσει αν θα συνυπολογίζεται η ανακατασκευή στην
ανακύκλωση, όπως κάνουν αρκετές άλλες χώρες της
Ε.Ε.. Για το θέμα του γυαλιού θα αναλάβουμε και άλλες
πρακτικές πρωτοβουλίες για αύξηση των ποσοτήτων που
ανακτώνται, ώστε να καλυφθεί σταδιακά η διαφορά που
έχουμε από τον στόχο, που είναι της τάξης των 2,000
τόνων ανά έτος.
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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.
Δυστυχώς, οι εξελίξεις 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 ανάπτυξη των πολιτικών της Ε.Ε.. Τα
τεκταινόμενα, ξεκαθαρίζουν ίσως και τους λόγους που για τόσα χρόνια οι Σύμβουλοι του Υπουργείου Εσωτερικών
φούσκωναν τις παραγωγές των απορριμμάτων και παράλληλα φούσκωναν κατά την άποψη μας και τα ποσοστά των
συσκευασιών στα απορρίμματα. Εξυπηρετούσε να φαίνονται τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή
ανεπαρκή, ώστε να σχεδιάζονται ακόμη μεγαλύτερες μονάδες με στόχο την ανάκτηση και ανακύκλωση συσκευασιών από
τα ανάμεικτα Δημοτικά Στερεά Απόβλητα.
Έχουμε την πεποίθηση ότι με τα νέα δεδομένα όπως εξελίσσονται, είναι πλέον απαραίτητο 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 του κατεπείγοντος τα πιο κάτω:

1 Άμεση εφαρμογή ομοιόμορφων τελών απόρριψης (Ενιαίο Τέλος όπως ονομάζεται τελευταία) σε όλους τους χώρους

τελικής αποδοχής, όποια μορφή και να έχουν αυτοί (εννοείται ακόμη και στις υφιστάμενες χωματερές).

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

προνοεί η Νομοθεσία.

3 Ετοιμασία νομοθεσίας για εφαρμογή συστημάτων Πληρώνω όσο Πετώ για να γίνει η φορολόγηση των σκυβάλων

δίκαιη και η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων οικονομικά λογική για τους πολίτες.

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

στην πηγή.

5 Άμεση αλλαγή των δεδομένων γεωγραφικής κάλυψης των δύο μονάδων (Κόσιης και Πεντακώμου) 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 (για την περίοδο 2017 -2030) 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 Διαλογής στην Πηγή όπως οι χρεώσεις στους χώρους απόρριψης, η υποχρεωτική
Διαλογή στην Πηγή και τα συστήματα Πληρώνω όσο Πετώ (PAYT).
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Σημαντικές Εξελίξεις μέσα στο 2016
Τιμητική Διάκριση για την Green Dot Κύπρου
Ακόμα μια τιμητική διάκριση για την Green Dot Κύπρου, αυτή τη φορά από το χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η Green Dot Κύπρου βρέθηκε ανάμεσα στις πέντε κυπριακές εταιρείες οι οποίες περιλαμβάνονται σε
κατάλογο, 1000 διακεκριμένων Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που εξέδωσε το Χρηματιστήριο του Λονδίνου
τον Ιούλιο του 2016.
Πρόθεση του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου ήταν να
αναδείξει τη σημαντικότητα του ρόλου που έχουν να
διαδραματίσουν προοδευτικές μεσαίες και μικρές
επιχειρήσεις, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη
αλλά και για το γεγονός ότι μπορούν να αποτελέσουν
παραδείγματα προς μίμηση για άλλες Ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις.
Η πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου
είχε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
των κύριων κομματικών ομάδων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ο κατάλογος των επιχειρήσεων
παρουσιάστηκε επίσημα στις 15 Ιουνίου 2016 στις
Βρυξέλλες και ακολούθησε ευρωπαϊκό “roadshow”
στη Στοκχόλμη, τη Μαδρίτη, το Παρίσι, το Μόναχο
και τη Βαρσοβία.
Η Ευρωπαϊκή αυτή διάκριση για τον Οργανισμό
αντικατοπτρίζει την καλή δουλειά που επιτελείται,
όχι μόνο από τον Οργανισμό, αλλά και από όλους
τους συντελεστές, τα Μέλη και τους Μετόχους, τις
Τοπικές Αρχές, τους Συνεργάτες και κυρίως το κοινό
της Κύπρου.

Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας με Τοπικές Αρχές
Η Green Dot Κύπρου υπέγραψε με διάφορες
Τοπικές Αρχές νέες Συμφωνίες συνεργασίας,
οι οποίες είχαν ισχύ μέχρι το τέλος του 2016.
Οι Συμφωνίες συζητήθηκαν και διαμορφώθηκαν
με αντιπροσωπεία της Ένωσης Δήμων και έτυχαν
της έγκρισης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Οι νέες Συμφωνίες σηματοδοτούν και τη συνέχιση
της ομαλής και ωφέλιμης συνεργασίας μεταξύ των
Τοπικών Αρχών και του Συλλογικού Συστήματος.

Green Dot Κύπρου και Δήμος Λατσιών υπογράφουν τη νέα Συμφωνία Συνεργασίας
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Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Green Dot Κύπρου
Στις 13 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε, στη Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων του
Οργανισμού. Εκτός από τα καθιερωμένα θέματα, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2016 συζητήθηκαν
εκτενώς οι εξελίξεις του 2016 που έβαλαν στο στόχαστρο τον Οργανισμό μας και η Ετήσια Γενική
Συνέλευση προβαίνοντας σε ενδελεχή εξέταση, τόσον των πεπραγμένων, όσον και των τεκταινόμενων,
έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:
1. Παμψηφεί, ενέκρινε και επικρότησε τους
χειρισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο
κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσο και
για τη γενική διαχείριση του Οργανισμού.
Προσβλέπει ασφαλώς σε συνεχή βελτίωση των
διοικητικών πρακτικών.
2. Εν΄ όψει της απόφασης της Ένωσης Δήμων
για σύναψη ξεχωριστών συμφωνιών μιας
εκάστης των Τοπικών Αρχών με την Green Dot
Κύπρου, ο Οργανισμός προβαίνει πάραυτα
στην υπογραφή συμφωνιών με όσες Τοπικές
Αρχές το επιθυμούν και των οποίων οι
οικονομικοί λογαριασμοί με τον Οργανισμό
είναι συμφωνημένοι.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού,
εξουσιοδοτήθηκε να εκπροσωπεί και να
προωθεί τα συμφέροντα του Οργανισμού και
να ενεργεί για λογαριασμό του αναφορικά
με την επαναδιαπραγμάτευση των όρων της
Έγκρισης Συστήματος Συλλογικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Απόβλητων Συσκευασιών
ημερομηνίας 07/06/2013, η οποία έχει
παραχωρηθεί από τον Υπουργό Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
4. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός θα συμμετέχει
σε Κοινοπραξίες και το κόστος της συμμετοχής
θα υπερβαίνει τις 500,000 Ευρώ, θα απαιτείται
η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Στα πλαίσια των αρχαιρεσιών για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, επελέγησαν ως μέλη του
Συμβουλίου οι κ.κ. Λίνος Βουρής, εκπρόσωπος της CTC και Μιχάλης Μιχαήλ της Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ,
εις αντικατάσταση των κ.κ. Κρις Χριστοδούλου της CTC και Γιώργου Ιεροδιακόνου της Photos Photiades
Breweries Ltd.
Σε συνεδρία του μετά τη Συνέλευση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίστηκε σε σώμα με Πρόεδρο τον
κ. Μιχάλη Σπανό και Αντιπροέδρους τους κ.κ. Μάριο Τσιακκή και Μάριο Χ΄ Γαβριήλ.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων
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Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγέων για τήρηση Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
Στα πλαίσια εφαρμογής των Κανονισμών που
αφορούν τους εισαγωγείς (παραγωγούς) Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρικών
Στηλών ή Συσσωρευτών (μπαταρίες οικιακού τύπου),
σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και την
Αρχή Λιμένων Κύπρου, έχουμε τροχιοδρομήσει
μέτρα συμμόρφωσης των Παραγωγών με την
περιβαλλοντική νομοθεσία μέσω διαδικασιών
ελέγχου στο χώρο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, πριν
την είσοδο των εν λόγω προϊόντων στη Δημοκρατία.

από τις εργασίες τους, είτε με ατομικό σύστημα
διαχείρισης αποβλήτων, είτε με συλλογικό σύστημα
διαχείρισης αποβλήτων Η.Η.Ε., ή μπαταριών
οικιακού τύπου.

Οι διαδικασίες στο λιμάνι αφορούν τον έλεγχο για
την εφαρμογή των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων
των παραγωγών (εισαγωγέων) Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρικών Στηλών,
ή Συσσωρευτών (μπαταριών οικιακού τύπου).

Ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής των ελέγχων
ορίστηκε η 1η Ιουλίου 2016.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι υπόχρεοι παραγωγοί
(εισαγωγείς) πρέπει να φροντίζουν για τη διαχείριση
του Η.Η.Ε. και των μπαταριών που προέρχονται
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Ο έλεγχος γίνεται ανά εισαγωγή, με βάση τον αριθμό
ΦΠΑ της εταιρείας, για λογαριασμό της οποίας
εκτελείται η εισαγωγή H.H.E., ή μπαταριών στην
Κυπριακή Δημοκρατία και πριν την έξοδό τους από
το λιμενικό χώρο.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν κανονικά αλλά κατά τους
πρώτους μήνες παρατηρήθηκαν κάποιες δυσκολίες
στην εφαρμογή του μέτρου για τις οποίες είμαστε σε
συνεννόηση με τα Αρμόδια Τμήματα για την επίλυσή
τους.
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Οικονομική Κατάσταση
Ο Οργανισμός έχει κλείσει ακόμη μια επιτυχημένη
οικονομική χρονιά, παρά τη δυσμενή οικονομική κατάσταση
στον τόπο. Τα έσοδα μας ήταν κατά 17% αυξημένα σε σχέση
με το έτος 2015, ενώ τα έξοδα μας ήταν αυξημένα κατά 6%
για την ίδια περίοδο, γεγονός που οδήγησε σε καλύτερα
από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Αυτό, σε
συνάρτηση με τη γενικότερα συνετή οικονομική διαχείριση
του Συστήματος και τα πλεονάσματα που διατηρεί,
επέτρεψε τη μείωση των τελών για το 2017 κατά 5% για όλα
τα υλικά. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα τέλη

του Οργανισμού μας προς τη Βιομηχανία.
Η προσπάθειά μας για μείωση του κόστους θα είναι συνεχής
και συστηματική, αφού όπως έχει ήδη αναφερθεί στόχος
είναι να υπάρξει και συνέχεια στις μειώσεις των τελών.
Όσον αφορά τους λογαριασμούς του Οργανισμού για το 2016
περιλαμβάνονται στο τέλος της παρούσας έκθεσης και
συγκεκριμένα στο τμήμα “Οικονομικοί Λογαριασμοί Green
Dot Κύπρου ”. Οι Οικονομικοί Λογαριασμοί έχουν εγκριθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

2010-20166

2017

€ ανά τόνο
ο

€ ανά τόνο

Γυαλί

29.06

27.61

Χαρτοκιβώτιο

47.14

44.78

Σίδηρος

95.39

90.62

Αλουµίνιο

21.38

20.31

Μπουκάλια PET

105.89

100.60

Μπουκάλια HDPE

105.89

100.60

ύπου Tpak
Συσκευασίες Ποτών Τύπου

122.75

116.61

VC
Άλλα ανακτήσιµα - PVC

131.05

124.50

E
Άλλα ανακτήσιµα - PE

131.05

124.50

Άλλα ανακτήσιµα - PP
P

131.05

124.50

Άλλα ανακτήσιµα - PS
S

131.05

124.50

Άλλα ανακτήσιµα

131.05

124.50

Άλλα µη ανακτήσιµα

157.27

149.41

Χαρτί

43,31

41.14

Πλαστικό

37,94

36.04

Ξύλο

12,42

11.80

Άλλα

50,27

47.76

Οικιακές συσκευασίες

Εµπορικές συσκευασίες
ίες
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Εγγραφή Παραγωγών στο Σύστημα

923
εταιρείες
87 Μέτοχοι - 836 Μέλη

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, συμμετείχαν στο Σύστημα 923
εταιρείες εκ των οποίων οι 87 ήταν Μέτοχοι και οι 836 Μέλη του
Συστήματος.
Την ίδια περίοδο διαγράφηκαν από το Σύστημα 41 εταιρείες. Σε σχέση με τις ποσότητες
συσκευασιών που δηλώνονται στο Σύστημα, το 2015 ήταν στους 61,424 τόνους ενώ το 2016
μειώθηκαν στους 60,320 τόνους.
Στο κεφαλαιώδες θέμα της καθολικής εφαρμογής της Νομοθεσίας από όλους τους
Υπόχρεους Παραγωγούς, παρατηρήθηκε μετά τα μέσα του 2016, βελτίωση της υποστήριξης
που παρέχεται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, αφού ανέλαβε συγκεκριμένος λειτουργός
του Τομέα Αποβλήτων να ασχολείται με εταιρείες που παρανομούν σε αυτό το θέμα. Τα
αποτελέσματα ήταν ευεργετικά και είχαμε έτσι διπλάσιες νέες εγγραφές το 2016 σε σχέση
με το 2015. Ελπίζουμε αυτή η δράση να έχει συνέχεια γιατί είναι ιδιαιτέρως βοηθητική.
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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.

Όσον αφορά τους ελέγχους που προβλέπεται να γίνουν το έτος 2017, αυτοί θα ανέλθουν
στους 20 περίπου.

μέσα στο 2016

20 έλεγχοι

Μέσα στο 2016 διενεργήθηκαν από τους εξωτερικούς ελεγκτές, 20 έλεγχοι.
Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων συνολικά, ήταν 188,01 τόνοι υλικών να βρεθούν,
είτε υποδηλωμένοι, είτε δηλωμένοι σε λανθασμένη κατηγορία.
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41
έλεγχοι
σε 11 διαφορετικές εταιρείες

Αναλύσεις για Βαρέα Μέταλλα
Μέρος των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Σύστημα με την αδειοδότησή του
είναι και η διενέργεια αναλύσεων σε συσκευασίες των Μελών του για έλεγχο των
συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων. Διενεργούνται περίπου 40 τυχαίοι έλεγχοι σε
10 διαφορετικές εταιρείες για λογαριασμό του Συστήματος από ειδικά διαπιστευμένο
χημείο, κάθε χρόνο. Η όλη διαδικασία δειγματοληψίας γίνεται απευθείας από το χημείο
χωρίς την παρεμβολή του Συστήματος ούτε γίνεται χρονική ενημέρωση των Μελών,
ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 έγιναν 41 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 από το Νόμο όρια συγκέντρωσης.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται κανονικά και το 2017.
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Τα Έργα του Συστήματος

Το 2016 οι ποσότητες των οικιακών συσκευασιών που συλλέχθηκαν παρουσίασαν και πάλι άνοδο παρά το γεγονός ότι μέρος
του χαρτιού συλλέγεται από εμπορικά σημεία ως εμπορική συσκευασία. Συνολικά, συλλέχθηκαν 24,092 τόνοι οικιακών
συσκευασιών, σε σύγκριση με 23,809 τόνους το 2015 (αύξηση 1.2% περίπου).
Πολύ μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε και στις εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες (ΕΒΑΣ) που ανακυκλώθηκαν, γεγονός
που οφείλεται και στη δραστηριοποίηση νέων διαχειριστών ΕΒΑΣ. Συνολικά έτυχαν διαχείρισης 36,779 τόνοι ΕΒΑΣ, σε
σύγκριση με 27,378 τόνους το 2015 (αύξηση 34% περίπου).
Οι προσπάθειες του Συστήματος για αύξηση των ποσοτήτων υλικών για τα οποία υπάρχουν αυξημένοι στόχοι στη νομοθεσία,
συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Στο γυαλί, σημειώθηκε αύξηση πάνω από 5% σε σύγκριση με το 2015.
Το 2016 έγινε δυνατή για πρώτη φορά και συνεργασία με την πρώτη και μόνη αδειοδοτημένη μονάδα για τη διαχείριση του
υπολείμματος που προκύπτει από τη διαλογή του PMD και του Χαρτιού, με ανάκτηση ενέργειας. Συνολικά οδηγήθηκαν για
ανάκτηση ενέργειας μέσα στη χρονιά 1,936 τόνοι υλικών που θα κατέληγαν υπό άλλες συνθήκες στις χωματερές.
Το 2016, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών δύο νέες κοινότητες, οι κοινότητες Πεντακώμου στη Λεμεσό
και Αναρίτας στην Πάφο.

Αποτελέσματα Συλλογής Οικιακών Συσκευασιών
Το 2016 οι συλλεχθείσες ποσότητες οικιακών συσκευασιών
ανήλθαν συνολικά στους 24,092 τόνους σε σύγκριση με 23,809
τόνους το 2015. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν 8,102 τόνοι PMD σε
σύγκριση με 7,691 τόνους το 2015 (5.3% αύξηση), 10,263 τόνοι
χαρτιού σε σύγκριση με 10,687 τόνους το 2015 (4% μείωση) και
5,727 τόνοι γυαλιού σε σχέση με 5,431 τόνους το 2015 (αύξηση
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Επίσης, στην πιο κάτω παράσταση παρουσιάζεται η αντίστοιχη ανάλυση
ανά υλικό και ανά επαρχία, αλλά σε κατά κεφαλή συλλεχθείσες ποσότητες:
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∆ιαχείριση Εµπορικών/Βιοµηχανικών Αποβλήτων
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Στην παράσταση παρουσιάζονται οι ποσότητες ΕΒΑΣ του 2016 σε σχέση
με τις αντίστοιχες του 2015.

Νέοι διαχειριστές ΕΒΑΣ
Το 2016 διαπιστεύθηκαν από το Σύστημα τρεις νέοι
διαχειριστές ΕΒΑΣ. Πρόκειται για τις εταιρείες 3MC
Trading Ltd, Andreou P. Recycling Works Ltd και MMK

30

Planet Ltd, που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση
κυρίως πλαστικού, στην περιοχή της Λεμεσού.

Ανάκτηση ενέργειας από υπολείμματα διαλογής
Η προσπάθεια για εξεύρεση λύσεων για τη διαχείριση
του υπολείμματος διαλογής η οποία ήταν στόχος του
Συστήματος τα τελευταία χρόνια στέφθηκε με επιτυχία
και την 1η Μαρτίου 2016 επετεύχθη συμφωνία με την
εταιρεία Enerco-Energy Recovery Ltd. Το υπόλειμμα
που προκύπτει από τη διαλογή του PMD και του Χαρτιού
μεταφέρεται για ανάκτηση ενέργειας μετά την παραγωγή
RDF από την Enerco στην τοπική τσιμεντοβιομηχανία.
Η διαδικασία διαχείρισης περιλαμβάνει την
παραλαβή του υπολείμματος, τον τεμαχισμό του
και την ανάμιξή του με άλλα υλικά όπως ξύλο και
ελαστικά. Το ομογενοποιημένο υλικό που προκύπτει

από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας, εισάγεται στο
σύστημα τροφοδοσίας εναλλακτικών πρώτων υλών και
εναλλακτικών καυσίμων.
Η τσιμεντοποιία αξιοποιεί ποσότητες τόσο τοπικού όσο
και εισαγομένου RDF ως καύσιμο και έχει προχωρήσει
και ολοκληρώσει το σύστημα τροφοδοσίας στερεών
καυσίμων στον κλίβανο. Από την 1η Μαρτίου μέχρι και
το τέλος του 2016, μεταφέρθηκαν στη μονάδα 1,936
τόνοι υπολείμματος για ανάκτηση ενέργειας. Με αυτή
την εξέλιξη, δρομολογείται πλέον και η κάλυψη των
στόχων ανάκτησης ενέργειας του Συστήματος, ενώ
πλέον, τίποτα από ότι συλλέγεται δεν οδηγείται για ταφή.

Ομογενοποιημένο υλικό, έτοιμο για τροφοδοσία

Υπόλειμμα μετά τον πρώτο τεμαχισμό

Σύστημα τροφοδοσίας εναλλακτικών πρώτων υλών και εναλλακτικών καυσίμων

Νέες περιοχές συλλογής
Μετά από αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου
Πεντακώμου, από την 1η Απριλίου 2016 η κοινότητα
εντάχθηκε στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών
του Οργανισμού με ένα σημείο συλλογής για
εξυπηρέτηση των κατοίκων της, αποτελούμενο από δύο
κάδους PMD, δύο Χαρτιού και έναν Γυαλιού.

Αντίστοιχο πρόγραμμα ξεκίνησε και στην κοινότητα
Αναρίτας στην Πάφο την 1η Δεκεμβρίου 2016,
επίσης με ένα σημείο συλλογής. Το ενδιαφέρον και
άλλων Κοινοτικών Συμβουλίων συνεχίζεται, προκειμένου να ενταχθούν και αυτά στα προγράμματα
ανακύκλωσης συσκευασιών της Green Dot Κύπρου.
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Διαχείριση πολυστερίνης
Η πολυστερίνη αποτελεί ένα δύσκολο για ανακύκλωση
υλικό, με υψηλό κόστος συλλογής και διαχείρισης
λόγω της εξαιρετικά χαμηλής πυκνότητάς της. Έπειτα
από αδειοδότηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος της
εταιρείας Nicolaides & Kountouris Metal Company
τον Ιούνιο του 2015 για την ανακύκλωση πολυστερίνης,
προχωρήσαμε σε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία
ώστε να παραλαμβάνει πολυστερίνη για διαχείριση και
να επιδοτείται με σχετικά κίνητρα. Η πολυστερίνη, μετά

την επεξεργασία της χρησιμοποιείται από την εταιρεία
ως πρώτη ύλη στην παραγωγή μονωτικού υλικού για
τη δομική βιομηχανία. Επιπλέον, όσες ποσότητες
δεν αξιοποιούνται σε δομικά υλικά εξάγονται για
ανακύκλωση στο εξωτερικό μετά από προεπεξεργασία.
Συνολικά το 2016 ανακυκλώθηκαν 29 τόνοι
πολυστερίνης (αρκετά μεγάλη ποσότητα δεδομένου του
ειδικού της βάρους), σε σύγκριση με 10 τόνους το 2015.

Συσκευασίες πολυστερίνης προς ανακύκλωση

Ολοκληρωμένη Ανακύκλωση Ξύλινων Συσκευασιών
Από την 1η Φεβρουαρίου 2014 το Σύστημα έθεσε σε
ισχύ τη συμφωνία του με την εταιρεία Animalia για την
ολοκληρωμένη ανακύκλωση ξύλινων συσκευασιών
με τη μέθοδο της κομποστοποίησης. Η μέθοδος αυτή
διαχείρισης αποτελεί οργανική ανακύκλωση και έχει
εγκριθεί σχετικά από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Λευκωσίας, συμβάλλει στις μειωμένες ποσότητες
ανάκτησής του. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ξύλο,
είτε αυτό είναι συσκευασία είτε όχι, αποτελεί υλικό
το οποίο έχει ζήτηση από μεγάλη μερίδα του κοινού
που το χρησιμοποιεί κυρίως για καύση σε φούρνους
εστιατορίων και οικιών, σε τζάκια, ξυλόσομπες κ.λπ..

Το 2016 ανακυκλώθηκαν 169 τόνοι ξύλινων
συσκευασιών. Το 2015 είχαν ανακυκλωθεί 159 τόνοι,
ενώ το 2014 ανακυκλώθηκαν 181 τόνοι.

Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό να αξιολογηθεί
το συντομότερο η πρόταση που κάναμε προς το
Τμήμα Περιβάλλοντος για συνυπολογισμό της
ανακατασκευής – επιδιόρθωσης ξύλινων παλέτων
στις ποσότητες που ανακυκλώνονται όπως γίνεται σε
πολλές άλλες χώρες. Μια τέτοια αλλαγή θα επιφέρει
σημαντικότατη διαφοροποίηση στις ποσότητες που θα
προσμετρούνται ως ανακύκλωση.

Νέες αδειοδοτήσεις διαχειριστών ξύλου από το Τμήμα
Περιβάλλοντος θα βοηθήσουν στην αύξηση των
συλλεγόμενων ποσοτήτων. Η έλλειψη αδειοδοτημένων
ανακυκλωτών ξύλου και σε περιοχές εκτός της
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Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού
Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό μας και τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο
Φυτοπροστασίας (ECPA), συνεχίστηκε με επιτυχία το 2016. Συνολικά συλλέχθηκαν περίπου 5.7 τόνοι συσκευασιών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σύγκριση με μόνο 1.65 τόνους το 2015. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες σε
συνεργασία με τον 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 στα σημεία
συλλογής που είναι τα σημεία πώλησης φυτοφαρμάκων.
Το τριπλό ξέπλυμα έδειξε από σχετικές έρευνες ότι αφαιρεί το 99.9% του προϊόντος που υπάρχει στο δοχείο
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δικαιολογεί την κατάταξη των κενών δοχείων από φυτοφάρμακα στα μη τοξικά
απόβλητα. Η ανακύκλωση αυτών των συσκευασιών, εκτός του ότι βοηθά στο να διατηρούνται τα γεωργικά
υποστατικά του παραγωγού καθαρά από τα πλαστικά απόβλητα, είναι ταυτόχρονα και υποχρέωση του κάθε
παραγωγού μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ορθής γεωργικής πρακτικής που εφαρμόζει το Τμήμα Γεωργίας.

Κάδοι συλλογής συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Διαδικασία τριπλού ξεπλύματος

Σακούλι συλλογής συσκευασιών φυτοφαρμάκων
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Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Ο Οργανισμός μας επικεντρώθηκε επικοινωνιακά μέσα στο 2016 στην προώθηση της ανακύκλωσης των γυάλινων
συσκευασιών λόγω της αύξησης των στόχων ανακύκλωσης του συγκεκριμένου υλικού τα τελευταία χρόνια,
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα επικοινωνιακά μέσα. Κύριος 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 τα Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης σε Λευκωσία και Λεμεσό και τη συνεργασία με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου.
Ταυτόχρονα, το έργο του Οργανισμού και οι στόχοι του προβλήθηκαν και μέσω αξιόλογων εκδηλώσεων περιβαλλοντικού
και κοινωνικού χαρακτήρα που οργανώνουν διάφοροι άλλοι Οργανισμοί.
Αξίζει να σημειωθεί πως η επικοινωνία μέσω διαδικτύου εντάθηκε σημαντικά το 2016. Τοποθετούμε πλέον την
επικοινωνία αυτή στο επίκεντρο των δράσεων μας και την αναβαθμίζουμε αξιοποιώντας τις πιο σύγχρονες πλέον
τεχνολογίες εξατομίκευσης της πληροφόρησης ανά χρήστη. Δεν είναι πλέον η ηλεκτρονική επικοινωνία υποστηρικτική,
ή συμπληρωματική. Είναι η βάση πάνω στην οποία δομείται η επικοινωνία μας προς το κοινό. Στόχος είναι το 2017 η
επικοινωνία μας στα ηλεκτρονικά μέσα να είναι ακόμη πιο έντονη και στοχευμένη.
Τέλος, τα μηνύματα του Οργανισμού μας πέρασαν και μέσω διαφόρων ενεργειών του προγράμματος Rethink (ReduceReuse-Recycle) στο οποίο συμμετέχουμε ως εταίρος.
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Στο χώρο του Φεστιβάλ, υπήρχαν ποικίλα εκπαιδευτικά
παιχνίδια δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν
για την ανακύκλωση παίζοντας, ενώ παράλληλα
ψυχαγωγούνταν από κλόουν και ταχυδακτυλουργούς.
Παράλληλα, σε δύο εξέδρες φιλοξενούνταν καθ’ όλη
τη διάρκεια της ημέρας σειρά παιδικών παραστάσεων
και μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα, σε
ειδικά περίπτερα διάφοροι οργανισμοί ενημέρωναν
το κοινό για ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα και τις
δράσεις τους. Επίσης, υπήρχε άφθονο φαγητό και ποτό
σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.
Το Φεστιβάλ ήταν και το 2016 αφιερωμένο στην
εκστρατεία ενημέρωσης Rethink (Reduce-ReuseRecycle), η οποία συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Μάιο του 2016 πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016
του Οργανισμού, στο Πάρκο της Ακρόπολης στο
Στρόβολο. Το ολοήμερο περιβαλλοντικό Φεστιβάλ
πραγματοποιήθηκε για 6η συνεχή χρονιά και το
επισκέφθηκαν πάνω από 10,000 άτομα, διατηρώντας
επάξια και αυτή τη χρονιά τον τίτλο της μεγαλύτερης
με διαφορά περιβαλλοντικής εκδήλωσης στην Κύπρο.
Το Φεστιβάλ είχε ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και
ψυχαγωγικό χαρακτήρα και η είσοδος ήταν ελεύθερη.
Στόχος του Φεστιβάλ είναι η εκπαίδευση μικρών και
μεγάλων σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης
με διασκεδαστικό τρόπο. Για πρώτη φορά το 2016 το
Φεστιβάλ περιελάμβανε και διάφορα αθλήματα σε
συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
(ΚΟΑ) στα οποία είχαν όλοι οι επισκέπτες την ευκαιρία
να συμμετάσχουν και να ενημερωθούν για αυτά τα
αθλήματα από επαγγελματίες του χώρου.
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Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η εταιρεία
Petrolina (Holdings) Public Ltd και υποστηρικτές
ήταν τα Συλλογικά Σύστηματα Διαχείρισης Μπαταριών
Οικιακού Τύπου και Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών
Συσκευών, ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση, αντίστοιχα, η
KPMG, ο Δήμος Στροβόλου, ο Κυπριακός Οργανισμός
Αθλητισμού, οι Κυπριακές Ομοσπονδίες Σκακιού,
Μπάντμιντον, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Άρσης
Βαρών και Τοξοβολίας και το συγκρότημα Drumble
Beats. Τέλος, χορηγοί επικοινωνίας του Φεστιβάλ ήταν
το Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό Time Out Cyprus.
Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν η Επίτροπος
Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου, ο Δήμαρχος
Στροβόλου Δρ. Λάζαρος Σαββίδης, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Δρ. Αδάμος
Αδάμου, Βουλευτές και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιτυχία του
Φεστιβάλ για μια ακόμη χρονιά.

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016

Ζωάκια…

Διάφορους Οργανισμούς….

Με πολλά παιχνίδια...

Αθλήματα…

Παιδική Ψυχαγωγία…

Μουσική...

Χορό…

Αφιερωμένο στην εκστρατεία Rethink
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Το ολοήμερο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
Λεμεσού ξεπέρασε το 2016 κάθε προσδοκία. Το Φεστιβάλ,
το οποίο λειτούργησε ως μια μεγάλη παιχνιδούπολη,
ήταν διπλάσιο σε μέγεθος από το αντίστοιχο του 2015 και
ήταν πλέον στα επίπεδα του αντίστοιχου της Λευκωσίας.
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016, στο
Μώλο της Λεμεσού και το επισκέφθηκαν πάνω από 6,000
άτομα. Η είσοδος σε όλους τους χώρους του Φεστιβάλ
ήταν ελεύθερη.
Με την επίσκεψη στο Φεστιβάλ το κοινό είχε την ευκαιρία να
ενημερωθεί για ποικίλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα
μέσω των διαφόρων οργανισμών οι οποίοι είχαν περίπτερα
στο χώρο του Φεστιβάλ. Ταυτόχρονα, υπήρχαν διάφορα
περίπτερα με παιχνίδια και αθλήματα όπου μικροί και
μεγάλοι μπορούσαν να ψυχαγωγηθούν και να ενημερωθούν
για περιβαλλοντικά θέματα με διασκεδαστικό τρόπο. Τέλος,
φιλοξενούνταν καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας παιδικές
παραστάσεις και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, ενώ υπήρχε
άφθονο φαγητό και ποτό στην καφετέρια του Φεστιβάλ σε
ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
Στο χώρο του Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε επίσης
συλλογή ρουχισμού από την εταιρεία Ανάκυκλος
Περιβαλλοντική ο οποίος διατέθηκε σε άπορους
συνανθρώπους μας, ή ανακυκλώθηκε, καθώς και
συλλογή τροφίμων τα οποία διατέθηκαν στα κοινωνικά
παντοπωλεία των Δήμων της Λεμεσού.
Το Φεστιβάλ ήταν και το 2016 αφιερωμένο στην
εκστρατεία ενημέρωσης Rethink (Reduce-ReuseRecycle), η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Life+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνδιοργανωτές του Φεστιβάλ ήταν όλοι οι Δήμοι της
Μείζονος Λεμεσού, τα Συλλογικά Σύστηματα Διαχείρισης
Συσκευασιών, Μπαταριών Οικιακού Τύπου και Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών, Green Dot Κύπρου, ΑΦΗΣ
και Ηλεκτροκύκλωση, αντίστοιχα.
Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η εταιρεία Amdocs
Development Limited και υποστηρικτές ήταν η Deloitte,
η Tsouloftas Group of Companies, η Barracuda Intertrade,
η RCB Bank και η Rotaract Berengaria Cosmopolitan
Limassol. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το Ράδιο Πρώτο
και το περιοδικό Time Out Cyprus. Τέλος, στο Φεστιβάλ
συμμετείχαν με ειδικά περίπτερα οι εταιρείες Petrolina,
Lounic, Kean, Dixan, Pepsi, Αγρός φυσικό μεταλλικό νερό
και η Cartridge World καθώς και οι αθλητικές ομοσπονδίες
Μπάντμιντον, Σκακιού, Άρσης Βαρών, Επιτραπέζιας
Αντισφαίρισης και Τοξοβολίας.
Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν οι Δήμαρχοι των Δήμων
της Μείζονος Λεμεσού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Βουλής Δρ. Αδάμος Αδάμου, Βουλευτές
και άλλοι παράγοντες του τόπου, οι οποίοι έδωσαν τα
συγχαρητήριά τους για την επιτυχή διεξαγωγή του Φεστιβάλ.
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Στιγμιότυπα από το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού
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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 ολοκληρώθηκε τους
πρώτους μήνες του 2016.
Μέσα στο 2016, στα πλαίσια της εκστρατείας, οι Δήμαρχοι, Δημοτικοί
Σύμβουλοι και τα αρμόδια τμήματα των Δήμων Κάτω Πολεμιδιών και Αγίου
Αθανασίου διενήργησαν ενημέρωση σε υποστατικά των Δήμων τους για τη
σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, διανέμοντας παράλληλα τα ενημερωτικά
φυλλάδια της εκστρατείας.

Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι και
εκπρόσωποι του Οργανισμού μας κατά την
ενημέρωση στο Δήμο Κάτω Πολεμιδιών

Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι και
εκπρόσωποι του Οργανισμού μας κατά την
ενημέρωση στο Δήμο Αγίου Αθανασίου
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Συνεργασίες

Συνεργασία με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου
Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας της Green Dot
Κύπρου και της ΑΦΗΣ με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου
πραγματοποιήθηκαν, παγκύπρια, ποικίλες δράσεις
οι οποίες είχαν ως στόχο τη σωστή ενημέρωση,
ευαισθητοποίηση και προώθηση του μηνύματος της
ανακύκλωσης και πιο συγκεκριμένα της ανακύκλωσης
των συσκευασιών, των μπαταριών και των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών, στους προσκόπους.
Οι δράσεις αυτές περιελάμβαναν:
• Ειδικές Εκπαιδεύσεις από εκπροσώπους του
Οργανισμού μας σε Συστήματα Προσκόπων όλων των
Επαρχιών της Κύπρου.
• Ενημέρωση νοικοκυριών για την ανακύκλωση και
διανομή ενημερωτικού υλικού το οποίο είχε διατεθεί
στα Συστήματα από τον Οργανισμό μας.
• Δημιουργία κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά,
ή έξυπνων κατασκευών που λειτουργούσαν με άλλες
μορφές ενέργειας.
• Διεξαγωγή εκστρατειών συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών και μπαταριών στα Συστήματα,
και σε Δήμους που φιλοξενούν τα Συστήματα.

Ειδικές Εκπαιδεύσεις από εκπροσώπους του Οργανισμού μας

• Διοργάνωση παρουσιάσεων με θέμα την ανακύκλωση
και το περιβάλλον, οι οποίες απευθύνονταν σε γονείς
και φίλους των Προσκόπων. Στο χώρο των διαλέξεων
παρουσιάζονταν και οι εκθέσεις με τις κατασκευές.
• Διοργάνωση δεντροφυτεύσεων, ή περιποίησης
υφιστάμενων δέντρων και φυτών.

Ανακύκλωση στα Συστήματα

Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά

Ενημέρωση Κοινού
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Συνεργασίες

Η Green Dot Κύπρου στο 3ο Ντοκιμαντέρ της Καμπάνιας Rethink
Στα πλαίσια της καμπάνιας του ευρωπαϊκού
προγράμματος Rethink (Reduce-Reuse-Recycle)
πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2016 τα γυρίσματα του
3ου μεγάλου ντοκιμαντέρ του προγράμματος.
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την εξέλιξη στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μιας τάξης
μαθητών και των γονιών τους στα θέματα μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των
απορριμμάτων. Ο Οργανισμός μας συμμετείχε στο
ντοκιμαντέρ παρουσιάζοντας με λεπτομέρεια τις
διαδικασίες για την ανακύκλωση συσκευασιών,
μπαταριών και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Στα γυρίσματα συμμετείχε και η μασκότ της Green Dot
Κύπρου, ο Πρασινομπαλίτσας.

Βραβεύσεις
Ο Οργανισμός μας βράβευσε τον κ. Ρένο Κυπριανού,
πρώτο σε επίδοση απόφοιτο του Προγράμματος Μάστερ
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2015-2016 του Μεσογειακού
Ινστιτούτου Διεύθυνσης (ΜΙΔ). Η Green Dot Κύπρου
διατηρεί συνεργασία με το ΜΙΔ, στηρίζει το πρόγραμμα
και έχει την ευκαιρία να αναθέτει εργασίες και μελέτες
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΜΙΔ, για ενίσχυση
των εργασιών του Συστήματος.

Κατά τη βράβευση του κ. Ρένου Κυπριανού από τον κ. Κωνσταντίνο Σάββα, Τεχνικό Διευθυντή της Green Dot Κύπρου
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Από τα γυρίσματα του 3ου ντοκιμαντέρ της καμπάνιας Rethink

Η Ψηφιακή μας Επικοινωνία

Αλλαγή συνεργατών για την ψηφιακή επικοινωνία
Από το Μάρτιο του 2016 και μέχρι τα τέλη του ίδιου
χρόνου, η Green Dot Κύπρου μετά από σχετικό διαγωνισμό
προχώρησε σε συνεργασία με τις διαφημιστικές εταιρείες
Opium Works Ltd και DMG Small Marketing Solutions, για
την ψηφιακή επικοινωνία του Οργανισμού.
Η Green Dot Κύπρου συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις και
τις τάσεις της τεχνολογίας δίνει πλέον ιδιαίτερη έμφαση
στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού μέσω
του διαδικτύου καθώς το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα
κυριότερα μέσα επικοινωνίας στις μέρες μας.
Τα δύο διαφημιστικά γραφεία συνείσφεραν τόσο στη
διαχείριση/υλοποίηση εκστρατειών όσο και στην ανάπτυξη
της στρατηγικής επικοινωνίας. Στο σημείο αυτό, θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε το διαφημιστικό γραφείο
Metaxas & Vasiliou Communications Ltd για την άψογη
και παραγωγική συνεργασία μας από το Νοέμβριο του
2012 μέχρι τις αρχές του 2016 και την εταιρεία DMG Small
Marketing Solutions για τη συνεργασία μας μέσα στο 2016.

Ενημέρωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Στα πλαίσια της ενίσχυσης της ψηφιακής της επικοινωνίας η Green Dot Κύπρου δημιούργησε στις αρχές του 2016
λογαριασμό, και στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram. Μπορείτε να βρείτε τον Οργανισμό μας στο Instagram
με τον κωδικό greendotcyprus.
Σε γενικές γραμμές, ο Οργανισμός μας κατά το 2016 είχε μια αρκετά έντονη παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης Facebook, Twitter και Instagram, με το Facebook να αποτελεί το κύριο μέσο για την προώθηση των
μηνυμάτων και των δράσεων του Οργανισμού προς το ευρύ κοινό.
Με συστηματικές και στοχευμένες αναρτήσεις για την ανακύκλωση των συσκευασιών και για την προστασία του
περιβάλλοντος, της υγείας και του τόπου μας, ο Οργανισμός επιδιώκει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού για τα θέματα αυτά. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έτους, ο Οργανισμός πραγματοποιούσε διαδικτυακές
καμπάνιες για την προώθηση της ανακύκλωσης του γυαλιού και του σωστού διαχωρισμού των συσκευασιών, τόσο
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στο διαδίκτυο γενικότερα.
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Διαγωνισμοί

Νικήτρια Διαδικτυακού Διαγωνισμού
σχετικά με το σωστό διαχωρισμό
των συσκευασιών
Στα πλαίσια των δράσεων για την προώθηση της
ανακύκλωσης και του σωστού διαχωρισμού των
συσκευασιών, ο Οργανισμός πραγματοποίησε σχετικό
διαδικτυακό διαγωνισμό στη σελίδα του στο Facebook.
Στόχος του κάθε διαγωνιζόμενου ήταν η τοποθέτηση
των πλαστικών συσκευασιών στη σωστή κατηγορία
ανακύκλωσης. Νικήτρια του διαγωνισμού ήταν η Χαρά
Χαραλάμπους, η οποία κέρδισε ένα Tablet Lenovo.

H νικήτρια του διαγωνισμού, Χαρά Χαραλάμπους

Ενημέρωση

Προώθηση της Εφαρμογής ‘ReCYcling CY’
Η εφαρμογή ‘ReCYcling Cy’ αποτελεί ένα σημαντικότατο
εργαλείο για την ενημέρωση και την υπενθύμιση
του κοινού για την ανακύκλωση και για αυτό το λόγο
ασχολούμαστε συστηματικά με την προώθησή του.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την εφαρμογή ‘ReCYcling CY’

44

Μέσα στο 2016 δημιουργήθηκε ειδικό ενημερωτικό
φυλλάδιο για την εφαρμογή ‘ReCYcling Cy’, το οποίο
διανέμεται στις διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες
συμμετέχουμε.

Τα Παιχνίδια μας

Διαδραστικό Παιχνίδι ‘Recycling Mania’
H Green Dot Κύπρου και η ΑΦΗΣ, δημιούργησαν το
πρωτότυπο για την Κύπρο διαδραστικό παιχνίδι ‘Recycling
Mania’. Μέσω του συγκεκριμένου παιχνιδιού, δίνεται η
δυνατότητα στους δύο οργανισμούς να εκπαιδεύσουν το
κοινό τόσο στο σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών στις 3
κατηγορίες που διαχειρίζεται η Green Dot Κύπρου, όσο και
στην ανακύκλωση των μπαταριών στους κάδους της ΑΦΗΣ.
Συγκεκριμένα, στο ‘Recycling Mania’, ο κάθε παίκτης με τη
βοήθεια μια σκούπας προσπαθεί να τοποθετήσει τα υλικά
που εμφανίζονται στο πάτωμα του παιχνιδιού μέσω ενός
βιντεοπροβολέα στη σωστή κατηγορία υλικών, ή στο σωστό
κάδο ανακύκλωσης.
Το παιχνίδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στο
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας
της Green Dot Κύπρου και χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες
μεγάλες εκδηλώσεις του Οργανισμού.
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Συμμετοχή σε Άλλες Εκδηλώσεις

Σημαντική Συνεισφορά στην εκστρατεία καθαρισμού “Let’s Do it Cyprus! ”
Ο Οργανισμός μας συνέβαλε ουσιαστικά για μια ακόμα
φορά στη διεξαγωγή της παγκύπριας εκστρατείας
καθαρισμού “Let’s Do It Cyprus- ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ”. Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 3-10 Απριλίου ενώ
η κορύφωσή της πραγματοποιήθηκε, την Κυριακή 10
Απριλίου. Στην εκστρατεία συμμετείχαν 15,074 εθελοντές,
οι οποίοι συνέλεξαν 19,500 κιλά σύμμεικτα και 2,800 κιλά
ανακυκλώσιμα υλικά και περισσότερα από 150 παλιά
ελαστικά από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
Η συγκεκριμένη εκστρατεία αποτελεί μέρος της
καμπάνιας Let’s do it World! μίας παγκόσμιας εκστρατείας
καθαρισμού, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές
περιοχές του κόσμου από σκουπίδια. Είναι το μεγαλύτερο
εθελοντικό πρόγραμμα και η μεγαλύτερη κίνηση πολιτών,
που έχει οργανωθεί ποτέ στον κόσμο. Η ιδέα για αυτή την
κινητοποίηση γεννήθηκε το 2008 στην Εσθονία. Σήμερα
στο Let’s do it World! συμμετέχουν πέραν των 100 χωρών,
ανάμεσά τους και η Κύπρος.
Ο Οργανισμός μας στήριξε τη συγκεκριμένη
περιβαλλοντική εκστρατεία με συμμετοχή στην
οργάνωση των δράσεων, με παροχή σακουλιών PMD για
τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, με συλλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών από όλες τις περιοχές της Κύπρου
και φυσικά με τη δική του ομάδα καθαρισμού, η οποία
δραστηριοποιήθηκε στο χώρο περιμετρικά του γηπέδου
ΓΣΠ στη Λευκωσία.

H ομάδα του Οργανισμού μας στον καθαρισμό στο ΓΣΠ

Συμμετοχή του Οργανισμού μας στη διοργάνωση της εκστρατείας

46

Συμμετοχή σε Άλλες Εκδηλώσεις

H Green Dot Κύπρου στην «Ώρα της Γης»
Η Green Dot Κύπρου στήριξε για μια ακόμα χρονιά την
παγκόσμια πρωτοβουλία κατά της κλιματικής αλλαγής
«Η Ώρα της Γης». Tο Σάββατο, 17 Μαρτίου, έσβησαν τα
φώτα στα γραφεία του Οργανισμού στις 8:30 το βράδυ,
για μία ώρα.
Το έτος 2016, η συγκεκριμένη δράση με σύνθημα
«Γυρνάμε τα φώτα στη δράση για το κλίμα» είχε ως
στόχο να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία στο πολύ
σημαντικό ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.
Ο Οργανισμός μας με τη συμμετοχή του στη
συγκεκριμένη δράση ανταποκρίνεται στο κάλεσμα
της WWF και δείχνει την στήριξη της στην παγκόσμια
προσπάθεια που γίνεται για την ευαισθητοποίηση
όλων για την προστασία από τις κλιματικές αλλαγές.

Ώρα της Γης – Γραφεία Green Dot Κύπρου

Στήριξη του Συνδέσμου “Μοναδικά Χαμόγελα”
Στις 29 Φεβρουαρίου ήταν η Παγκόσμια Ημέρα
Σπάνιων Παθήσεων και ο Οργανισμός μας στήριξε
για δεύτερη χρονιά τις δράσεις του Παγκύπριου
Συνδέσμου Σπανίων Γενετικών Παθήσεων ‘Μοναδικά
Χαμόγελα’. Με τη βοήθεια των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης ο Οργανισμός μας προώθησε το έργο του
συνδέσμου.
Η ομάδα του Οργανισμού μας στήριξε το έργο του Συνδέσμου

Ενημέρωση για την Ανακύκλωση στο Τουρνουά Μπάντμιντον
Ο Οργανισμός μας, στα πλαίσια της συνεργασίας
του με τις αθλητικές ομοσπονδίες και ειδικά με την
Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάντμιντον, παρευρέθηκε
για ενημέρωση στο Διεθνές Τουρνουά Μπάντμιντον
2016, που διεξάχθηκε στη Λευκωσία από τις 15 έως
τις 18 Δεκεμβρίου 2016. Στο τουρνουά συμμετείχαν
170 αθλητές από 13 χώρες, συμπεριλαμβανομένης
της Κύπρου. Το τουρνουά παρακολούθησαν πέραν
των 500 μαθητών από διάφορα Δημοτικά Σχολεία
της Επαρχίας Λευκωσίας και πλήθος κόσμου από το
εξωτερικό αφού γινόταν ζωντανή μετάδοση. Κατά τη
διάρκεια του Τουρνουά, ο Οργανισμός μας είχε την
ευκαιρία να ενημερώσει τους παρευρισκόμενους
μαθητές για το έργο και των τριών προγραμμάτων
ανακύκλωσης που διαχειρίζεται και να διαθέσει
έντυπο ενημερωτικό υλικό.
Ενημέρωση για την ανακύκλωση στο Διεθνές Τουρνουά Μπάντμιντον
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O Οργανισμός μας συμμετείχε και το 2016 σε εκδηλώσεις
άλλων Οργανισμών οι οποίες είχαν περιβαλλοντικό και
κοινωνικό περιεχόμενο. Την τιμητική τους στις εκδηλώσεις
αυτές είχαν για μια ακόμα φορά τα παιδιά.
Στις διάφορες εκδηλώσεις ο Οργανισμός λάμβανε
μέρος με δικό του περίπτερο όπου οι ενδιαφερόμενοι

Green Festival
Στην εκδήλωση ‘Green Festival’ που διοργανώθηκε
στις 5 Απριλίου από την περιβαλλοντική ομάδα του
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο χώρο εκδηλώσεων του
πανεπιστημίου.

μπορούσαν να παίξουν με παιχνίδια για την ανακύκλωση
και να ενημερωθούν για τα προγράμματα ανακύκλωσης
συσκευασιών, μπαταριών και ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών που προσφέρουν οι Οργανισμοί
που διαχειριζόμαστε. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός μας
παρευρέθηκε στις παρακάτω εκδηλώσεις:

Εκδήλωση στο Δημοτικό
Σχολείο Μέσα Γειτονιάς
Εκπρόσωποι του Οργανισμού μας παρευρέθηκαν στην
εκδήλωση που διοργάνωσε το Δημοτικό Σχολείο Μέσα
Γειτονιάς με θέμα το Περιβάλλον στις 18 Μαΐου, στον
προαύλιο χώρο του σχολείου.

Εκδήλωση για τη Γιορτή του
Παιδιού στο Δήμο Λατσιών
Στην εκδήλωση για τη γιορτή του παιδιού που διοργάνωσε
ο Δήμος Λατσιών για την ημέρα του παιδιού που
πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο,
στο Δήμο Λατσιών.
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Εκδήλωση για τη Γιορτή του
Παρουσίαση στα πλαίσια
Παιδιού στο Δήμο Αγ. Αθανασίου του AYLP Program
Στην εκδήλωση για τη γιορτή του παιδιού που διοργάνωσε
ο Δήμος Αγίου Αθανασίου για την ημέρα του παιδιού που
πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου στον προαύλιο χώρο
έξω από το Δημαρχείο, στο Δήμο Αγίου Αθανασίου.

Ο Οργανισμός παρευρέθηκε στις 12 Ιουλίου στην
εκδήλωση “NGO Fair” που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Full
Bright με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
μαθητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επισκέφθηκαν
την Κύπρο από διάφορες πολιτείες της Αμερικής.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εκδήλωσης
παρουσιάστηκαν στις ομάδες των μαθητών τα
προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών, μπαταριών και
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και επιλύθηκαν
τυχόν απορίες. Στο τέλος, συζητήθηκαν οι ιδέες τους για
δημιουργία παρόμοιων προγραμμάτων στο σχολείο, ή
στην κοινότητά τους.

2ο Φεστιβάλ
Προσφοράς Πετρολίνα
Με περίπτερο με παιχνίδια για την ανακύκλωση
συσκευασιών, μπαταριών και ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και με το νέο
διαδραστικό παιχνίδι ΄ReCYcling Mania’ συμμετείχαμε
στο Φεστιβάλ Προσφοράς που διοργάνωσε η Πετρολίνα
στις 18 Σεπτεμβρίου στις Φοινικούδες, στη Λάρνακα.
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Πως εξελίσσεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Rethink ‘Reduce-Reuse-Recycle’
Η Green Dot Κύπρου είναι βασικός εταίρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Rethink ‘Reduce-Reuse-Recycle’
Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην
Κύπρο, το οποίο έχει διάρκεια 34 μήνες, και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and Governance, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.μια σημαντική χρονιά.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν μέσα στο 2016 ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις, οι οποίες
είχαν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται:

Πεντάλεπτα ενημερωτικά φιλμάκια
Προβλήθηκαν από την τηλεόραση και το διαδίκτυο τα 10 πεντάλεπτα ενημερωτικά φιλμάκια τα οποία προέβαλαν με
ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο μέσα από τη ζωή μιας κυπριακής οικογένειας, τις έννοιες των 3Rs, δίνοντας
παράλληλα απλές ιδέες για την εφαρμογή τους στην καθημερινότητά μας. Τα φιλμάκια προβλήθηκαν από την τηλεόραση
του ΡΙΚ και συνεχίζουν να προβάλλονται συστηματικά. Τα φιλμάκια έχουν αποσπάσει πολύ θετικές κριτικές και
αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.

Προβολή 2oυ Ντοκιμαντέρ
Το 2ο ντοκιμαντέρ της εκστρατείας Rethink με τίτλο “Στο Δρόμο προς την Αειφορία” προβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2016
στο ΡΙΚ. Στο ντοκιμαντέρ προβάλλεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Στα πλαίσια του ντοκιμαντέρ απαντώνται ερωτήματα όπως το πόσο σωστά και σε ποιο βαθμό διαχειριζόμαστε τα
απορρίμματα στην Κύπρο, το πόσο ενημερωμένο είναι το κοινό της Κύπρου στα θέματα αυτά και προτείνονται τρόποι
βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης.
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Διαφημίσεις
Προβλήθηκαν καθ΄όλη τη διάρκεια του 2016 οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις του Rethink που
ξεκίνησαν να προβάλλονται το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους. Οι διαφημίσεις προβλήθηκαν στα τηλεοπτικά
κανάλια ΡΙΚ, ΑΝΤ1, Mega και Σίγμα και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Antenna FM, Love FM, Sfera FM,
Super Sport FM και Super FM. Παράλληλα, συνεχίστηκε η προβολή της εκπομπής ΄Σπίτι στη Φύση΄ που
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Rethink και που προβάλλεται κάθε Κυριακή στις 17:30 στο ΡΙΚ.

Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά
Η εκστρατεία Rethink προβλήθηκε μέσα στο 2016 και μέσω διαφημίσεων σε ενημερωτικά έντυπα.
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Παραγωγή ενημερωτικών εντύπων
Δημιουργήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για τις νεαρές ηλικίες και το ευρύ κοινό. Μέσω των φυλλαδίων προωθούνταν
οι έννοιες της Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης των Απορριμμάτων καθώς επίσης και οι στόχοι της
ίδιας της εκστρατείας.

Παιδικό Ενημερωτικό
Φυλλάδιο με τις μασκότ
του προγράμματος

Παιδικό Ενημερωτικό
Φυλλάδιο από ζωγραφιές
μαθητών του Α’ Δημοτικού
Σχολείου Μακεδονίτισσας

Ανανεωμένο Γενικό
Ενημερωτικό Φυλλάδιο του
προγράμματος Rethink
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Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας και Λεμεσού 2016
Τα ολοήμερα Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας και Λεμεσού τα οποία πραγματοποιήθηκαν
τον Μάιο στο Πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκωσία και τον Οκτώβριο στο Μώλο της Λεμεσού αντίστοιχα, ήταν
και φέτος αφιερωμένα στην εκστρατεία Rethink.
Στα Φεστιβάλ το Rethink είχε δικό του ενημερωτικό περίπτερο. Επιπλέον, στο Φεστιβάλ Λεμεσού δίνονταν η
δυνατότητα στους μικρούς επισκέπτες της εκδήλωσης να φωτογραφηθούν σε ειδικά booth ως οι χαρακτήρες
της εκστρατείας. Παράλληλα, οι 3 μασκότ της εκστρατείας Rethink διασκέδαζαν μικρούς και μεγάλους κατά τη
διάρκεια των Φεστιβάλ.
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού
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Δράσεις Δικτύωσης
Οι Δράσεις Δικτύωσης του προγράμματος που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι πιο κάτω:
• Παρουσίαση του προγράμματος RETHINK στο Συνέδριο για την Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Προγράμματος
LAWPRET (Local Authorities Waste Prevention Training) σχετικά με την Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων.
• Παρουσίαση του προγράμματος RETHINK ως καλή πρακτική προγράμματος LIFE, στις ημερίδες που διενεργήθηκαν
σε Πάφο, Λάρνακα και Λευκωσία στα πλαίσια του έργου LIFE Cyclamen.
• Παρουσίαση του προγράμματος RETHINK μέσω της πλατφόρμας skype σε ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) από
την Πολωνία ως μέρος των δράσεων δικτύωσης του Προγράμματος Life “3x Environment”.

Σεμινάρια / Συνέδρια
Στα πλαίσια της εκστρατείας Rethink, οργανώθηκαν τα πιο κάτω σεμινάρια / παρουσιάσεις τους τελευταίους μήνες:
• Σεμινάρια για τη Βιομηχανία στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου, με τη συνεργασία του Κυπριακού Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕ Λεμεσού)
• Σεμινάρια για δημοσιογράφους στις 23 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
• Σεμινάρια για μετανάστες στις 23 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας
• Σεμινάρια για key stakeholders (decision makers) στις 24 Νοεμβρίου, από το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Απορριμμάτων

Σεμινάρια για τη Βιομηχανία στη Λευκωσία

Σεμινάρια για τη Βιομηχανία στη Λεμεσό
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Σεμινάριο για τους μετανάστες

Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας
Τέλος, μια σύνοψη των αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από τις συνεντεύξεις διαμορφωτών
αποφάσεων σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2016, ακολουθεί
στη συνέχεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας πιο αναλυτικά μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του
προγράμματος www.rethink.com.cy
Η εικόνα που σκιαγραφείται για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κύπρο μέσα από τις συνεντεύξεις
με τους διαμορφωτές αποφάσεων για τη διαχείριση απορριμμάτων, δεν είναι ιδιαίτερα θετική.
Η έλλειψη ενδιαφέροντος διακατέχει όλα τα στρώματα της κοινωνίας και οι διαμορφωτές αποφάσεων
βλέπουν προβλήματα στην εφαρμογή μιας ενιαίας, συντεταγμένης στρατηγικής εκ μέρους της
κυβέρνησης. Παρατηρούν ότι υπάρχει ελλιπής υποστήριξη από τη νομοθετική εξουσία, έλλειψη
βούλησης από Τοπικές Αρχές για ανάληψη ενεργειών αυτόβουλα, ή συντεταγμένα με άλλες Τοπικές
Αρχές, χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης από τα ΜΜΕ και σκάνδαλα στη διαχείριση των αποβλήτων που
επισκιάζουν οποιεσδήποτε θετικές ενέργειες έχουν αναληφθεί και οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί
στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στη διαχείριση απορριμμάτων.
Παράλληλα βλέπουν ότι υπάρχει ένα μερικώς-ενημερωμένο, μη-ευαισθητοποιημένο, καταναλωτικό
κοινό, το οποίο δεν έχει εντάξει επαρκώς τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στη ζωή
του. Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι απαιτείται αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών και
ότι η εμπειρία μέχρι τώρα υποδεικνύει την αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης κάποιων δράσεων ως
υποχρεωτικές και τη χρήση κινήτρων και αντικινήτρων. Στην ίδια γραμμή, πιστεύουν ότι οι υφιστάμενες
ενημερωτικές εκστρατείες δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποδοτικές και ότι πιθανό να είναι αναγκαίες
αλλαγές στην προσέγγιση του κοινού.
Οι διαμορφωτές αποφάσεων πιστεύουν ότι το μεγαλύτερό θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης θα είχαν μέτρα, τα οποία θα προωθούσαν τη διαλογή στην πηγή,
(είτε με υποχρεωτικό διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων, είτε με φορολόγηση με συστήματα “Pay As You
Throw”, είτε και τα δύο). Δράσεις όπως η λειτουργία μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων
που προώθησε το κράτος, είναι λιγότερο επιθυμητά, διότι δεν οδηγούν σε αλλαγή συμπεριφοράς του
καταναλωτή. Παράλληλα, οι διαμορφωτές αποφάσεων υποστηρίζουν την επέκταση του δικτύου συλλογής
ανακυκλώσιμων ειδών από οικίες παγκύπρια, την αύξηση των σημείων συλλογής σε δημόσιους χώρους,
την επέκταση των ροών που συλλέγονται, τη διεύρυνση των κατηγοριών προϊόντων που εμπίπτουν κάτω
από την Ευθύνη παραγωγού και τη στοχευμένη ενημέρωση του κοινού.
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www.afiscyprus.com.cy
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Tα Νέα της ΑΦΗΣ
Το 2016 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά αλλά και ιδιαίτερα απαιτητική για την ΑΦΗΣ.
Η συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους και η αφοσίωση
στην επίτευξη των στόχων που τίθενται οδηγούν σε ανάπτυξη και ευοίωνα αποτελέσματα.
Με αυτές τις συλλογικές προσπάθειες επιτεύχθηκε
η υπερκάλυψη του στόχου τοποθέτησης νέων κάδων
ανακύκλωσης, ενώ πλησιάσαμε κατά πολύ τους
στόχους συλλογής των μπαταριών που είχαμε θέσει.
Παράλληλα, καταφέραμε να συλλέξουμε τη μεγαλύτερη
μέχρι σήμερα ποσότητα μπαταριών σε ετήσια βάση
στην ιστορία της ΑΦΗΣ.

Η διασπορά των κάδων την περίοδο 2009 – 2016 ανά
επαρχία παρουσιάζεται στην πιο κάτω παράσταση.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2009 - 2016
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μπαταριών στην Κύπρο, η εγκατάσταση κάδων
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λειτουργίας του Συστήματος μέχρι και το τέλος του
2016, τοποθετήθηκαν 3,543 κάδοι μπαταριών σε όλη
την Κύπρο, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός και το εγκριθέν
με την Αδειοδότηση του Συστήματος επιχειρηματικό
σχέδιο, προνοούσαν την τοποθέτηση 2,600 κάδων κατά
την πρώτη εξαετία λειτουργίας του. Οι στόχοι δηλαδή
υπερκαλύφθηκαν και συνεχίζεται η τοποθέτηση και
άλλων κάδων.
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Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των κάδων της
ΑΦΗΣ που τοποθετήθηκαν ανά επαρχία κατά τη διάρκεια του 2016.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2016
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Το 2016, παρατηρήθηκε σχετική μείωση στις τοποθετήσεις
κάδων σε σύγκριση με το 2015, και σημαντική αύξηση
στη συλλογή μπαταριών. Είναι αναμενόμενο γενικά πως ο
ρυθμός τοποθέτησης κάδων θα μειώνεται με την πάροδο
του χρόνου καθώς τα υποψήφια σημεία τοποθέτησης,
σταδιακά ικανοποιούνται. Συγκεκριμένα, μέσα στο έτος
τοποθετήθηκαν 329 νέοι κάδοι, με 3.8% μείωση σε σχέση
με το 2015 που τοποθετήθηκαν 342.
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Συλλογή Μπαταριών
Από πλευράς ποσοτήτων μπαταριών συλλέχθηκαν 57.4 τόνοι
μπαταριών, ποσότητα αυξημένη κατά 5.5% σε σύγκριση με την
ποσότητα που συλλέχθηκε το 2015. Στην παρακάτω γραφική
παράσταση παρουσιάζεται η ετήσια ποσότητα μπαταριών που
συλλέγεται από το Σύστημα από τα μέσα του 2009 μέχρι το 2016
όπου απεικονίζεται και η ανοδική πορεία συλλογής των μπαταριών.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 2009 - 2016
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Πιο κάτω, παρουσιάζεται η ανάλυση των ποσοτήτων
μπαταριών που συλλέχθηκαν την ίδια περίοδο ανά επαρχία:
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ 2009 - 2016
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Όσον αφορά το 2016, στη γραφική παράσταση που
ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσότητα των μπαταριών που
συλλέχθηκαν ανά επαρχία καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ (kg) 2016
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ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
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ΠΑΦΟΣ

Παρόλο που η οικονομία δεν έχει ακόμα ανακάμψει
πλήρως, η ΑΦΗΣ έχει ξεπεράσει τον αρχικό στόχο για
τοποθέτηση 2,600 κάδων, και με την ολοκλήρωση του 2016
έχει εγκατεστημένους 3,543 κάδους ενώ μέσα στο έτος
κατάφερε να συλλέξει 57.4 τόνους μπαταριών. Η επιτυχία
του Συστήματος 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.

Ενημέρωση του κοινού
Κύριος στόχος της ΑΦΗΣ και το 2016 ήταν η επίτευξη των στόχων που θέτει η νομοθεσία και για το λόγο αυτό, το Σύστημα
επένδυσε στην επικοινωνία και αυτή τη χρονιά πολύ μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού εσόδων του (περίπου το 40%). Το
2016 επενδύθηκαν €225,000 σε επικοινωνία, ενώ για το 2017 έχει προϋπολογισθεί επένδυση αντίστοιχου ύψους, της τάξης
επίσης των €225,000. Στη συνέχεια ακολουθεί περιγραφή των επικοινωνιακών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το 2016.

Τηλεοπτική Διαφήμιση
Κατά το 2016 προβλήθηκαν οι δύο επιτυχημένες τηλεοπτικές
διαφημίσεις του Οργανισμού που παρουσιάζουν τις αρνητικές
επιπτώσεις των βλαβερών ουσιών που περιέχουν οι μπαταρίες
στην υγεία μας και στο περιβάλλον.
H συγκεκριμένη σειρά διαφημίσεων που παράχθηκε
και προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2015, στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού με πιο

δυναμικό τρόπο. Στόχος του Οργανισμού είναι να περάσει
με πιο ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο προς το κοινό
το μήνυμα για την αξία της ανακύκλωσης μπαταριών μέσω
της προβολής των αρνητικών επιπτώσεων της απόρριψης
των μπαταριών στο περιβάλλον. Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις
προβλήθηκαν στα κανάλια Mega, Sigma, AΝΤ1 και MAD τις
περιόδους Μαρτίου - Απριλίου και Οκτωβρίου – Νοεμβρίου.

1η τηλεοπτική διαφήμιση

2η τηλεοπτική διαφήμιση

Διαφήμιση σε κινούμενα μέσα
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016, η ΑΦΗΣ
προβλήθηκε και μέσω τεσσάρων αστικών
λεωφορείων που κυκλοφορούσαν στους
δρόμους της Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
και Πάφου. Μέσω της προωθητικής αυτής
ενέργειας, ο Οργανισμός είχε ως στόχο
να περάσει το μήνυμα της ανακύκλωσης
μπαταριών στους κατοίκους όλων των
μεγάλων πόλεων της Κύπρου.

To λεωφορείο ντυμένο με τα μηνύματα του Οργανισμού
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Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου
Παράλληλα, με την τηλεοπτική εκστρατεία και την
κυκλοφορία των λεωφορείων, τοποθετήθηκαν στις
αρχές Μαρτίου σε διάφορα σημεία των υπεραστικών
δρόμων της χώρας, πινακίδες εξωτερικού χώρου
τύπου πίζα, οι οποίες προέβαλαν τη σημασία της

ανακύκλωσης μπαταριών στην προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και
παρότρυναν το κοινό να ανακυκλώνει τις μπαταρίες
του στους κάδους της ΑΦΗΣ. Οι πινακίδες παρέμειναν
αναρτημένες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Πινακίδες τύπου πίζα με τα μηνύματα της ΑΦΗΣ

Διαφημίσεις σε εμπορικά κέντρα
H ΑΦΗΣ μετέδωσε στο κοινό τα μηνύματά της για την
ανακύκλωση μπαταριών και μέσω διαφημίσεων σε
εμπορικά κέντρα. Συγκεκριμένα, την περίοδο Μαρτίου

– Απριλίου τοποθετήθηκαν διαφημίσεις στο «The Mall
of Cyprus» στη Λευκωσία, στο «My Mall» στη Λεμεσό
και στο «Kings Avenue Mall» στην Πάφο.

Kings Avenue Mall

Mall of Cyprus
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My Mall

Ραδιοφωνική διαφήμιση
Παράλληλα με την τηλεοπτική καμπάνια, ο Οργανισμός
προβλήθηκε και μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων οι οποίες
ακολούθησαν την ίδια φιλοσοφία και το ύφος των τηλεοπτικών
διαφημίσεων. Η ραδιοφωνική καμπάνια μεταδόθηκε τις
περιόδους Μαρτίου - Απριλίου και Οκτωβρίου – Νοεμβρίου

2016 από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
Love FM, Deejay Radio, U Radio, ANT1 FM,
Κανάλι 6, Super Sport FM, Klik FM, Sfera
και Super FM. Παράλληλα, η ΑΦΗΣ ήταν χορηγός σε ειδικές
ενότητες των Love FM, Deejay Radio, U Radio και ANT1 FM.

Διαδίκτυο. Διαδικτυακή καμπάνια
Η ΑΦΗΣ προβλήθηκε μέσα στο 2016 και μέσω του
διαδικτύου, με τα μηνύματα της καμπάνιας να ακολουθούν
την ίδια φιλοσοφία με την υπόλοιπη εκστρατεία. Η
προβολή του Οργανισμού στο διαδίκτυο ξεκίνησε στις 14
Μαρτίου και διήρκησε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ο Οργανισμός

προβλήθηκε μέσω των σελίδων: Sigmalive.com, Philenews.
com, Kathimerini/24sports, Kathimerini, Ant1iwo.com,
LiveNews.com.cy, Tothemaonline, OnlineCY, Cytoday και
Dialogos. Τα μηνύματα του Οργανισμού προβλήθηκαν και
μέσω της σελίδας Dialogos, μέχρι το τέλος του έτους.

Διαδικτυακά Banners

Ηλεκτρονικό Newsletter ‘Θετικά Νέα’
Το ενημερωτικό δελτίο της ΑΦΗΣ ‘Θετικά Νέα’
αποστέλλεται ηλεκτρονικά 2 φορές το χρόνο στα Μέλη,
τους Μετόχους και τους συνεργάτες του Οργανισμού με
στόχο την πιο τακτική επικοινωνία και ενημέρωση των
συνεργατών για τα νέα και τις δράσεις του Οργανισμού.
Το δελτίο αυτό συμπληρώνει την ενημέρωση που
πραγματοποιείται μέσω του εξαμηνιαίου ενημερωτικού
δελτίου “Τα Νέα της Ανακύκλωσης”.

Το τρίτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου
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Τα σημεία ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ στο Διαδίκτυο
Tα σημεία στα οποία βρίσκονται τοποθετημένοι οι
κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ είναι από
τις αρχές του 2016 προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας
του Οργανισμού (www.afiscyprus.com.cy) και μέσω της
σελίδας της ΑΦΗΣ στο Facebook. Οι επισκέπτες έχουν
τη δυνατότητα να βρίσκουν διαδικτυακά τον κοντινότερο
κάδο ανακύκλωσης μπαταριών εισάγοντας απλά τη
διεύθυνση που επιθυμούν στο χάρτη που βρίσκεται
ενσωματωμένος τόσο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού όσο

και στη σελίδα της ΑΦΗΣ στο Facebook. H λειτουργία αυτή
δημιουργήθηκε με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη
διευκόλυνση του κοινού για τη συμμετοχή του στο
πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών.
Εναλλακτικά, το κοινό μπορεί να βρει τα σημεία στα
οποία βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης
μπαταριών της ΑΦΗΣ και μέσω της δωρεάν εφαρμογής
“ReCYcling CY” την οποία μπορεί το κοινό να κατεβάσει
στο κινητό ή το tablet του.

Ο χάρτης στην ιστοσελίδα της ΑΦΗΣ

Η Ανακύκλωση Μπαταριών στη Δωρεάν Εφαρμογή ”ReCYcling CY” για κινητά και tablets

Διαγωνισμός “Spot the Difference”
Η ΑΦΗΣ διεξήγαγε το μήνα Αύγουστο το διαδικτυακό
διαγωνισμό ‘Spot the Difference’. Ήταν ένα διαδικτυακό
παιχνίδι ταχύτητας και παρατηρητικότητας, στο οποίο
ο παίκτης καλούταν να εντοπίσει τις διαφορές ανάμεσα
σε δύο πανομοιότυπες εικόνες. Στόχος του Οργανισμού
μέσω του συγκεκριμένου παιχνιδιού ήταν η ενημέρωση
του κοινού για τους χώρους στους οποίους βρίσκονται
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τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ.
Νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η κυρία Αγγέλα
Βανέζη. Το βραβείο ήταν ένα δωροκουπόνι αξίας 250
ευρώ από τα καταστήματα Stephanis και το απένειμε
στη νικήτρια ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot
Κύπρου κ. Κυριάκος Παρπούνας.

Στάδια Διαδικτυακού Διαγωνισμού

Απονομή του βραβείου στη νικήτρια του
διαγωνισμού κα. Αγγέλα Βανέζη από το
Γενικό Διευθυντή της Green Dot Κύπρου κ.
Κυριάκο Παρπούνα

Διαδικτυακός Διαγωνισμός με το Sigmalive
Η ΑΦΗΣ πραγματοποίησε μέσα στο 2016 ένα διαδικτυακό διαγωνισμό σε συνεργασία με το Sigmalive. Στο διαγωνισμό οι
υποψήφιοι καλούνταν να κατεβάσουν τη δωρεάν εφαρμογή “ReCycling Cy” στο κινητό ή το tablet τους, προκειμένου να λάβουν
μέρος σε κλήρωση με στόχο να κερδίσουν εισιτήρια για τη φάρμα Riverland Bio Farm, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
Ο διαγωνισμός είχε μεγάλη απήχηση. Οι συμμετέχοντες έφτασαν τους χίλιους τριακόσιους, ενώ οι νικητές αναφέρονται στη
συνέχεια:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αθηνά Σωκράτους
Μαρία Κουλά
Λένια Μιλτιάδους
Έλλη Αντρέου
Άντζελα Κλεάνθους
Κούλα Φράγκου
Τιμόθεος Χριστοδούλου
Βιολέτα Παπαδοπούλου
Άντρια Μαρκουλιά
Αντώνης Φακοντή

Παράδοση των δώρων σε νικητές, από τον Πρόεδρο του Οργανισμού
κ. Κρις Χριστοδούλου
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Έντυπο Υλικό. Ανανεωμένο κουτί προσωρινής φύλαξης μπαταριών
Το κουτί για προσωρινή φύλαξη χρησιμοποιημένων
μπαταριών ανανεώθηκε μέσα στο 2016 ακολουθώντας
τα σχέδια και τα χρώματα της νέας εκστρατείας του

Το ανανεωμένο κουτί προσωρινής φύλαξης μπαταριών

Ανανεωμένο ενημερωτικό φυλλάδιο
Η ΑΦΗΣ ανανέωσε και το ενημερωτικό της φυλλάδιο που
έχει το χαρακτηριστικό σχήμα της μπαταρίας. Το φυλλάδιο
διανέμεται στις διάφορες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις
στις οποίες συμμετέχει ο Οργανισμός.

Το ανανεωμένο ενημερωτικό φυλλάδιο
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Οργανισμού. Το κουτί δίδεται στο κοινό δωρεάν για τη
φύλαξη των μπαταριών σε διάφορες εκδηλώσεις που
συμμετέχει ο Οργανισμός.

Άλλοι Διαγωνισμοί. Διαγωνισμός “Say Cheese…with AFIS”
Η ΑΦΗΣ με στόχο την ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση των νεαρών ατόμων για την ανακύκλωση
των μπαταριών τους, διεξήγαγε το διαγωνισμό «Say
cheese… with AFIS». Στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες

φωτογραφίζονταν σε Photo Booth μαζί με μπαταρίες και
κάδους της ΑΦΗΣ ενώ παράλληλα ενημερώνονταν για τη
διαδικασία και τα σημεία που βρίσκονται τοποθετημένοι
οι κάδοι ανακύκλωσης των μπαταριών.

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό συμμετείχαν κυρίως φοιτητές
των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Frederick (σε Λευκωσία
και Λεμεσό), Uclan (Λάρνακα) και Νεάπολις (Πάφος).
Παράλληλα, το Photo booth χρησιμοποιήθηκε και στο
ολοήμερο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
Λευκωσίας, της Green Dot Κύπρου. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε
στις αρχές Απριλίου και ολοκληρώθηκε στα μέσα Μαΐου.

Νικήτριες του διαγωνισμού αναδείχθηκαν οι κυρίες
Ελίνα Κλήτου και Κορίνα Γρηγορίου. Τα έπαθλα του
διαγωνισμού ήταν δύο tablet και απονεμήθηκαν
στις νικήτριες από τον Πρόεδρο της ΑΦΗΣ, κ. Κρις
Χριστοδούλου.

Απονομή των βραβείων στις νικήτριες του διαγωνισμού κα. Ελίνα Κλήτου και κα. Κορίνα Γρηγορίου, αντίστοιχα
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Βραβεύσεις. Βράβευση Μεταπτυχιακού Φοιτητή
Η ΑΦΗΣ βράβευσε το μεταπτυχιακό φοιτητή του
Πανεπιστημίου Frederick με την καλύτερη ακαδημαϊκή
επίδοση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ‘MSc
in Education for the Environment and Sustainable

Development”. To βραβείο αξίας 500 ευρώ απονεμήθηκε
στη φοιτήτρια κα. Θάλεια Μιχαήλ, κατά την τελετή
αποφοίτησης του Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε
τον Ιούνιο του 2016.

Κατά την τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick

Εκδηλώσεις. Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016 της Green Dot Κύπρου
Όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2016 η ΑΦΗΣ έλαβε μέρος
στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας
που διοργάνωσε η Green Dot Κύπρου για 6η συνεχή
χρονιά. Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
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Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου, στο Πάρκο
της Ακρόπολης στο Στρόβολο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις
8 το απόγευμα. Η είσοδος του Φεστιβάλ ήταν ελεύθερη και
το επισκέφθηκαν πάνω από 10,000 άτομα.

Στο Φεστιβάλ, οι μικροί φίλοι της ανακύκλωσης
μπορούσαν να παίξουν με το παιχνίδι τοξοβολίας με
σκοπό να πετύχουν τον κάδο της ΑΦΗΣ στο περίπτερο
του Οργανισμού και να λάβουν συμβολικά δώρα.
Παράλληλα, στο χώρο του Φεστιβάλ η ΑΦΗΣ
προβλήθηκε και μέσω Photo booth που είχε ως θέμα
την ανακύκλωση μπαταριών και στο οποίο μικροί και

μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τις
εικόνες του Οργανισμού και να μπουν σε κλήρωση για
ένα tablet αξίας 300 ευρώ.
Τέλος, την ημέρα του Φεστιβάλ η ΑΦΗΣ παρουσίασε
μαζί με την Green Dot Κύπρου το διαδραστικό παιχνίδι
“Recycling Mania”. Οι δραστηριότητες της ΑΦΗΣ
προσέλκυσαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του κοινού.

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού Green Dot Κύπρου
Η ΑΦΗΣ συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως
συνδιοργανωτής στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λεμεσού το οποίο είχε το 2016 μεγάλη
επιτυχία. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο
του 2016, στο Μώλο της Λεμεσού και η είσοδος για το
κοινό ήταν ελεύθερη. Το Φεστιβάλ επισκέφθηκαν πάνω
από 6,000 άτομα.

Στην εκδήλωση η ΑΦΗΣ συμμετείχε με δικό της περίπτερο
όπου το κοινό ενημερωνόταν για την ανακύκλωση
μπαταριών παίζοντας τόσο με το παιχνίδι τοξοβολίας
του Οργανισμού, όσο και με το διαδραστικό παιχνίδι
‘Recycling Mania’, το οποίο υπήρχε στο χώρο του
Φεστιβάλ. Παράλληλα, μικροί και μεγάλοι μπορούσαν να
διασκεδάσουν με τις μασκότ του Οργανισμού.
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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ΑΦΗΣ
Η ΑΦΗΣ πραγματοποίησε την καθιερωμένη πλέον
Χριστουγεννιάτική της Εκδήλωση, το Σάββατο 23
Δεκεμβρίου, στο ‘The Mall of Cyprus’, στη Λευκωσία.
Στην εκδήλωση, το κοινό είχε τη δυνατότητα να παίξει με
το νέο διαδραστικό παιχνίδι ‘Recycling Mania’ στο οποίο
στόχος ήταν η τοποθέτηση των μπαταριών στους κάδους
ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ. Όσοι συμμετείχαν είχαν τη
δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό με έπαθλο
μια κάμερα Go Pro. Οι συμμετέχοντες ήταν μικροί και
μεγάλοι, ενώ νικήτρια του διαγωνισμού έπειτα από
κλήρωση αναδείχθηκε η κα. Μέρσια Αγαμέμνονος. Τα
σχόλια όσων παρευρέθηκαν ήταν πολύ θετικά.
Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε ζωντανή ραδιοφωνική
σύνδεση με το Super FM. Η εκδήλωση προωθήθηκε
μέσω της σελίδας της ΑΦΗΣ στο Facebook καθώς και
μέσω του ραδιοφωνικού καναλιού του Super FM.

Στιγμιότυπα από τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση

Παράδοση δώρου στη νικήτρια κα. Μέρσια Αγαμέμνονος, από το Γενικό Διευθυντή
της Green Dot Κύπρου κ. Κυριάκο Παρπούνα

Συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις
Η ΑΦΗΣ προβλήθηκε και μετέδωσε τα μηνύματα της ανακύκλωσης μπαταριών και μέσω της συμμετοχής της σε
εκδηλώσεις άλλων Οργανισμών. Οι εκδηλώσεις αυτές είχαν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών
και των γονιών τους για ποικίλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και ο Οργανισμός μας συμμετείχε σε αυτές
με δικό του ενημερωτικό περίπτερο. Στο περίπτερο της ΑΦΗΣ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν με
παιχνίδια που προάγουν την ανακύκλωση μπαταριών και να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικά με την ανακύκλωση.
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Στους συμμετέχοντες στα παιχνίδια δινόταν μικρά δώρα, όπως τα κουτάκια προσωρινής φύλαξης των μπαταριών.
Συγκεκριμένα, οι εκδηλώσεις αυτές ήταν:
• η εκδήλωση “3o Φεστιβάλ
Χαράς” αφιερωμένη στην
Ημέρα του Παιδιού που
πραγματοποιήθηκε το
Μάιο στο Δήμο Λιβαδιών
και διοργανώθηκε από το
συγκεκριμένο Δήμο

• η εκδήλωση για τον εορτασμό των γενεθλίων της Κεανίτα
που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο εργοστάσιο της
ΚΕΑΝ, στη Λεμεσό και διοργανώθηκε από την ΚΕΑΝ

• η εκδήλωση του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων
του Δημοτικού Σχολείου Δευτεράς για την ημέρα του
παιδιού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, στον
προαύλιο χώρο του σχολείου
• η εκδήλωση για την ημέρα περιβάλλοντος που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Μώλο της Λεμεσού και
διοργανώθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος

• η εκδήλωση “1st Nicosia Book Festival” που
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Πάρκο της Ακρόπολης,
στο Στρόβολο, στη Λευκωσία

• η εκδήλωση “Φεστιβάλ Νέων 2016” που πραγματοποιήθηκε
το Σεπτέμβριο στο Δημοτικό Κήπο, στη Λευκωσία
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• η εκδήλωση “Mαζί στη Ζωή” που πραγματοποιήθηκε το
Σεπτέμβριο στο πάρκο της Ακρόπολης, στο Στρόβολο στη
Λευκωσία και διοργανώθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)

• το φιλανθρωπικό πανηγύρι που διοργανώθηκε από την Ιδιωτική Σχολή Φόρουμ
και πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στις εγκαταστάσεις της

• το Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγάπης
που διοργανώθηκε από την Carlsberg
και πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο
στις εγκαταστάσεις της στη Λευκωσία
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Τα Νέα της Ηλεκτροκύκλωσης
Το Σύστημα, 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. Oι εισπράξεις από τις Δηλώσεις των Μελών και Μετόχων του
Συστήματος, ήταν σε σχετικά καλά επίπεδα.
Παράλληλα, λόγω της δραματικής συρρίκνωσης 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. Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζονται
οι ποσότητες Η.Η.Ε. που τοποθετούνται (πωλούνται) στην αγορά από τα Μέλη
και τους Μετόχους του Οργανισμού. Από την παράσταση φαίνεται ξεκάθαρα
η δραματική μείωση στις πωλήσεις του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
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Εξοπλισμού λόγω της κρίσης. Την τελευταία περίοδο 2013 – 2016, παρατηρείται
μια σταθερότητα πλέον στις πωλήσεις, αλλά σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα σε
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του Συστήματος. Παρά ταύτα, όπως και τις δύο προηγούμενες χρονιές, το 2016
συνέχισε να ισχύει η μείωση των τελών προς τα Μέλη του Συστήματος ύψους
23%
73%
8% που παραχωρήθηκε από το 2013, ώστε να βοηθηθούν οι δοκιμαζόμενες
επιχειρήσεις του τομέα.

Η δύσκολη κατάσταση στην οικονομία συνεχίζει σαφώς να επηρεάζει και
την Ηλεκτροκύκλωση καθώς από την μια είναι πλέον εμφανές το γεγονός
πως υπάρχουν σημαντικά λιγότερες ποσότητες Α.Η.Η.Ε. προς ανάκτηση σε
σχέση με το παρελθόν, και από την άλλη υφίστανται τα προβλήματα που έχει
ο Οργανισμός με τις παράνομες συλλογές των συσκευών από πλανόδιους
γυρολόγους
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δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη των στόχων του Συστήματος.
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Παρόλα αυτά όμως, το Σύστημα μέσα από μια μεγάλη
προσπάθεια, κατάφερε να κλείσει το 2016 με αύξηση της
τάξης του 16% στις συλλεχθείσες ποσότητες παλιών συσκευών
σε σχέση με το 2015.
Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού, παρόλες
τις οικονομικές δυσκολίες και παρά τη μείωση στα τέλη που
προσφέρεται από το 2013 μέχρι και σήμερα για διευκόλυνση
των Μελών και Μετόχων του Συστήματος, ο Οργανισμός
βρίσκεται σε μια υγιή και βιώσιμη οικονομική κατάσταση λόγω
των πλεονασμάτων και του αποθεματικού από προηγούμενα
έτη.
Πρόβλημα συνέχισε να παραμένει και το 2016 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).
Στόχος του Συστήματος είναι η συνεχής βελτίωσή του σε
όλους τους τομείς με απώτερο σκοπό την επίτευξη των
στόχων για την ανάκτηση των συσκευών, που 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.

Διαχείριση Α.Η.Η.Ε.
Το 2016, η Ηλεκτροκύκλωση συνέλεξε 2,285 τόνους συσκευών, με αύξηση της τάξης του 16% σε σχέση με το 2015
(1,970 τόνοι). Οι ποσότητες αυτές υπερβαίνουν το στόχο (1,800 τόνοι) που είχε τεθεί από τον Οργανισμό για το 2016.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες των
συσκευών που συλλέχθησαν το 2016 ανά κατηγορία
συσκευών.

Κατηγορία Συσκευών
Μεγάλες Οικιακές Συσκευές
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Στην παράσταση που ακολουθεί, γίνεται σύγκριση των
ποσοτήτων των συσκευών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία
το 2016, σε σχέση με το 2015.
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Αναλύονται στο γράφημα που ακολουθεί οι πηγές από τις
οποίες προέρχονται τα Α.Η.Η.Ε. που συλλέγει το Σύστημα.
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2016
2015
ποσότητες που ήταν αποθηκευμένες σε αποθήκες
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΓΥΑΛΙ
ΞΥΛΟ
συνεργατώνΧΑΡΤΙ
μας. Τέλος,
όσονΜΕΤΑΛΛΟ
αφορά τις
υπόλοιπες
κατηγορίες συσκευών δεν υπάρχουν σημαντικές
αυξομειώσεις στις ποσότητες που συνέλεξε το Σύστημα.
Το 2016 οι κύριες κατηγορίες συσκευών που συνέλεξε
το Σύστημα είναι τα ψυγεία, οι τηλεοράσεις, οι μεγάλες
συσκευές και ο εξοπλισμός πληροφορικής. Παρά τη
γενική αύξηση στις ποσότητες Α.Η.Η.Ε. που ανακτούνται,
συνεχίζουν να ελλείπουν, ή να είναι μικρές οι ποσότητες
μεγάλων άσπρων συσκευών (πλην των ψυγείων) και των
κλιματιστικών, αφού είναι συσκευές που καταλήγουν
πολύ πιο εύκολα στις αυλές σκραπ. Αυτές είναι κυρίως
συσκευές που αντικαθίστανται από επαγγελματίες
τεχνικούς γιατί είτε είναι μεγάλες, είτε χρειάζονται ειδική
εγκατάσταση, είτε είναι εντοιχισμένες. Δεν είναι συσκευές
που απλά μπαίνουν στην πρίζα. Αυτά τα συνεργεία, αντί
να μεταφέρουν τις συσκευές στο Σύστημα για διαχείριση,
προτιμούν να τις πωλούν ως παλιοσίδερα στις αυλές
σκραπ για επιπλέον οικονομικό όφελος.
Η 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
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Όπως φαίνεται από την πιο πάνω ανάλυση, 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
παλαιών μετάλλων. Ενδεικτικά αυτή η ροή το 2012 ήταν
στο 54% των ποσοτήτων, ενώ το 2016 ανήλθε στο 73%.
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 σκραπ παραδίδουν στο Σύστημα
όσες συσκευές είναι πιο δύσκολη η διαχείρισή 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 σκραπ 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
του σκραπ
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Επαναχρησιμοποίηση Εξοπλισμού Πληροφορικής
Η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού όπου αυτό είναι δυνατόν,
αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία
Telli Enterprises Ltd, η οποία είναι αδειοδοτημένη και

διατηρεί εγκαταστάσεις στην βιομηχανική περιοχή Γερίου.
Η επαναχρησιμοποίηση προωθείται τόσο για τα υλικά που
συλλέγονται από εταιρείες απευθείας, όσο και από τα υλικά
που παραδίδονται στο Κ.Τ.Α του Συστήματος. Αφορά κυρίως
εξοπλισμό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τον οποίο
υπάρχει σχετική ζήτηση. Η επαναχρησιμοποίηση γίνεται τόσο
στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

Καταστροφή από πυρκαγιά
Δυστυχώς μετά την πυρκαγιά σε μονάδα διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. της ΚΥΚΑΝ που ξέσπασε το 2015 και είχε ως αποτέλεσμα την
καταστροφή 70 τόνων υλικών, ακόμα ένα ατυχές γεγονός συνέβη στις 10 Απριλίου 2016. Συγκεκριμένα, ξέσπασε πυρκαγιά σε
υποστατικό που εφάπτεται με την μονάδα επαναχρησιμοποίησης Α.Η.Η.Ε., της TELLI ENTERPRISES που συνεργάζεται με την
Ηλεκτροκύκλωση.

Λόγω των ψηλών θερμοκρασιών, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στις ηλεκτρικές/ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις της
μονάδας αλλά και σε μικρή ποσότητα Α.Η.Η.Ε. που υπήρχε στο χώρο για επαναχρησιμοποίηση. Το περιστατικό αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την υπολειτουργία της μονάδας για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Η Ηλεκτροκύκλωση παρείχε καθ’ όλη την περίοδο,
βοήθεια και στήριξη στην Telli με στόχο την πλήρη επαναλειτουργία της μονάδας της.
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Ενημέρωση σχολείων για
την ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε.
και ξενάγηση στη μονάδα
διαχείρισης A.H.H.E.
Συνεχίστηκαν και το 2016 με επιτυχία οι οργανωμένες
επισκέψεις μαθητών στη μονάδα διαλογής του Οργανισμού,
και σε χώρους διαχείρισης για πρακτική και ενημέρωση των
μαθητών για τα οφέλη της ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε..
Κατά την διάρκεια των επισκέψεων 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 πώς γίνεται, ή πως
διευκολύνεται η ανακύκλωση, με στόχο να αρχίσουν και οι
ίδιοι να ανακυκλώνουν. Το 2016 επισκέφθηκαν την μονάδα
πέραν των 200 μαθητών τόσο από δημόσια όσο και από
ιδιωτικά σχολεία.

Επισκέψεις μαθητών στη μονάδα διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.

Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και
άλλα κρατικά τμήματα και υπηρεσίες
Η συνεργασία του Συστήματος με το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού αλλά και με τις αρμόδιες αρχές που έχουν
την ευθύνη για τον Η.Η.Ε. των δημοσίων υπηρεσιών/
τμημάτων του κράτους, συνεχίζεται με στόχο την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος αφού

εξετασθεί και πιστοποιηθεί η μη καταλληλόλητά του,
αποσύρεται. Μέσα στο 2016 παραδόθηκαν 40 περίπου τόνοι
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από σημαντικό
αριθμό σχολικών εφορειών.

Ο εξοπλισμός κατά την παράδοση με προορισμό την ανακύκλωση
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Συνεργασία με τον Οργανισμό ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Η συνεργασία της Ηλεκτροκύκλωσης 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 έχει γίνει πλέον θεσμός.
Η Ηλεκτροκύκλωση συμβάλει στην εθελοντική αυτή
προσπάθεια, προσφέροντας στον Οργανισμό μεγάλες συσκευές
κυρίως ψυγεία και πλυντήρια με σκοπό την επιδιόρθωση και
πώλησή τους. Μέσα στο 2016 παραδόθηκαν 7 τόνοι μεγάλων
συσκευών οι οποίοι έχουν αξιοποιηθεί με επαναχρησιμοποίηση.
Παράλληλα, στην ομάδα ενημέρωσης του Οργανισμού ΡΕΤΟ
παραχωρήθηκαν για ακόμα μια χρονιά περίπτερα στα Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας και Λεμεσού της
Green Dot Κύπρου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις
δράσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Ενίσχυση για εκπαίδευση των παιδιών του προσφυγικού
καταυλισμού στην Κοφίνου
Η Ηλεκτροκύκλωση, γνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στα κέντρα
υποδοχής στην Κοφίνου, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα
από ομάδα εθελοντών μαθητών και καθηγητών για βοήθεια
στην εκπαίδευση των παιδιών που βρίσκονται στο κέντρο
υποδοχής. Στόχος ήταν η παροχή των κατάλληλων εφοδίων
για την ομαλή ένταξή των ατόμων αυτών στην κοινωνία, με
απώτερο σκοπό μια καλύτερη ζωή.
Συγκεκριμένα, το Σύστημα εξόπλισε το χώρο εκπαίδευσης
στον καταυλισμό με ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα
προωθούνταν για επαναχρησιμοποίηση και οι οποίοι θα
χρησιμοποιούνται πλέον τόσο για την μάθηση των παιδιών
αυτών όσο και για την εξοικείωσή τους με την τεχνολογία.

σχετικά με το πώς οι μαθητικές κοινότητες μπορούν να
συμβάλουν και να βοηθήσουν στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των μεταναστών.
Εκτός από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που παραχώρησε
ο Οργανισμός μας οι εθελοντές συνέλεξαν επίσης βιβλία,
λεξικά, και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω
φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και μέσω της κοινωνικής
προσφοράς διαφόρων εταιρειών.

Η εθελοντική αυτή πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από
μαθητές της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λευκωσίας στα
πλαίσια προγράμματος της Γενικής Συνέλευσης Νέων των
Ηνωμένων Εθνών που φέτος είχε θέμα το μεταναστευτικό.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνέλευσης οι συμμετέχοντες
είχαν την ευκαιρία να προτείνουν λύσεις και εισηγήσεις
Η ομάδα εθελοντών της Αμερικάνικης Ακαδημίας Λευκωσίας
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Ενημερωτική Καμπάνια για την Ανακύκλωση των Συσκευών
Η Ηλεκτροκύκλωση, πραγματοποίησε στις αρχές Νοεμβρίου
μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του
κοινού για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών με σημαντική επιτυχία.
Η καμπάνια περιελάμβανε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
διαφημίσεις οι οποίες προβλήθηκαν μέσω των τηλεοπτικών
σταθμών Ant1, Sigma, Mega και Capital και μέσω των
ραδιοφωνικών σταθμών Super FM, Kanali 6 FM, Love FM,
Antenna FM και Supersport FM. Παράλληλα, η εκστρατεία
προωθήθηκε και μέσω του διαδικτύου στα Adstore,
Sigmalive, Philenews και στο Facebook. Η εκστρατεία
διήρκησε ένα περίπου μήνα, κόστισε γύρω στις 80,000 ευρώ
και στέφθηκε με επιτυχία.
Επίσης, στα πλαίσια της εκστρατείας πραγματοποιήθηκε στις
19 Νοεμβρίου εκδήλωση σε όλες τις υπεραγορές Carrefour
παγκύπρια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το κοινό είχε
τη δυνατότητα να μεταφέρει τις παλιές του συσκευές για
ανακύκλωση στις υπεραγορές Carrefour και να λάβει μέρος
σε κλήρωση για δωροκουπόνια αξίας 50 ευρώ από τις
υπεραγορές. Παράλληλα, το κοινό ενημερωνόταν για το πως,
που και γιατί θα πρέπει να ανακυκλώνει τις ηλεκτρικές και
ηλεκτρονικές του συσκευές και έλυνε τυχόν απορίες που
είχε. Από την κλήρωση αναδείχθηκαν 18 τυχεροί, ένας από
κάθε κατάστημα, οι οποίοι αναφέρονται στη συνέχεια.

Εκδήλωση για την Ανακύκλωση των Συσκευών στις υπεραγορές Carrefour

Μέσω της εκστρατείας συλλέχθηκαν 22.5 τόνοι ΑΗΗΕ από
πάνω από 3,000 άτομα τα οποία μετέφεραν τις παλιές τους
συσκευές στα σημεία συλλογής στις υπεραγορές Carrefour.

Απονομή δώρων σε νικητές στη Λευκωσία

Απονομή δώρων σε νικητές στη Λεμεσό
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Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016
Ο Οργανισμός μας έλαβε και φέτος μέρος με δικό του
περίπτερο στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
Λευκωσίας 2016. Η Ηλεκτροκύκλωση προωθούσε στο
περίπτερό της το μήνυμα της ανακύκλωσης ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών μέσω ενός παιχνιδιού. Στους
επισκέπτες και συμμετέχοντες, οι εκπρόσωποι του Οργανισμού
έδιναν αναμνηστικά δώρα και ενημερωτικά φυλλάδια για
την ανακύκλωση των συσκευών. Παράλληλα, οι μασκότ του
Οργανισμού διασκέδαζαν με τα πειράγματά τους μικρούς και
μεγάλους. Η μεγάλη επιτυχία του Φεστιβάλ και η παρουσία
σχεδόν 10,000 ατόμων βοηθά την Ηλεκτροκύκλωση να περάσει
και τα δικά της μηνύματα.

Η Ηλεκτροκύκλωση στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2016
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Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού
Η Ηλεκτροκύκλωση ήταν συνδιοργανωτής στο Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2016, στο Μώλο
Λεμεσού. Το Φεστιβάλ σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία καθώς
το επισκέφθηκαν από 6,000 άτομα.
Στο Φεστιβάλ η Ηλεκτροκύκλωση έλαβε μέρος με δικό της
περίπτερο, όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να παίξει με το

Οι μασκότ της Ηλεκτροκύκλωσης

παιχνίδι για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών, να λάβει αναμνηστικά δωράκια και να ενημερωθεί
για το πώς και γιατί πρέπει να ανακυκλώσει τις συσκευές του.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ οι μασκότ του
Οργανισμού διασκέδαζαν με τα πειράγματά τους μικρούς και
μεγάλους.

Το περίπτερο της Ηλεκτροκύκλωσης
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Εκστρατείες Συλλογής Α.Η.Η.Ε. σε Δήμους και Κοινότητες
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:

Δήμος Αθηένου

01 μέχρι 14 Απριλίου

Δήμος Αγίου Αθανασίου

08 μέχρι 16 Απριλίου

Σύμπλεγμα Πέρα Χωρίο και Νήσου

11 μέχρι 22 Απριλίου

Δήμος Τσερίου

19 μέχρι 30 Οκτωβρίου

Οι εκστρατείες αυτές συμβάλλουν στην ενημέρωση
του κοινού για τα οφέλη και τους τρόπους
ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε. στην Κύπρο και
βοηθούν και τους κατοίκους των περιοχών αυτών να
ανακυκλώνουν τις συσκευές τους. Για τους λόγους
αυτούς οι εκστρατείες αποτελούν μια ενέργεια
την οποία έχουν αγκαλιάσει και στηρίζουν πολλές
Τοπικές Αρχές.
Ευελπιστούμε πως στο μέλλον ακόμα περισσότεροι
Δήμοι και Κοινότητες από όλες τις επαρχίες
της Κύπρου θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο
πρόγραμμα εκστρατειών, δίνοντας τη δυνατότητα
στους κατοίκους των περιοχών τους, να λάβουν
πρακτικά μέρος στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
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Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd
Οικονομικοί Λογαριασμοί
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
			
			

2016
€

2015
€

Εισόδημα		
7.713.953
6.783.386
Λειτουργικά έξοδα		

(5.782.136)

(5.543.382)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		

(906.685)

(922.724)

Άλλα έσοδα		

767.752

450.484

Άλλες ζημιές - καθαρές		

-

(28.626)

Άλλα έξοδα		

(203.178)

-

Πλεόνασμα εργασιών		
1.589.706
739.138
Χρηματοδοτικά έξοδα		

(24.641)

(18.573)

Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών		

120.475

114.469

Πλεόνασμα πριν τη φορολογία		1.685.540

835.034

(Χρέωση)/πίστωση φορολογίας		

(216.115)

(113.059)

Πλεόνασμα για το έτος		
1.469.425
721.975
Άλλα συνολικά εισοδήματα:
Αλλαγή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση		

-

(7.634)

Συνολικό πλεόνασμα για το έτος 		
1.469.425
729.609
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Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2016
			
			

2016
€

2015
€

1.154.161
1.500
208.630
47.711
1.412.002

1.220.802
188.155
47.711
3.122
1.459.790

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός		
Λογισμικά προγράμματα		
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες		
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 		
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις		
			

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα		
45.492
166.650
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα		
1.247.203
1.010.169
Φορολογία επιστρεπτέα		
20.503
20.503
Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα		
2.750.748
2.518.346
			
4.063.946
3.715.668
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων		
5.475.948
5.175.458

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις

Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο		
302.157
302.157
Κέρδη που κρατήθηκαν 		
3.008.116
1.538.691
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 		
3.310.273
1.840.848

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός		
104.871
169.651
Αναβαλλόμενοες φορολογικές υποχρεώσεις		
11.589
			
116.460
169.651

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές		
1.430.083
1.202.024
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 		
123.245
9.170
Δανεισμός		
206.760
64.378
Αναβαλλόμενα έσοδα ευρωπαϊκής χορηγίας		
198.959
Αναβαλλόμενα έσοδα		
289.127
1.690.428
			
2.049.215
3.164.959
Σύνολο υποχρεώσεων 		
2.165.675
3.334.610
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 		
5.475.948
5.175.458
Στις 22 Μαρτίου 2017 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 2016
		

Μετοχικό

Άλλα

Κέρδη που

		

κεφάλαιο

αποθεματικά

κρατήθηκαν

Σύνολο

		

€

€

€

€

302.157

(7.634)

816.716

1.111.239

-

-

721.975

721.975

Μεταφορά στο κέρδος 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

302.157

-

1.538.691

1.840.848

-

-

1.469.425

1.469.425

302.157

-

3.008.116

3.310.273

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015
Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για το έτος
Άλλα συνολικά εισοδήματα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015/1
Ιανουαρίου 2016
Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για το έτος
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
			

2016

2015

			

€

€

1.685.540

835.034

123.419

126.023

Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων

-

234

Έσοδα από ευρωπαϊκή χορηγία

-

(203.178)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

-

28.626

Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις

-

(45.363)

Πιστωτικούς τόκους

(32.328)

(33.424)

Χρεωστικούς τόκους

18.573

56.650

Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών

24.641

18.573

Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών

(120.475)

(114.469)

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Εισπράξεις από κοινοπραξία
		

100.000

30.000

1.780.797

642.056

122.158

(22.247)

(237.034)

21.404

228.059

(96.320)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αποθέματα
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

(1.600.260)

(482.002)

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες

Αναβαλλόμενα έσοδα

292.720

62.891

Φορολογία που πληρώθηκε

(87.329)

(95.642)

Καθαρά μετρητά από εργασίες

205.391

(32.751)

(56.778)

(30.250)

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορά λογισμικών προγραμμάτων

(1.500)

-

Τόκοι που εισπράχτηκαν

32.328

33.424

-

45.363

(25.950)

48.537

Έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις
Καθαρά μετρητά από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων

(61.032)

(56.208

-

203.178

Τόκοι που πληρώθηκαν

(24.641)

(18.573)

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(85.673)

(128.397)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

93.768

144.183

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους

2.514.634

2.370.451

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους

2.608.402

2.514.634

Εισπράξεις από ευρωπαϊκή χορηγία
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English Summary
2016 was a year which, under the given circumstances,
allowed for a feeling of modest optimism.
In regards of Packaging Declarations, the
quantities declared in the System were 2% lower
than the previous year, a fact that continues the
trend of decreases we have had each year over
the last seven years. In comparison with 2010,
quantities in 2016 were down by 28%. It is a fact, of
course, that the quantities declared in the System
for 2016 refer to sales in 2015, a year in which the
economic crisis was much more noticeable. We
hope, therefore, that the 2017 declarations will
show, after a seven-year fall, the first signs of
recover y in consumption.
In this negative economic environment, the System
managed to remain economically healthy and viable,
and has succeeded in reducing its charges gradually,
as shown below:
A. Since the 2013 banking crisis, the System has
reduced its charges to Local Authorities by
approximately 20%.
B. In 2016 (April to December), a further reduction
in Local Authority charges was made by
approximately 8%.
C. For 2017, we have already proposed to Local
Authorities the same reduced rates as in 2016.
D. For 2017, we have also proposed a 5% reduction in
packaging fees for our member-companies.
Our Organization believes it is a great success that
we manage to achieve reductions in charges for our
stakeholders, even though we, (as the whole country)
have gone through an unprecedented crisis.
Regarding the recovery of materials, even though
the collection program had been cancelled in the
Paphos Municipality for about 4 months during the
year, we had an increase by 1.2% in the collected
quantities. More specifically, we had a 5% increase
in the PMD and Glass streams, while we had a
4% decrease in the Paper stream. This is mainly
due to the increase in the collection of paper by
recyclers from small and medium-sized commercial
points, which we previously collected as household
packaging. This is the reason why the collection of
carton from the Industry has increased and reached
36% compared to 2015.

Overall, the collected quantities exceeded 60,871
tons (51,000 in 2015), of which 24,092 tons (23,809
in 2015) were from the household and 36,779 tons
(27,378 το 2015) from the commercial stream. We
had an increase of 1.2% in household quantities,
34% in commercial quantities and 19.4% in total
collected quantities. An increase of almost 20%
in the total quantities is a ver y encouraging and
promising progress.
Despite the positive results, there are two materials
that still fall short of 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
recovery reaching already 47% recovery. 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 2016,
but with limited success due to the lack of waste
treatment options. We have examined the practices
in other member states and we are in discussions
with the Authorities to introduce reporting of the
reconstruction of wooden pallets in our recycling
figures. Unfortunately, we do not have a final answer
on this issue from the Authorities, despite their first
positive response. It is a pity, however, that due to
this delay, a deficit in the targets persists, even
though there are feasible ways that these targets
can be met based on European practices.
In 2016, we utilized the energy recovery infrastructure
of the local Cement Industry that came into operation
for the first time in Cyprus in 2016. Therefore, since
March 2016 until the end of the year, 1936 tons of
remnants from our sorting centers ended up for
energy recovery in Cyprus. Recovery for the year has
reached 3%, against the 5% target for the System.
2016 was the first time, that all the remnants of our
processes were being utilized and not just buried.
With respect to industry participation, 923 companies
were registered in the system by end of 2016, 87
being Shareholders and 836 Members. Concerning
the declared packaging quantities, 60,320 tons were
declared in 2016, compared to 61,424 tons in 2015 by
our members and shareholders.
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During 2016, 20 new audits were performed on
packaging Declarations by Ernst & Young and
Deloitte. These resulted in 188,01 tons of packaging
found under-declared or incorrectly declared (in
the wrong category). We subsequently plan around
20 new audits in 2017. In terms of the analyses
for heavy metal traces in packaging, we run 41
independent audits through an accredited lab,
without any noticeable traces of heavy metals in the
tested packaging.
In July, 2016, Green Dot Cyprus won a honorary
distinction from the London Stock Exchange. Green
Dot Cyprus was among the five Cypriot companies that
were included in a list of 1000 distinguished European
companies issued by the London Stock Exchange.
The intention of the London Stock Exchange was to
highlight the important role of progressive medium
and small businesses not only for economic growth
but also for the fact that they can be seen as an
example for other European businesses.
In reference to communication, activities in 2016
were focused mainly on glass recycling and the
quality of sorting at source, by the citizens. During
the year, we held our two most important annual
events, the «Festival for the Environment and
Recycling» in Nicosia and Limassol. Our festivals
are by far the biggest environmental events in the
country, with around 10,000 people visiting each one.
It is worth mentioning that online communication
considerably intensified in 2016. We now place this
communication at the centre of our actions and
upgrade it using the most advanced technologies
to personalize information per user. Online
communication is no longer a supportive or
complementary tool. It is the basis upon which our
communication to the public is structured. Our goal
is that online communication will be even more
intense and targeted in 2017.
Our Organization par ticipates as a par tner in 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 par tners are Green Dot Cyprus, Fost Plus
of Belgium, the Cyprus News Agency, the
Pedagogical Institute of the Ministr y of Education
and Culture, and the Environment Depar tment of
the Ministr y 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).
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Most of the program’s planned major activities were
implemented in 2016, and mainly included TV, radio,
print and electronic ads and 10-minute short films.
Green Dot Cyprus has continued the successful
management of the other two collective systems for
Batteries and WEEE. In terms of their results, AFIS
extended its battery bins network to 3,543 bins by the
end of 2016, exceeding its original targets. In 2016,
AFIS collected 57,4 tons of batteries, an increase of
5,5% compared to 2015. This was the largest amount
of batteries that the Organization managed to collect
since the beginning of its operations. We aim for even
better results in 2017.
For Electrocyclosis, we had an increase of around
16% in terms of recovered WEEE compared to
2015, reaching 2285 tons of material up from 1970
tons in 2015. Despite the difficulties, the System
manages to gradually increase the quantities of
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
Regrettably, the main problem that the System
faces with the continuous drain of equipment to
scrap metal yards due to the high metal prices,
remains unresolved. With the economic crisis that
persists in Cyprus, this problem has worsened,
since more and more people engage in scavenging
to earn a living, or an extra income. Therefore,
for the System to reach the high targets posed by
the WEEE Directive, we strongly believe that the
support of the Authorities is needed.
We wish ever yone strength and perseverance,
because the recycling targets are rising and
the challenges multiplying at var ying levels.
Our Organization, despite the difficulties in
the countr y, will do its outmost to improve the
recycling programs it manages and to ensure that
they remain viable and vibrant.
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