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Μήνυμα
Προέδρου
Αγαπητοί μέτοχοι, μέλη και συνεργάτες,
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 οι εργασίες της Green Dot Κύπρου κύλησαν ομαλά
και βάσει σχεδίου.
Υπήρξαν εξελίξεις, θετικές ως επί το πλείστον, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν
τη λειτουργία του Οργανισμού μας και προς το καλύτερο. Οι δύο κυριότερες ήταν:
1. Η θέσπιση νομοθεσιών και κανονισμών οι οποίες αφορούν:
α) Την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων προς το Σύστημα από το πρώτο κιλό
παραγομένου υλικού
β) Τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας, και
γ) Τη διαχείριση χαρτιού μη συσκευασίας
Ελπίζομε σύντομα να θεσπισθεί νομοθεσία και για το pay as you throw.
2. Η Κοινοπραξία Green Dot Κύπρου – Α. Τσουλόφτα και Υιοί Λτδ η οποία είχε την ευθύνη
συλλογής ανακυκλώσιμων στην περιοχή Λεμεσού αναλαμβάνει, κατόπιν διαγωνισμού
και την περιοχή Λευκωσίας, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακος οι οποίες λειτουργούν
θετικά επί των οικονομικών μας αποτελεσμάτων.
Πιο αναλυτική ενημέρωση για τα αποτελέσματα του 2017 καθώς και για το
επιχειρηματικό πλάνο του 2018 θα υπάρξει στην ετήσια έκθεση του 2017 η οποία και θα
κοινοποιηθεί μέσα στο μήνα Μάρτιο.
Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι μία παραγωγική χρονιά σε όλους.

Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος Δ.Σ.

εύχομαι μία
παραγωγική
χρονιά σε όλους
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Μήνυμα
Γενικού Διευθυντή
Αγαπητοί μέτοχοι, μέλη και συνεργάτες,
Από την ίδρυσή της, η Green Dot Κύπρου έχει δώσει το στίγμα ενός υπεύθυνου
οργανισμού προς τα μέλη, τους μετόχους, τους συνεργάτες και ειδικά τους πολίτες.
Η προσπάθεια να μας εμπιστευθούν όλο και περισσότεροι πολίτες είναι συνεχής και αυτό
συμβάλλει στη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής τους στα προγράμματα ανακύκλωσης
του Οργανισμού μας. Ταυτόχρονα, επεκτείνουμε τη γεωγραφική μας κάλυψη, παρέχοντας
τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα ανακύκλωσης σε χιλιάδες συμπολίτες μας,
βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών μας και μειώνοντας το κόστος
λειτουργίας μας.
Το έτος που διανύσαμε, συλλέξαμε 63.945 τόνους υλικών από τους οποίους
ανακυκλώσαμε τους 60.743 και οδηγήσαμε 1.500 τόνους για ανάκτηση ενέργειας. Το
ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης των ποσοτήτων που τοποθετούν τα μέλη του
Οργανισμού μας στην αγορά, για το έτος 2017, ανήλθε στο 90% υπερκαλύπτοντας το στόχο
του 75% που μας είχε θέσει το κράτος.
Πλέον, ο Οργανισμός μας έχει ωριμάσει και έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά κέντρα
κόστους. Επί τούτου, επεκτείναμε την Κοινοπραξία συλλογής υλικών Green Dot Κύπρου–
A. Tsouloftas από την επαρχία Λεμεσού στην επαρχία Λευκωσίας εξασφαλίζοντας
σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον Οργανισμό μας.
Οι ενέργειες του Οργανισμού μας για μείωση των χρεώσεων προς τις Τοπικές Αρχές
καρποφόρησαν παρέχοντάς τους μείωση ύψους 50% από την 1/1/2018. Ταυτόχρονα,
η ψήφιση του νόμου για τους υπόχρεους παραγωγούς για το Χαρτί Μη συσκευασίας
σηματοδοτεί μια νέα τάξη πραγμάτων η οποία σύντομα θα απαλλάξει τις Τοπικές Αρχές
από τις υφιστάμενες χρεώσεις.
Το 2017 αιτηθήκαμε από το κράτος μείωση στα τέλη που χρεώνουμε τα μέλη μας,
ύψους 5% με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2018. Η πρόσφατη αλλαγή της Νομοθεσίας που
αφορά την κατάργηση του ορίου των 2 τόνων καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή όλων
των παραγωγών στον Οργανισμό μας, ως το μόνο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα
Συσκευασιών. Η αλλαγή αυτή της Νομοθεσίας αναμένουμε ότι θα συμβάλλει σημαντικά
στην πάταξη του φαινόμενου των «Free Riders».

Μάριος Βραχίμης
Γενικός Διευθυντής

η πρόσφατη αλλαγή
της Νομοθεσίας που
αφορά την κατάργηση
του ορίου των 2 τόνων
καθιστά υποχρεωτική
τη συμμετοχή όλων
των παραγωγών
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Πρόσληψη Μάριου Βραχίμη
στη θέση του Γενικού Διευθυντή
Η Green Dot Κύπρου υποδέχθηκε την 1η Αυγούστου 2017 τον
κ. Μάριο Βραχίμη στη θέση του Νέου Γενικού Διευθυντή του
Οργανισμού. Την απόφαση έλαβε ομόφωνα το Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού στις 21 Ιουλίου 2017.

Ο κ. Μάριος Βραχίμης τα τελευταία δώδεκα χρόνια υπηρέτησε
τον Οργανισμό από την θέση του Οικονομικού Διευθυντή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει τον κ. Βραχίμη και τον
διαβεβαιώνει ότι θα έχει την πλήρη στήριξη του.

Νέες Νομοθεσίες που αφορούν
τις Συσκευασίες
Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2017 ψηφίστηκαν από την
Βουλή των Αντιπροσώπων οι πιο κάτω νομοθεσίες και κανονισμοί.
1. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
(Τροποποιητικός Νόμος) του 2017 (Ν.163(Ι)/2017)
Ο τροποποιητικός αυτός νόμος εισάγει τρία σημαντικά στοιχεία.
Το πρώτο είναι η τροποποίηση του άρθρου 9 του βασικού νόμου
με την οποία καταργείται η ελάχιστη ποσότητα των 2 τόνων
συσκευασίας για να είναι κάποιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο
νομικά υπεύθυνο. Με την τροποποίηση αυτή όλες οι εταιρείες
οι οποίες εισάγουν ή κατασκευάζουν προϊόντα τα οποία έχουν
συσκευασία είναι υπόχρεες να μεριμνήσουν για τη διαχείριση της
συσκευασίας τους όταν αυτή γίνει απόβλητο.
Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο που εισάγει η νέα αυτή νομοθεσία
είναι η μεταφορά του κόστους διαχείρισης αποβλήτων για τις λεπτές
πλαστικές σακούλες μεταφοράς (πλαστική σακούλα μεταφοράς με
πάχος τοιχώματος μικρότερο από τα 50 μικρά (μm)) από την εταιρεία,
η οποία προμηθεύει τους πελάτες της με πλαστικές σακούλες για να
μεταφέρουν τα προϊόντα που έχουν αγοράσει, στους κατασκευαστές
και στους εισαγωγείς πλαστικών σακούλων.
Το τρίτο σημαντικό στοιχείο που εισάγει ο τροποποιητικός αυτός
νόμος είναι η δυνατότητα που παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο
για έκδοση κανονισμών για τον καθορισμό μέτρων για τη σταθερή
μείωση της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας
μεταφοράς στη Δημοκρατία.

2. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση
της Κατανάλωσης Λεπτής Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς)
Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 375/2017)
Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η υιοθέτηση μέτρων
σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, για τη σταθερή μείωση
της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς
στη Δημοκρατία. Οι παρόντες κανονισμοί εφαρμόζονται στις
λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς, με πάχος τοιχώματος
μικρότερο από 50 μικρά (μm). Δεν εφαρμόζονται στις λεπτές
σακούλες μεταφοράς οι οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή
παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων ή όταν η
χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων.
Για σκοπούς μείωσης της κατανάλωσης της λεπτής πλαστικής
σακούλας μεταφοράς από την 1η Ιουλίου 2018 απαγορεύεται η
δωρεάν διάθεση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Οι πωλητές προϊόντων από την 1η Ιουλίου 2018 υποχρεούνται
να χρεώνουν κατ’ ελάχιστο πέντε σεντς συν ΦΠΑ για κάθε λεπτή
πλαστική σακούλα μεταφοράς και η χρέωση πρέπει να είναι
διακριτή στα δελτία αποδείξεων που δίνονται στους αγοραστές
καθώς και σε αυτά που φυλάγονται από τον πωλητή προϊόντων.
Τα Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
σε συνεργασία με τους πωλητές προϊόντων ή και με οργανωμένα
σύνολα πολιτών, υποχρεούνται να προβαίνουν σε δράσεις για
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη
μείωση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, οι οποίες
δράσεις χρηματοδοτούνται από τους πωλητές προϊόντων μέσω
των εσόδων που συγκεντρώνονται από τη χρέωση της λεπτής
πλαστικής σακούλας.
Ειδικότερα εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης
των κανονισμών (17.11.2017) οι κανονισμοί αναφέρουν ποικίλες
ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν.

3. Ο περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη
Συσκευασίας) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 430/2017)
Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η θέσπιση μέτρων για
τη διαχείριση των αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας, μέσω της
υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Σύμφωνα με τη Νομοθεσία ως “Χαρτί μη συσκευασίας” νοείται το
Χαρτί το οποίο δεν εμπίπτει στην έννοια του όρου “συσκευασία”
και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
(α) Εφημερίδες, φυλλάδια, διαφημιστικά, έντυπα σε
δημοσιογραφικό χαρτί,
(β) περιοδικά, έντυπα, καταλόγους, διαφημίσεις σε χαρτί
ιλουστρασιόν,
(γ) χαρτί γραφείου, φακέλους, επιστολές, χαρτί από
εκτυπώσεις, ταμειακές αποδείξεις. τηλεφωνικούς
καταλόγους, χαρτόνι, κάρτες, θήκες αρχειοθέτησης και
ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, χάρτινα καρούλια,
(δ) χαρτί για παραγωγή έργων τέχνης,
(ε) βιβλία, σχολικά σημειωματάρια και άλλο χαρτί για σχολική
χρήση,
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(στ) χαρτί που χρησιμοποιείται για την παραγωγή
οποιουδήποτε από τα είδη που αναφέρονται πιο πάνω,
αλλά δεν περιλαμβάνει χαρτί υγείας και χαρτοπετσέτες.
Οι πρόνοιες των κανονισμών στοχεύουν:
(α) στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού μη
συσκευασίας
(β) στη μείωση ή/και εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων
της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων χαρτιού μη
συσκευασίας
(γ) στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων χαρτιού
μη συσκευασίας
(δ) στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων που προβλέπονται
Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται σε όλους τους τύπους
χαρτιού μη συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά και σε όλα τα
απόβλητα χαρτιού μη συσκευασίας που είτε έχουν χρησιμοποιηθεί
είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα
καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Οι παραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία για σκοπούς
της άσκησης των επαγγελματικών τους εργασιών διαθέτουν στην
αγορά της Δημοκρατίας χαρτί μη συσκευασίας και περιλαμβάνει
πρόσωπα τα οποία μεταποιούν και επεξεργάζονται χαρτί μη
συσκευασίας που θέτουν τα ίδια στην αγορά) έχουν την ευθύνη
μέχρι τις 15/9/2018 να μεριμνήσουν ατομικά ή συλλογικά για τη
λειτουργία συστήματος διαχείρισης το οποίο:

(α) να επιτρέπει στους αρχικούς παραγωγούς ή στους κατόχους
να διαχωρίζουν τα απόβλητα χαρτιού μη συσκευασίας στην
πηγή και να τα διαθέτουν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι
εφικτή η χωριστή συλλογή τους.
(β) να επιτυγχάνει τη χωριστή συλλογή αποβλήτων χαρτιού
μη συσκευασίας, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των παρόντων κανονισμών από οποιαδήποτε
πηγή προέρχονται.
(γ) τα απόβλητα χαρτιού μη συσκευασίας να τυγχάνουν τέτοιας
διαχείρισης ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη
των ποσοτικών στόχων που προβλέπονται στις πρόνοιες του
κανονισμού.
Ο κανονισμός αναλύει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για
την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού, για το πώς
πρέπει να γίνεται η συλλογή αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας,
το πώς γίνεται η αδειοδότηση των ατομικών και των συλλογικών
συστημάτων καθώς επίσης αναφέρεται στους ελέγχους που θα
ασκεί η Αρχή Λιμένων σε παραγωγούς χαρτιού μη συσκευασίας.
Την πιο πάνω Νομοθεσία και Κανονισμούς μπορείτε να την βρείτε
στην ιστοσελίδα μας στο www.greendot.com.cy/el/kipriakinomothesia

Επανέναρξη του Προγράμματος
Ανακύκλωσης της Green Dot
Κύπρου στο Δήμο Γεροσκήπου
Ξεκίνησε ξανά από τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 το πρόγραμμα
ανακύκλωσης συσκευασιών στο Δήμο Γεροσκήπου.
Ο Δήμος Γεροσκήπου στο πλαίσιο των προσπαθειών του για
μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Μαραθούντας
ήρθε σε συμφωνία με την Green Dot Κύπρου για τη συλλογή των
ανακυκλώσιμων συσκευασιών στα Δημοτικά του όρια σε κεντρικά
σημεία, όπου το κοινό θα πρέπει να μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα
υλικά του.
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά μέχρι το τέλος του 2017
και τα αποτελέσματα ανακύκλωσης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Στο παρόν στάδιο, ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Δήμο
Γεροσκήπου αξιολογούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά
την πιλοτική περίοδο και εξετάζουν πιθανούς τρόπους βελτίωσης
του προγράμματος με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του
κοινού και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

κ.κ. Μιχάλης Παυλίδης και Μάριος Βραχίμης, κατά την υπογραφή της συμφωνίας
μεταξύ του Δήμου Γεροσκήπου και της Green Dot Κύπρου
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Τεχνικά Νέα

Οι ποσότητες οικιακών συσκευασιών που
συλλέχθηκαν το 2017, παρουσίασαν αύξηση
σε σχέση με το 2016. Συνολικά, τα υλικά που
συλλέχθηκαν από τα ρεύματα του PMD, Χαρτιού και
Γυαλιού αυξήθηκαν κατά 5% περίπου. Συνολικά συλλέχθηκαν
25,347 τόνοι υλικών (24,092 τόνοι το 2016).
Οι συνολικές ποσότητες εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών
(ΕΒΑΣ) ενώ το πρώτο εξάμηνο παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το
2016, έκλεισαν με γενική αύξηση της τάξης του 5%. Συνολικά έτυχαν
διαχείρισης 38,583 τόνοι υλικών σε σύγκριση με 36,779 τόνους το 2016.
Ο Δήμος Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος
έχει εγκαταστήσει βυθιζόμενους κάδους για τη συλλογή αποβλήτων
συσκευασιών από τα ρεύματα που συλλέγει και η Green Dot Κύπρου.
Μετά από συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με το Δήμο Αγίας
Νάπας, από την 1η Ιουλίου 2017 η συλλογή των υλικών του PMD
και Χαρτιού από τους κάδους αυτούς πραγματοποιείται από το Δήμο
με ειδικό όχημα και τα υλικά που συλλέγονται παραδίδονται στη
μονάδα διαλογής της Green Dot Κύπρου στη Λευκωσία. Η συλλογή
του Γυαλιού από τους βυθιζόμενους κάδους πραγματοποιείται από
τον εργολάβο συλλογής του Συστήματος, όπως γίνεται και με το

υφιστάμενο πρόγραμμα. Για το 2018 προγραμματίζεται συλλογή από
οικιστικές περιοχές του Δήμου με τη μέθοδο συλλογής από πόρτα σε
πόρτα (door-to-door, D2D).
Οι προσπάθειες του Συστήματος για αύξηση των ποσοτήτων υλικών
για τα οποία έχουν αυξηθεί οι στόχοι στη νομοθεσία, συνεχίζονται
και το 2017. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το γυαλί σημείωσε συνολική
αύξηση της τάξης του 6% σε σύγκριση με το 2016.
Από την 1η Ιουλίου 2017 προστέθηκαν νέα υλικά στην κατηγορία του
PMD, ως αποτέλεσμα της υποχρέωσης του Συστήματος έναντι της
αδειοδοτούσας Αρχής.
Το 2017 έγινε επέκταση του προγράμματος συλλογής σε τρεις νέες
Τοπικές Αρχές, την Κοινότητα Περβολιών, την Κοινότητα Πισσουρίου
και την Κοινότητα Λέμπας, ενώ έχει γίνει η αλλαγή του τρόπου
συλλογής των υλικών από νησίδες συλλογής σε συλλογή από πόρτα σε
πόρτα στις Κοινότητες Χλώρακας, Τάλας και Έμπας.
Η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
συνεχίστηκε και το 2017 και συνοδεύτηκε με αύξηση των
συλλεγόμενων ποσοτήτων της τάξης του 52%.

Αποτελέσματα Συλλογής Οικιακών Συσκευασιών
Οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες οικιακών συσκευασιών που
συλλέχθηκαν το 2017 ανήλθαν στους 25,347 τόνους, σε σύγκριση με
24,092 τόνους το 2016 (αύξηση 5%). Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν
8,962 τόνοι PMD σε σύγκριση με 8,102 τόνους το 2016 (11%
αύξηση), 10,076 τόνοι χαρτιού σε σύγκριση με 10,263 τόνους το
2016 (μείωση 2%), και 6,309 τόνοι γυαλιού σε σχέση με 5,727
τόνους το 2016 (αύξηση 10%). Σημειώνεται ότι η σχετική μείωση του
συλλεγόμενου οικιακού χαρτιού που παρατηρείται τα τελευταία δύο
χρόνια, αποδίδεται στην αύξηση του αριθμού διαχειριστών χαρτιού οι
οποίοι συλλέγουν χαρτί από περισσότερα εμπορικά σημεία τα οποία
παλαιότερα συμμετείχαν στο οικιακό πρόγραμμα συλλογής χαρτιού.
Στην παράσταση που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συνολικές
ποσότητες PMD, Χαρτιού και Γυαλιού που συλλέχθηκαν το 2017 σε
σύγκριση με τις αντίστοιχες ποσότητες του 2016:

Η ανάλυση των υλικών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία και ανά
επαρχία φαίνεται πιο κάτω:
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Εμπορικές / Βιομηχανικές
Συσκευασίες
Οι εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες (ΕΒΑΣ), ενώ το πρώτο
εξάμηνο παρουσίαζαν μείωση σε σχέση με το 2016, στο τέλος του
2017 έκλεισαν με γενική αύξηση της τάξης του 5%. Συγκεκριμένα,
έτυχαν διαχείρισης 38,583 τόνοι υλικών ΕΒΑΣ σε σύγκριση με 36,779
τόνους το 2016. Αναλυτικά, έτυχαν διαχείρισης 24,616 τόνοι χαρτιού
(26,805 τόνοι το 2016), μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των
τιμών χαρτιού στη διεθνή αγορά και στη μείωση της δραστηριότητας
των τοπικών τυπογραφείων, 4,772 τόνοι πλαστικού (3,472 τόνοι το
2016), 861 τόνοι γυαλιού (1,052 τόνοι το 2016), 8,202 τόνοι μετάλλου
(5,280 τόνοι το 2016) και 132 τόνοι ξύλου (169 τόνοι το 2016).

Αύξηση ποσοτήτων γυαλιού
Αύξ
Οι προσπάθειες
προ
π
ροσ
σ
του Συστήματος για αύξηση των ποσοτήτων γυαλιού προς επίτευξη των νέων
αυξημένων
αυξη
αυ
ξημέ
μένν στόχων, συνεχίστηκαν και το 2017. Οι συλλεχθείσες ποσότητες γυαλιού τόσο από
οικιακές
οικι
οι
κιακ
ακέέ όσο και από εμπορικές πηγές, ανήλθαν στους 7,170 τόνους σε σύγκριση με 6,779
τόνους
τόνο
τό
νους
υς ττην αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση 6%). Η προσπάθεια αυτή υποστηρίχθηκε με
τηνν αγορά
τη
αγορ
αγ
ορ και τοποθέτηση 80 νέων κάδων γυαλιού.

Νέα υλικά στο PMD
Από την 1η Ιουλίου 2017 στην κατηγορία υλικών PMD προστέθηκαν
νέα υλικά, κατόπιν απαίτησης της αδειοδοτούσας Αρχής (Τμήμα
Περιβάλλοντος). Συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκαν πλαστικά δοχεία
γιαουρτιού, βουτύρου, μαργαρίνης, παγωτού και άλλες συσκευασίες
με την ένδειξη PP, καθώς επίσης και καθαρές πλαστικές σακούλες
(υπεραγορών, καταστημάτων κλπ).
Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορία του PMD μέχρι τις 30/6/2017
περιλάμβανε τα πιο κάτω υλικά συσκευασίας:
Κατηγορία PMD (Plastics, Metals and Drink Cartons): Πλαστικά
μπουκάλια και δοχεία από PET, PE και HDPE, μεταλλικές συσκευασίες
(αλουμίνιο και λευκοσιδηρές συσκευασίες), και συσκευασίες ποτών
τύπου Τetrapak.

Νέα έργα συλλογής PMD,
Χαρτιού και Γυαλιού
σε Λευκωσία και Λεμεσό
Το Νοέμβριο του 2017 το Σύστημα προκήρυξε διαγωνισμό για τα έργα
συλλογής του PMD, Χαρτιού και Γυαλιού της περιοχής Λευκωσίας.
Αφού αξιολογήθηκαν οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, το Σύστημα
προχώρησε στη δημιουργία κοινοπραξίας με την εταιρεία Α. Tsouloftas
& Sons Ltd, με την επωνυμία Green Dot Cyprus – A. Tsouloftas &
Sons Ltd, η οποία από την 1η Φεβρουαρίου 2018 θα εκτελεί τα έργα
συλλογής των πιο πάνω υλικών από την περιοχή Λευκωσίας για 5
χρόνια.

Νέες περιοχές κάλυψης
και αλλαγή τρόπου συλλογής
Το 2017 έγινε επέκταση του προγράμματος συλλογής σε νέες Τοπικές
Αρχές. Από τις 15/5/2017 εντάχθηκε στο πρόγραμμα συλλογής
συσκευασιών η Κοινότητα Περβολιών και από τις 15/6/2017 η
Κοινότητα Λέμπας με συλλογή από πόρτα σε πόρτα. Από 1/7/2017,
η Κοινότητα Πισσουρίου συμμετέχει με δύο νησίδες συλλογής.
Παράλληλα, το Σύστημα προχώρησε σε αλλαγή του τρόπου συλλογής
των υλικών από νησίδες συλλογής σε συλλογή από πόρτα σε πόρτα
από τις Κοινότητες Χλώρακας (15/6/2017), Τάλας (1/7/2017) και
Έμπας (15/9/2017).
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Νέοι κάδοι συλλογής συσκευασιών
στο Δήμο Αγίας Νάπας
Ο Δήμος Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος
έχει εγκαταστήσει βυθιζόμενους κάδους για τη συλλογή αποβλήτων
συσκευασιών από τα ρεύματα του PMD, Χαρτιού και Γυαλιού. Από την
1η Ιουλίου 2017 η συλλογή των υλικών του PMD και Χαρτιού από τους
κάδους αυτούς πραγματοποιείται από το Δήμο με ειδικό όχημα και τα
υλικά που συλλέγονται παραδίδονται στη μονάδα διαλογής της Green Dot
Κύπρου στη Λευκωσία. Η συλλογή του Γυαλιού από τους βυθιζόμενους
κάδους πραγματοποιείται από τον εργολάβο συλλογής του Συστήματος,
όπως γίνεται και με το υφιστάμενο πρόγραμμα. Το υφιστάμενο
πρόγραμμα συλλογής συσκευασιών με υπέργειους κάδους, συνεχίζεται
κανονικά. Για το 2018 προγραμματίζεται συλλογή από οικιστικές
περιοχές του Δήμου με τη μέθοδο συλλογής απο πόρτα σε πόρτα.

Βυθιζόμενοι κάδοι Δήμου Αγίας Νάπας

Πρόγραμμα ανακύκλωσης
συσκευασιών φυτοφαρμάκων
Η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
συνεχίστηκε το 2017. Συλλέχθηκαν 8,660 κιλά συσκευασιών σε
σύγκριση με 5,700 κιλά το 2016 (αύξηση 52%). Το πρόγραμμα διαθέτει
68 σημεία συλλογής με 102 τοποθετημένους κάδους, παγκύπρια.

Σημείο συλλογής κενών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Έλεγχος παραλαβής σακούλων με κενά συσκευασίας και συμπλήρωση εγγράφων
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Η Green Dot Κύπρου συνέχισε την επικοινωνιακή της στρατηγική
προωθώντας και ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη σημασία
της ανακύκλωσης ως αναπόσπαστο κομμάτι του ΕΥ ΖΗΝ.
Παράλληλοι στόχοι ήταν η προώθηση της ανακύκλωσης των
γυάλινων συσκευασιών και της ενημέρωσης του κοινού για το
σωστό διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων συσκευασιών στις τρεις
κατηγορίες που διαχειρίζεται ο Οργανισμός. Τα επικοινωνιακά
μέσα και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την προώθηση
αυτών των μηνυμάτων παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 συνεχίστηκε και η εγγραφή
νέων μελών στο Σύστημα. Αποτέλεσμα των νέων εγγραφών ήταν
να ανέλθει ο συνολικός αριθμός των Μελών και Μετόχων του
Συστήματος στις 959 εταιρείες μέχρι το τέλος του 2017, εκ των
οποίων οι 86 είναι Μέτοχοι και οι 873 Μέλη του Συστήματος.

Νέα καμπάνια “ΕΥ ΖΗΝ”

Τηλεοπτική Καμπάνια

Η Green Dot Κύπρου με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση
του κοινού προσέγγισε το 2017 τη σημασία και αναγκαιότητα της
ανακύκλωσης μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της έννοιας του ΕΥ ΖΗΝ.

Η νέα καμπάνια “EY ZHN” του Οργανισμού προβλήθηκε μέσα στο
2ο εξάμηνο του 2017 με στόχο την προβολή της ανακύκλωσης
ως αναπόσπαστο κομμάτι της καλής ποιότητας ζωής, δηλαδή
του ΕΥ ΖΗΝ. Με το μήνυμα “Γιατί η εσωτερική μας αρμονία είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική ισορροπία. Για αυτό
ανακυκλώνουμε και ανακυκλώνουμε σωστά!”, o Οργανισμός συνδέει
την υγεία ψυχική, σωματική και πνευματική με την προστασία του
περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Η τηλεοπτική καμπάνια προβλήθηκε
την περίοδο 23 Οκτωβρίου με 30 Νοεμβρίου στους τηλεοπτικούς
σταθμούς Alpha Κύπρου, TVONE, Sigma και ANT1 και απέσπασε πολύ
θετικές κριτικές.

Το “ΕΥ ZΗΝ” είναι τρόπος ζωής με σκοπό τη βελτίωση του ανθρώπου
και της κοινωνίας στην οποία ζει. Απαραίτητο συστατικό του “ΕΥ ΖΗΝ”
είναι η υγεία, σωματική, πνευματική και ψυχική.
Μεταφρασμένο στην καθημερινότητα είναι η καλλιέργεια υγιούς
σώματος και πνεύματος, η σωστή διατροφή, η σωματική άσκηση,
η ψυχαγωγία, οι καλές κοινωνικές σχέσεις, η θετική ψυχολογία, ο
σεβασμός προς το περιβάλλον και τους γύρω μας, ο σεβασμός προς
τις νεότερες γενιές. Είναι καθετί που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα
της ζωής μας σήμερα χωρίς να υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής
μας αύριο.
Η σωστή ανακύκλωση λοιπόν, συμβάλλει στη δημιουργία ενός καθαρού
και υγιούς περιβάλλοντος τόσο σήμερα όσο και αύριο, προστατεύοντας
την υγεία μας και συμβάλλοντας σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τη δική μας και των παιδιών μας.

Το νέο μήνυμα της Green Dot Κύπρου προωθήθηκε το 2017 στα
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος Λευκωσίας και Λεμεσού μέσω ειδικής
ενότητας “ΕΥ ΖΗΝ” με δραστηριότητες για την υγιεινή διατροφή, την
άθληση και την πνευματική και ψυχική υγεία. Επίσης, προωθήθηκε
μέσω της συμμετοχής και στήριξης αθλητικών διοργανώσεων καθώς και
μέσω ειδικής ενότητας με ειδικά άρθρα στην ιστοσελίδα και τη σελίδα
του Οργανισμού στο Facebook. Τέλος, το μήνυμα προβλήθηκε και μέσω
της τηλεοπτικής καμπάνιας “EY ZHN” το 2ο εξάμηνο του 2017.

Η νέα τηλεοπτική διαφήμιση της Green Dot Κύπρου
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Μεγάλη Επιτυχία
το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λεμεσού 2017!
Το ολοήμερο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού ολοκληρώθηκε για τρίτη
συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Οκτωβρίου
2017, στο Μώλο της Λεμεσού και είχε εκπαιδευτικό, ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Η είσοδος στο Φεστιβάλ και σε όλες τις δραστηριότητες ήταν ελεύθερη.
Στόχος του Φεστιβάλ τη συγκεκριμένη χρονιά ήταν να προβάλει το πώς η ανακύκλωση
συμβάλλει θετικά στην προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος, της υγείας μας και
κατ’ έπέκταση της ποιότητας ζωής μας, του ΕΥ ΖΗΝ. Για το λόγο αυτό, στο Φεστιβάλ
περιλαμβανόταν ειδικό πρόγραμμα “ΕY ΖHN” με δραστηριότητες για την υγιεινή διατροφή
και την άθληση για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, μέσω του Φεστιβάλ προβλήθηκε η
ανάγκη συνεργασίας όλων με στόχο τη διαμόρφωση χαρακτήρων οι οποίοι να σέβονται το
περιβάλλον και την υγεία μας.
Στο Φεστιβάλ το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από διάφορους Οργανισμούς για
το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους έργο, και να συμμετέχει σε ποικίλα εκπαιδευτικά
παιχνίδια με θέμα την ανακύκλωση και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, καθ’ όλη τη διάρκεια
της εκδήλωσης υπήρχαν μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και παιδικές παραστάσεις τις
οποίες το κοινό είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί ελεύθερα.
Το Φεστιβάλ ήταν για μια ακόμη χρονιά αφιερωμένο στην εκστρατεία ενημέρωσης Rethink
(Reduce-Reuse-Recycle), η οποία συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε από τους Δήμους της Μείζονος Λεμεσού σε συνεργασία με
την Green Dot Κύπρου, την ΑΦΗΣ και την Ηλεκτροκύκλωση. Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ
ήταν η εταιρεία Amdocs Development Limited και υποστηρικτές ήταν η Petrolina,
η Deloitte, η Tsouloftas Group of Companies, η Barracuda Intertrade, η RCB Bank,
η Phil Andreou Digital Printing Services, η So Easy Stores και οι Φούρνοι Ζορπά.
Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό Time Out Cyprus. Τέλος, στο
Φεστιβάλ συμμετείχαν με ειδικά ψυχαγωγικά περίπτερα οι εταιρείες Lounic, Kean, Dixan,
Pepsi, Αγρός φυσικό μεταλλικό νερό και ο Mr. Bin.
Η Green Dot Κύπρου ευχαριστεί θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν και στήριξαν τη
συγκεκριμένη εκδήλωση και φυσικά τους χορηγούς, υποστηρικτές, χορηγούς επικοινωνίας
και τους Οργανισμούς που συμμετείχαν στο Φεστιβάλ καθώς χωρίς τη βοήθεια των οποίων
δεν θα ήταν εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωσή του.

Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Φεστιβάλ
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Στιγμιότυπα από το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού
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Συνεργασίες

Συνεργασία μεταξύ
Green Dot Κύπρου και ACS Courier
Η Green Dot Κύπρου σύναψε συμφωνία συνεργασίας με την ACS
Courier η οποία ανέλαβε εκ μέρους της, τη δωρεάν αποστολή των
πακέτων “Recycling Kit”.
Στόχος της Συνεργασίας είναι η αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ της
ACS Courier και της Green Dot Κύπρου με σκοπό την προώθηση της
ενημέρωσης για την ανακύκλωση των συσκευασιών σε όλη την Κύπρο.
Συγκεκριμένα, η Green Dot Κύπρου μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του
2017 δημιούργησε το πακέτο ανακύκλωσης “Recycling Kit” στο
οποίο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα
εργαλεία που χρειάζεται ο κάθε πολίτης προκειμένου να συμμετέχει
στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της περιοχής του. Το “Recycling Kit”
μπορεί να το αποκτήσει ο κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται για τα
περιβαλλοντικά θέματα του τόπου μέσω της ιστοσελίδας της Green Dot
Κύπρου ή μέσω του λογαριασμού της Green Dot Κύπρου στο Facebook.
Μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2017 παραδόθηκαν τα “Recycling Kits”
σε περίπου 2000 άτομα, υπερκαλύπτοντας το στόχο που είχε αρχικά
προβλεφθεί.

Οι Γενικός Διευθυντής και Εμπορικός Διευθυντής της Green Dot Κύπρου, κκ Μάριος
Βραχίμης και Σάκης Θεοδοσίου και ο Γενικός Διευθυντής της ACS Courier κ. Άλκης
Μάτσης, κατά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών

Ο Οργανισμός μας ευελπιστεί πως η συνεργασία με την ACS Courier θα
συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ενημέρωσης της κοινωνίας
για τα περιβαλλοντικά θέματα γενικά αλλά και ειδικά για τα θέματα
της ανακύκλωσης. Στόχος της συνεργασίας, η οποία θα συνεχιστεί και
το 2018, είναι η αύξηση της συμμετοχής του κοινού στα προγράμματα
ανακύκλωσης που προσφέρονται στον τόπο μας.
Η Green Dot Κύπρου ευχαριστεί θερμά την ACS Courier για τη
στήριξή της καθώς χωρίς τη βοήθειά της δεν θα ήταν δυνατή η
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τόσο μεγάλου μέρους του κοινού
μέσω των “Recycling Kits”.

Το “Recycling Kit” της Green Dot κΚύπρου

Η Green Dot Κύπρου
στη Διαδραστική
Περιβαλλοντική Έκθεση
“Ο Πλανήτης σε χρειάζεται”
Ο Οργανισμός μας στηρίζει και συμμετέχει στη Multimedia
Διαδραστική Περιβαλλοντική Έκθεση “Ο Πλανήτης σε Χρειάζεται”.
Στόχος της έκθεσης είναι να ενημερώσει μικρούς και μεγάλους για την
περιορισμένη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και τις επιπτώσεις
που έχουν οι ενέργειες του ανθρώπου στην καθημερινότητά του. Με
τη βοήθεια διαδραστικών παιχνιδιών, ηχητικών εφέ και μέσω των
προσωπικών του επιλογών ο επισκέπτης μπορεί να δημιουργήσει την
πόλη του Μέλλοντος και να δει τις επιπτώσεις των ενεργειών του στο
νερό, την τροφή, την μετακίνηση και τα κτίρια.
Ο Οργανισμός μας συμμετέχει στην έκθεση με το διαδραστικό παιχνίδι
“Recycling Mania” όπου οι επισκέπτες ενημερώνονται για το σωστό
διαχωρισμό και την ανακύκλωση των συσκευασιών και των μπαταριών
με διασκεδαστικό τρόπο.
Η καινοτόμος αυτή έκθεση έχει σχεδιαστεί από το Μουσείο Επιστημών
του Λονδίνου και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των ηλικιών
στις διάφορες χώρες του κόσμου στις οποίες έχει ταξιδέψει.
Στην Κύπρο, η έκθεση άνοιξε για το κοινό στις 13 Οκτωβρίου 2017 και
θα συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Απριλίου.

To Διαδραστικό Παιχνίδι “Recycling Mania” στην Έκθεση “Ο Πλανήτης σε χρειάζεται”
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Βραβεύσεις
Ο Οργανισμός μας βραβεύτηκε στα “Let’s Do it Cyprus Awards”
για τη στήριξη και την ουσιαστική συμβολή του στην παγκύπρια
εκστρατεία καθαρισμού ‘Let’s Do it Cyprus’ που πραγματοποιήθηκε
το 2017 για πέμπτη συνεχή χρονιά. Στην εκστρατεία καθαρισμού
του 2017 συμμετείχαν πάνω από 35 χιλιάδες εθελοντές, οι οποίοι
απάλλαξαν την Κύπρο από 19 τόνους σύμμεικτων αποβλήτων, 9
τόνους ανακυκλώσιμων υλικών και 10 τόνους ελαστικών από πάνω
από 563 σημεία από όλη την Κύπρο.

Κατά τη βράβευση της λειτουργού επικοινωνίας κα. Άρτεμις Παλαιογιάννη
από τη συντονιστική ομάδα του Let’s Do it Cyprus

Ψηφιακή Εποκοινωνία
Ο Οργανισμός μας τα τελευταία χρόνια στηρίζεται σημαντικά στην
Ψηφιακή Επικοινωνία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού. Στη σύγχρονη εποχή η ψηφιακή επικοινωνία είναι πολύ πιο
αποδοτική από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης καθώς το κινητό
τηλέφωνο και ο υπολογιστής αποτελούν πλέον μέρος της ζωής μας.
Παράλληλα, αυτού του είδους η επικοινωνία επιτρέπει τη διάδραση
με το κοινό και αποτελεί τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης κυρίως
των νεαρών ατόμων. Επίσης, η ψηφιακή επικοινωνία αποτελεί τον πιο
οικονομικό τρόπο επικοινωνίας συγκριτικά με τα παραδοσιακά μέσα
και παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα.

Κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα από τη μέχρι στιγμής επιτυχημένη
εφαρμογή της διαδικτυακής επικοινωνίας είναι τα πιο κάτω:
Επισκεψιμότητα Ιστοσελίδας
Η νέα ιστοσελίδα ολοκληρώθηκε το 2017 και η επισκεψιμότητα
αυξήθηκε κατά 11,300 άτομα, όπως φαίνεται και από τη γραφική
παράσταση που ακολουθεί.

Τα μέσα που χρησιμοποιεί η Green Dot Κύπρου για την υλοποίηση
της ψηφιακής της επικοινωνίας είναι η ιστοσελίδα της και η σελίδα
της στο Facebook, με την ιστοσελίδα να αποτελεί την κύρια πηγή
πληροφόρησης του κοινού για τον Οργανισμό μας. Η ανανεωμένη
ιστοσελίδα της Green Dot Kύπρου χρησιμοποιείται ως εργαλείο για
την προσέγγιση των ατόμων τα οποία είναι ευαισθητοποιημένα ως
προς την ανακύκλωση και γενικά ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα.
Στόχος του Οργανισμού μέσω της ιστοσελίδας είναι τα ενδιαφερόμενα
άτομα να λαμβάνουν εξειδικευμένη πληροφόρηση με βάση τα
ενδιαφέροντά τους, τα οποία διερευνώνται μέσω σχετικών άρθρων
(Inbound Marketing). Όσοι ενδιαφέρονται για τα άρθρα και για την
περαιτέρω ενημέρωσή τους για τα ίδια ή παρόμοια θέματα έχουν τη
δυνατότητα να κατεβάσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, το E-Book, το
οποίο περιλαμβάνει επιλεγμένα παρόμοιου περιεχομένου άρθρα.
Επόμενο στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι η παραγγελία του
‘Recycling Kit’ που έχει αναφερθεί πιο πάνω. Το Kit περιλαμβάνει
σακούλια ανακύκλωσης για τις κατηγορίες PMD και Χαρτί,
ενημερωτικά φυλλάδια και άλλο προωθητικό υλικό και αποστέλλεται
μέσω της συνεργασίας του Οργανισμού με την ACS Courier στα άτομα
που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση των
συσκευασιών.

Μέσος Χρόνος Επισκεψιμότητας στην Ιστοσελίδα
Με την ανανέωση της ιστοσελίδας το 2017, η ιστοσελίδα έγινε πιο
εύχρηστη και φιλική προς το κοινό και περιλάμβανε νέες θεματικές
ενότητες και ενημερωτικό υλικό. Για το λόγο αυτό, ο χρόνος τον οποίο
χρειάζεται να παραμείνει ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα μειώθηκε
αρκετά το 2017, όπως παρατηρούμε στη γραφική παράσταση πιο κάτω.
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Νέοι και επισκέπτες που επιστρέφουν στην ιστοσελίδα μας

Νέοι

Νέοι

8908
74,3%

21392
70,6%

19,000
άτομα

Επισκέπτες
που επιστρέφουν

4884
25,7%

Engaged Users
Από το διάγραμμα που ακολουθεί παρατηρούμε ότι οι Δημοσιεύσεις της
Green Dot Κύπρου στο Facebook δραστηριοποιούν καθημερινά κατά μέσο
όρο 224 χρήστες, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση 133% από το 2016.

30,300
άτομα

Επισκέπτες
που επιστρέφουν

14117
29,4%

Στατιστικά Στοιχεία από τo λογαριασμό
της Green Dot Κύπρου στο Facebook
Post Reach
Οι Δημοσιεύσεις του Οργανισμού στη σελίδα του στο Facebook
εμφανίζονται συνολικά σε 10,283 άτομα καθημερινά, το οποίο
ισοδυναμεί με αύξηση 161% από το 2016, όπως φαίνεται από τα
αποτελέσματα της πιο κάτω γραφικής παράστασης.

Page Likes
H σελίδα της Green Dot Κύπρου κατά μέσο όρο καθημερινά αποκτά 24
καινούρια Page Likes, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση 118% από το
2016, όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.

Διαγωνισμοί

Ενημέρωση

Νικητές Διαδικτυακών
Διαγωνισμών

Ρεπορτάζ για την πορεία
της ανακύκλωσης στην Κύπρο

Οι προσπάθειες του Οργανισμού μας για την ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση του διαδικτυακού κοινού μέσω
διαγωνισμών συνεχίστηκαν και κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2017. Οι διαγωνισμοί είχαν ως κύριο στόχο την εκπαίδευση των
συμμετεχόντων στο σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών. Οι
διαγωνισμοί πραγματοποιούνταν μια φορά το μήνα και συνολικά
δόθηκαν δώρα σε 46 νικητές καθ΄όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ο Οργανισμός μας συμμετείχε σε ρεπορτάζ που πραγματοποιήθηκε
από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων AFP (Agence France
Presse) στην Κύπρο. Στόχος του ρεπορτάζ ήταν η παρουσίαση του
προβλήματος των απορριμμάτων και η πορεία της ανακύκλωσης
στην Κύπρο. Το ρεπορτάζ μεταφράστηκε σε αγγλικά και γαλλικά.

O σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Κυριάκος Παρπούνας
κατά τη συνέντευξη για τις ανάγκες του ρεπορτάζ
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Ανανέωση Ενημερωτικού Υλικού
Η Green Dot Κύπρου ανανέωσε μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2017
τα ενημερωτικά έντυπα όλων των επαρχιών. Τα νέα έντυπα με φρέσκο
και δροσερό σχεδιασμό ενημερώνουν τον αναγνώστη για τον τρόπο
που πραγματοποιείται η συλλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών
στην περιοχή του. Τα έντυπα αυτά διανέμονται στο κοινό τόσο μέσω
των διαφόρων εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει ο Οργανισμός
όσο και από πόρτα σε πόρτα στους Δημότες μέσω της συνεργασίας με
τους εκάστοτε Δήμους και Κοινότητες.
Τ
έ Ε
άΦ
λλάδ
Τα Α
Ανανεωμένα
Ενημερωτικά
Φυλλάδια

Οι Ανανεωμένες Αφίσες

Εκδηλώσεις

Η Green Dot Κύπρου υποστηρικτής
του 1ου Radisson Blu
Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας
Η Green Dot Κύπρου υποστήριξε τον 1ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο
Λάρνακας, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο «πράσινο» Mαραθώνιο της
Κύπρου. Ο συγκεκριμένος Μαραθώνιος περιλάμβανε Μαραθώνιο δρόμο
(42.195 χλμ), Ημιμαραθώνιο δρόμο (21.095 χλμ), 10 χιλιομέτρων ,
5 χιλιομέτρων – εταιρικός, 5 χιλιομέτρων – ατομικός και 1 χιλιομέτρου
McDonald’s™ Kids Race 1km και το Fun Race για τους ενήλικες.
Στο Μαραθώνιο η Green Dot Κύπρου τοποθέτησε κάδους
ανακύκλωσης για τα πλαστικά μπουκάλια νερού που καταναλώνονταν
από τους συμμετέχοντες αθλητές. Συνολικά, συλλέχθηκαν και
ανακυκλώθηκαν 8000 πλαστικά μπουκάλια νερού και 3000 μπουκάλια
ισοτονικών ποτών. Παράλληλα, με φίλαθλο πνεύμα και με το μήνυμα
“Τρέχω για το Περιβάλλον, Τρέχω για τη Ζωή”, ο Οργανισμός
συμμετείχε με τη δική του ομάδα στον εταιρικό Μαραθώνιο των 5
χιλιομέτρων περνώντας με το δικό του τρόπο το μήνυμα της καλής
ποιότητας ζωής. Τέλος, ο Οργανισμός ‘πρασίνισε’ ακόμη περισσότερο
το συγκεκριμένο Μαραθώνιο, με τα ψυχαγωγικά και ενημερωτικά του
παιχνίδια για την ανακύκλωση, στην εκκίνηση του αγώνα.

Η ομάδα της Green Dot Κύπρου στον 1ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας
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Εκδηλώσεις

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
άλλων Οργανισμών

Εκδήλωση “Μαζί στη Ζωή”
Με ψυχαγωγικό περίπτερο για το σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών
συμμετείχαμε στο πανηγυράκι “Μαζί στη Ζωή” που διοργάνωσε ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) στις 24
Σεπτεμβρίου στο Πάρκο της Ακρόπολης, στη Λευκωσία.

Η επικοινωνία του Οργανισμού στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην
πρόσωπο με πρόσωπο επαφή και ενημέρωση του κοινού. Για το σκοπό
αυτό, η Green Dot Κύπρου συμμετείχε και κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2017 σε εκδηλώσεις άλλων οργανισμών. Ο Οργανισμός έλαβε μέρος
στις εκδηλώσεις αυτές, με δικό του περίπτερο, όπου οι επισκέπτες
ψυχαγωγούνταν και ενημερώνονταν για τα προγράμματα ανακύκλωσης
που διαχειρίζεται ο Οργανισμός και έλυναν τυχόν απορίες. Πιο αναλυτικά,
εκπρόσωποι του Οργανισμού παρευρέθηκαν στις παρακάτω εκδηλώσεις:
Φεστιβάλ Νέων 2017
Με ενημερωτικό περίπτερο για την ανακύκλωση συμμετείχαμε στο
Φεστιβάλ Νέων 2017, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου
στο Πάρκο της Ακρόπολης, στη Λευκωσία.

Ημιμαραθώνιος “Run as One”
Με ψυχαγωγικά περίπτερα για την ανακύκλωση των συσκευασιών και των
μπαταριών συμμετείχαμε στo δεύτερο Ημιμαραθώνιο “Half as One” που
διοργάνωσαν οι υπεραγορές Άλφα Μέγα στις 22 Οκτωβρίου, στην Έγκωμη.

Φεστιβάλ ‘Eco Festival’
Με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περίπτερο για ενημέρωση για
την ανακύκλωση συμμετείχαμε στο Φεστιβάλ ‘Eco Festival’ του
ραδιοφωνικού σταθμού Άστρα, που πραγματοποιήθηκε στις 24
Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Κήπο, στη Λευκωσία.

Φεστιβάλ “The Mind, Body and Spirit”
Με ψυχαγωγικό περίπτερο για την ανακύκλωση των γυάλινων
συσκευασιών συμμετείχαμε στo Φεστιβάλ “The Mind, Body and
Spirit” που διοργανώθηκε στις 04 και 05 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό
Κέντρο Φιλοξενία, στη Λευκωσία με στόχο την ενημέρωση του κοινού
για τις εναλλακτικές μορφές άσκησης και θεραπείας.
3ο Φεστιβάλ Προσφοράς Πετρολίνα
Με περίπτερα για την ανακύκλωση των συσκευασιών, μπαταριών
και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συμμετείχαμε στο
3ο Φεστιβάλ Προσφοράς που διοργάνωσε η Πετρολίνα στις 24
Σεπτεμβρίου στις Φοινικούδες, στη Λάρνακα.

Εκδήλωση ‘Eco Schools’
Με περίπτερo για την ανακύκλωση των συσκευασιών συμμετείχαμε
στην εκδήλωση “Eco Schools” που διοργάνωσε ο Οργανισμός
‘Cymepa’ στις 12 Νοεμβρίου στο ‘The Mall of Cyprus’, στη Λευκωσία.
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Πως εξελίσσεται
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Rethink

Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2017, ολοκληρώθηκε
το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Rethink ‘Reduce-ReuseRecycle’ Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην
Κύπρο. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 10 Αυγούστου 2017,
έπειτα από παράταση 4 μηνών που έλαβε, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η τηλεοπτική και ραδιοφωνική εκστρατεία.

Τελικό Συνέδριο
Το τελικό Συνέδριο της εκστρατείας σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία
και πραγματοποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 2017. Μεταξύ των
παρευρισκομένων ήταν ο Υπουργός Γεωργίας, κ. Νίκος Κουγιάλης,
η Επίτροπος Περιβάλλοντος κα. Ιωάννα Παναγιώτου, ο Επίτροπος
Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη, βουλευτές της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Βουλής, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και εκπρόσωποι διαφόρων
μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των κύριων αποτελεσμάτων
της εκστρατείας Rethink και του προγράμματος Life Know Waste
καθώς και των βασικών συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη
συνολική εμπειρία του προγράμματος. Παράλληλοι στόχοι ήταν η
μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από άλλες χώρες-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα
αποτελέσματα από την εφαρμογή του RRR στην Κύπρο και το
εξωτερικό καθώς και οι επικείμενες αλλαγές στη σχετική νομοθεσία
και στο πακέτο κυκλικής οικονομίας που αναμένεται να εφαρμοστεί
τα επόμενα χρόνια.

Στιγμιότυπα από το Τελικό Συνέδριο της Εκστρατείας Rethink

Όλες τις δράσεις και το ενημερωτικό υλικό της εκστρατείας
μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος
www.rethink.com.cy.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017
πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις που παρουσιάζονται στη
συνέχεια.
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Τελική Διάσκεψη Τύπου
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η Τελική Διάσκεψη
Τύπου στις 27 Ιουλίου 2017. Στη Διάσκεψη Τύπου ήταν προσκεκλημένοι
δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι όλων των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών,
διαδικτυακών καναλιών και έντυπων μέσων. Στη Δημοσιογραφική
Διάσκεψη παρευρέθηκαν η επίτροπος περιβάλλοντος κα. Ιωάννα
Παναγιώτου και ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία
Πολιτών κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Στόχος της Διάσκεψης ήταν η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του έργου προς το
ευρύ κοινό καθώς και η παρουσίαση του Οδηγού Επικοινωνίας ο οποίος
περιλαμβάνει όλα τα στάδια που ακολούθησε η εκστρατεία Rethink
από την αρχή της δημιουργίας της μέχρι και την ολοκλήρωσή της.
Η Διάσκεψη έτυχε μεγάλης προβολής από τα Μέσα.

Στιγμιότυπα από την Τελική Διάσκεψη Τύπου της Εκστρατείας Rethink

Δημιουργία Οδηγού Επικοινωνίας
Στο πλαίσιο της εκστρατείας Rethink δημιουργήθηκε ο Οδηγός
Επικοινωνίας, ο οποίος περιγράφει βήμα προς βήμα όλα τα στάδια
που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να μπορέσει ο
εκάστοτε ενδιαφερόμενος φορέας να υλοποιήσει μια στρατηγική
επικοινωνίας με κατεύθυνση το RRR.
Στόχος του Οδηγού είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της Κύπρου για την ανάπτυξη ενός οδηγού ορθής
πρακτικής για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας εκστρατείας
επικοινωνίας RRR, ο οποίος θα είναι εύκολα αξιοποιήσιμος και
θα επιτρέψει και σε άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να πραγματοποιήσουν παρόμοιες εκστρατείες στα όριά τους.
Επιπλέον, ο συγκεκριμένος Οδηγός Επικοινωνίας αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί και σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο, από Εθνικές
και Τοπικές Αρχές και Μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που
ασχολούνται με το περιβάλλον.
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης Λεμεσού
Το ολοήμερο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού
που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στο Μώλο της Λεμεσού ήταν
για ακόμα μια χρονιά αφιερωμένο στην εκστρατεία Rethink.
Η εκστρατεία Rethink συμμετείχε στο Φεστιβάλ με δικό της
ενημερωτικό περίπτερο και με τις 3 μασκότ της. Το ενδιαφέρον των
παρευρισκομένων για τις δράσεις και τα μηνύματα της εκστρατείας
ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.

Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού της Green Dot Κύπρου αφιερωμένο στην Εκστρατεία Rethink

Δράσεις μετά τη λήξη του προγράμματος
Όπως κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα έτσι και η εκστρατεία Rethink θα
πρέπει να συνεχίσει μέρος των δράσεων της για τα επόμενα 5 χρόνια
από τη λήξη του προγράμματος. Κινούμενοι προς την κατεύθυνση
αυτή, οι εταίροι του προγράμματος έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν
την προβολή και προώθηση της εκστρατείας Rethink με όποιους
τρόπους διαθέτουν όπως μέσω εκπομπών, διαφημίσεων, άρθρων,
συνεντεύξεων, ρεπορτάζ, διαδικτύου, εκδηλώσεων, παρουσιάσεων
και σεμιναρίων. Παράλληλα, η ιστοσελίδα του προγράμματος και οι
λογαριασμοί του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θα συνεχίσουν να
λειτουργούν και να προωθούνται τα επόμενα 5 χρόνια.

Σεμινάριο σε εκπροσώπους Τοπικών Αρχών για τη μείωση των αποβλήτων κουζίνας,
14 Δεκεμβρίου 2017, Λευκωσία
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Το 2017 ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για την ΑΦΗΣ για την εκπλήρωση του στόχου
συλλογής των 60 τόνων, ενώ το 2018 θα είναι ακόμα πιο απαιτητικό με τον νέο στόχο των 70
τόνων συλλογής μπαταριών που έχουμε καθορίσει. Οι συνεχώς αυξανόμενοι στόχοι από την
Ε.Ε, αποτέλεσαν ένα ακόμη κίνητρο για τον Οργανισμό μας στην προσπάθεια του να συλλέξει
όσο το δυνατόν περισσότερες μπαταρίες, ενώ την ίδια στιγμή έχει υπερκαλυφθεί και ο στόχος
τοποθέτησης νέων κάδων ανακύκλωσης ανά το παγκύπριο. Αυτό αποδεικνύει ότι οι συνεχείς
προσπάθειες για την εντατικότερη ενημέρωση του κοινού και η συνεχής επικοινωνιακή
δράση του Οργανισμού, έχουν αποφέρει συλλογικά αποτελέσματα συνεργασίας και
αξιοσημείωτου ενδιαφέροντος για τη συλλογή μπαταριών.

Τοποθέτηση Κάδων
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου 2017 τοποθετήθηκαν 271
νέοι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, ποσότητα αυξημένη κατά 81%
από τον προϋπολογισμό του εξαμήνου που προνοούσε 150 κάδους.
Συνολικά, το 2017 τοποθετήθηκαν 404 κάδοι έναντι του προϋπολογισμού
που προνοούσε 300 κάδους. Στην τοποθέτηση κάδων κατά το 2017
σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με το 2016 όπου τοποθετήθηκαν 329
κάδοι ενώ το σύνολο των τοποθετημένων κάδων της ΑΦΗΣ από τον
Ιούνιο του 2009 και τη δημιουργία του Συστήματος μέχρι σήμερα,
ανέρχεται στους 3,947 κάδους.
Οι υψηλοί στόχοι που θέτει η νομοθεσία, μας αναγκάζουν να
συνεχίσουμε την προσπάθεια για τοποθέτηση νέων κάδων με σκοπό την
μεγιστοποίηση των ποσοτήτων συλλογής. Στην παρούσα φάση υπάρχουν
τοποθετημένοι 3,947 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών τόσο σε σημεία
με σημαντική παραγωγή χρησιμοποιημένων μπαταριών όσο και σε
σημεία με εύκολη πρόσβαση για το κοινό. Η τοποθέτηση νέων κάδων
συνεχίζεται κυρίως σε σημεία στα οποία υπάρχει ζήτηση από το κοινό,
καθώς και σε σημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα.
Πιο κάτω παρουσιάζεται ο αριθμός των κάδων που τοποθετήθηκαν ανά
επαρχία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ανά επαρχία οι τοποθετημένοι κάδοι της
ΑΦΗΣ όπως είναι διαμορφωμένοι από το 2009 μέχρι τον Δεκέμβριο 2017.
Κάδοι ανά επαρχία
(2009 - 2017)
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Τέλος, παρουσιάζεται η κατανομή των κάδων ανά επαρχία, για την
περίοδο από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2017.

Κάδοι ανά επαρχία
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Συλλογή Μπαταριών
Το 2017 ήταν μια επιτυχημένη χρονιά για την ΑΦΗΣ, αφού οι ποσότητες
συλλογής που αποτελούν τον πρωταρχικό στόχο του Οργανισμού,
ήταν αυξημένες. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε τον προϋπολογισμό
των ποσοτήτων συλλογής κατά 6% γεγονός που μας επιτρέπει να
αισιοδοξούμε για κάλυψη των εθνικών στόχων των 90 περίπου τόνων στο
εγγύς μέλλον. Η αυξημένη προβολή του Οργανισμού έφερε σημαντική
αύξηση στην ζήτηση και τοποθέτηση κάδων γεγονός που βοήθησε και σε
αξιοσημείωτη άνοδο των ποσοτήτων συλλογής.

Ακολούθως, παρουσιάζεται η συνολική ποσότητα μπαταριών που
συλλέχθηκαν, ανά επαρχία από το 2009 μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2017, συλλέχθηκαν σχεδόν
34,5 τόνοι μπαταριών (34,251 κιλά) από όλες τις επαρχίες της Κύπρου,
ξεπερνώντας έτσι τον προϋπολογισμού του εξαμήνου που προνοούσε
την συλλογή 30 τόνων. Ολόκληρο το έτος συλλέχθηκαν σχεδόν 64 τόνοι
μπαταριών (63,705 κιλά), ποσότητα που αποτελεί ρεκόρ για την ΑΦΗΣ
έναντι του προϋπολογισμού που προνοούσε 60 τόνους, ενώ το 2016
συλλέχθηκαν 57 τόνοι.

120000

Αξίζει να σημειωθεί ότι περί τα τέλη του 2017 εξήχθησαν σε δύο φάσεις
συνολικά 6 εμπορευματοκιβώτια με περίπου 120 τόνους μπαταρίες, τα
οποία κατέληξαν για διαχείριση στην Αμβέρσα Βελγίου και στην εταιρεία
Revatech S.A., με την οποία η ΑΦΗΣ διατηρεί σχετική συμφωνία.

Η κατανομή των ποσοτήτων που συλλέχθηκαν ανά επαρχία από όλη
την Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του οργανισμού μέχρι και
σήμερα φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα.

Συλλογή μπαταριών ανά επαρχία (κιλά)
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Συλλογή μπαταριών ανά επαρχία
(2009 - 2017)

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ποσότητες μπαταριών που συλλέχθηκαν ανά
επαρχία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.
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Τηλεοπτική Καμπάνια
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 η ΑΦΗΣ ξεκίνησε νέα τηλεοπτική
καμπάνια, η οποία πρόβαλε τις πολύ αρνητικές συνέπειες που μπορεί
να προκαλέσει στην ανθρώπινη υγεία η ανεξέλεγκτη και λανθασμένη
απόρριψη των μπαταριών στο περιβάλλον και στα σκύβαλα.
Η τηλεοπτική διαφήμιση προβλήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2017 στους τηλεοπτικούς σταθμούς TV One, Sigma,
ANT1 και Alpha Κύπρου και απέσπασε πολύ θετικές κριτικές.

Στιγμιότυπα από την τηλεοπτική καμπάνια
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Ραδιοφωνική Καμπάνια

Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου

Παράλληλα με την τηλεοπτική καμπάνια, ο Οργανισμός προβλήθηκε
και μέσω ραδιοφωνικών διαφημίσεων οι οποίες είχαν ως στόχο την
ενημέρωση του κοινού για τα σημεία που βρίσκονται τοποθετημένοι οι
κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών. Η ραδιοφωνική καμπάνια μεταδόθηκε
τις περιόδους Ιούλιο – Αύγουστο και Οκτώβριο - Νοέμβριο από τους
ραδιοφωνικούς σταθμούς Love FM, ANT1 FM, Super FM, Klik FM, Super
Sport FM και Sport FM.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ο Οργανισμός προβλήθηκε και
μέσω πινακίδων εξωτερικού χώρου τύπου πίζα, οι οποίες βρίσκονταν
τοποθετημένες σε διάφορα σημεία όλων σχεδόν των αυτοκινητοδρόμων
της χώρας. Η ΑΦΗΣ πρόβαλε και με το μέσο αυτό τις αρνητικές
επιπτώσεις που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των
μπαταριών στο περιβάλλον και οι οποίες επιστρέφουν σε εμάς
επηρεάζοντας αρνητικά την υγεία μας.

Μηνύματα Ραδιοφωνικής καμπάνιας

Πινακίδα εξωτερικού χώρου

Προβολή στο Διαδίκτυο
Ταυτόχρονα με την τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια
πραγματοποιήθηκε και διαδικτυακή καμπάνια την περίοδο Οκτωβρίου
- Νοεμβρίου μέσω των Adstore, Dialystarscy, Dialogos, Digital Tree,
MC Media, Philenews, Politis και Sigmalive.

Επιπλέον, κατά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο τοποθετήθηκαν σε
2 σημεία των αυτοκινητοδρόμων και σε 2 κεντρικά σημεία στη
Λευκωσία, πινακίδες εξωτερικού χώρου οι οποίες προέβαλαν την
ανάγκη ανακύκλωσης των μπαταριών μέσω χριστουγεννιάτικων ευχών.
Οι ταμπέλες παρέμειναν αναρτημένες από τα τέλη Νοεμβρίου 2017
μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου 2018.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης μέσω εβδομαδιαίων διαγωνισμών οι οποίοι είχαν ως
στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση των μπαταριών
και για τα σημεία που βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι της ΑΦΗΣ.
Κάθε βδομάδα 10 τυχεροί λάμβαναν ενημερωτικά έντυπα και μικρά
διαφημιστικά δώρα του Οργανισμού. Οι διαγωνισμοί είχαν σημαντική
απήχηση στο διαδικτυακό κοινό.

Αναρτήσεις της ΑΦΗΣ στο Διαδίκτυο

Χριστουγεννιάτικες ευχές σε πινακίδες εξωτερικού χώρου

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
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Καταχώρηση διαφήμισης στο
περιοδικό “Πρώτο Θρανίο”
Ο Οργανισμός ενημέρωσε το κοινό για τις αρνητικές επιπτώσεις στην
υγεία μας και το περιβάλλον από τη μη ανακύκλωση των μπαταριών
μέσω του περιοδικού “Πρώτο Θρανίο”. Το περιοδικό λαμβάνουν
όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της πρώτης τάξης του δημοτικού
σχολείου σε όλη την Κύπρο.

Ενημέρωση για την ανακύκλωση
μπαταριών στις υπεραγορές
Άλφα Μέγα
Ο Οργανισμός μας σε συνεργασία με τις υπεραγορές Άλφα Μέγα
διοργάνωσε εκδήλωση σε όλα τα καταστήματα των υπεραγορών, το
Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017. Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν
τόσο η πρόσωπο με πρόσωπο ενημέρωση του κοινού για την ανακύκλωση
μπαταριών όσο και η προώθηση της διαδικτυακής εφαρμογής ‘Φτιάξε το
δικό σου μίνι κάδο’ που δημιούργησε η ΑΦΗΣ.
Την ημέρα της εκστρατείας, εκπρόσωποι του Οργανισμού ενημέρωναν το
κοινό για το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών και το προέτρεπαν να
δημιουργήσει το δικό του προσωποποιημένο μίνι κάδο. Ταυτόχρονα, στο
κοινό δινόταν ως δώρο και ένας έτοιμος μίνι κάδος διακοσμημένος με
πρωτότυπα σχέδια και χρώματα.

Η Διαφήμιση της ΑΦΗΣ στο περιοδικό “Πρώτο Θρανίο”

Η ενέργεια προωθήθηκε μέσω τηλεοπτικής διαφήμισης στους σταθμούς
TV One, Sigma, ANT1 και Alpha Κύπρου και μέσω ραδιοφωνικής
διαφήμισης στους σταθμούς Love FM, ANT1 FM, Super FM, Klik
FM, Super Sport FM και Sport FM την περίοδο 18 – 24 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, η ενέργεια προωθήθηκε και μέσω διαφημίσεων στο
διαδίκτυο και συγκεκριμένα μέσω των Adstore, Dailystarscy, Dialogos,
Digital Tree, MC Media, Philenews, Politis και Sigmalive.

Διαδικτυακή εφαρμογή
“Φτιάξε το δικό σου μίνι κάδο”
Η ΑΦΗΣ δημιούργησε τη διαδικτυακή εφαρμογή “Φτιάξε το δικό σου
μίνι κάδο” με στόχο ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα
να κατασκευάσει το δικό του προσωποποιημένο μίνι κάδο για την
ανακύκλωση μπαταριών. Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι ο
κάθε πολίτης να έχει στον προσωπικό του χώρο ένα μικρών διαστάσεων
‘κουτί’ στο οποίο θα μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά τις παλιές του
μπαταρίες μέχρι να τις μεταφέρει στον κάδο ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ.
Η εφαρμογή διαθέτει πολλές επιλογές σε σχέδια και χρώματα ενώ
παρέχεται και η δυνατότητα ο χρήστης να χρησιμοποιήσει τις δικές του
φωτογραφίες για τη δημιουργία του μίνι κάδου του.
Το κοινό μπορεί να βρει τη διαδικτυακή αυτή εφαρμογή μέσω της
ιστοσελίδας της ΑΦΗΣ και μέσω της σελίδας της ΑΦΗΣ στο Facebook.

H διαδικτυακή εφαρμογή “Φτιάξε το δικό σου κάδο”

Εκπρόσωποι της ΑΦΗΣ στις υπεραγορές Άλφα Μέγα
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Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
της ΑΦΗΣ

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης Λεμεσού

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η ΑΦΗΣ πραγματοποίησε την
καθιερωμένη της Χριστουγεννιάτική Εκδήλωση στο ‘The Mall of
Cyprus” στη Λευκωσία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση
της ανακύκλωσης των μπαταριών μέσω της δημιουργίας ενός
προσωποποιημένου μίνι κάδου για την προσωρινή συλλογή των
μπαταριών, τον οποίο μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει στον προσωπικό
του χώρο. Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το
δικό τους μίνι κάδο μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής και παράλληλα
να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλά σχέδια και χρώματα έναν έτοιμο μίνι
κάδο για την ανακύκλωση μπαταριών. Στο χώρο της εκδήλωσης υπήρχε
ζωντανή ραδιοφωνική σύνδεση με το Love FM.

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά ως συνδιοργανωτής
στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού το οποίο
σημείωσε και το 2017 μεγάλη επιτυχία. Το Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017, στο Μώλο της Λεμεσού και η είσοδος
για το κοινό ήταν ελεύθερη.
Στην εκδήλωση η ΑΦΗΣ συμμετείχε με το δικό της ψυχαγωγικό και
ενημερωτικό περίπτερο και με το δικό της παιχνίδι μνήμης για την
ανακύκλωση μπαταριών. Παράλληλα, οι μασκότ του Οργανισμού,
ο ΜπαταΡιούλης και η ΜπαταΡιούλα ψυχαγωγούσαν μικρούς και
μεγάλους κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.

Η Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση της ΑΦΗΣ στο ‘The Mall of Cyprus”

H συμμετοχή της ΑΦΗΣ στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού
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Διαδραστική Εκδήλωση
“Ο Πλανήτης σε Χρειάζεται”
Η ΑΦΗΣ στηρίζει και συμμετέχει στη Multimedia Διαδραστική
Περιβαλλοντική Έκθεση ‘Ο Πλανήτης σε Χρειάζεται”. Στην Έκθεση ο
Οργανισμός μας συμμετέχει με το διαδραστικό παιχνίδι ‘Recycling Mania’
όπου οι επισκέπτες παίζουν και μαθαίνουν για το σωστό διαχωρισμό και
την ανακύκλωση των μπαταριών με διασκεδαστικό τρόπο.
Στόχος της έκθεσης είναι να ενημερώσει μικρούς και μεγάλους για την
περιορισμένη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων και τις επιπτώσεις που
έχουν οι ενέργειες του ανθρώπου στην καθημερινότητά του. Στην Κύπρο,
η έκθεση άνοιξε για το κοινό στις 13 Οκτωβρίου 2017 και θα διαρκέσει
μέχρι τις αρχές Απριλίου 2018.

Η ΑΦΗΣ στη διαδραστική έκθεση “Ο Πλανήτης σε Xρειάζεται”

Συμμετοχή σε
διάφορες εκδηλώσεις
Ο Οργανισμός μας στηρίζεται σημαντικά στην πρόσωπο με πρόσωπο
επαφή και επικοινωνία με το κοινό και για το σκοπό αυτό επιδιώκει να
παρευρίσκεται σε διάφορες εκδηλώσεις. Ο Οργανισμός κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2017 συμμετείχε με δικό του ενημερωτικό και ψυχαγωγικό
περίπτερο σε εκδηλώσεις άλλων Οργανισμών. Στο περίπτερο της ΑΦΗΣ
οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν με παιχνίδια που
προβάλλουν την ανακύκλωση μπαταριών, να κερδίσουν μικρά δώρα και
να επιλύσουν τυχόν απορίες.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, εκπρόσωποι του Οργανισμού
παρευρέθηκαν με ψυχαγωγικά και ενημερωτικά περίπτερα στις πιο
κάτω εκδηλώσεις:

Εκδήλωση του ραδιοφωνικού σταθμού Άστρα
(24 Σεπτεμβρίου 2017, Δημοτικός Κήπος, Λευκωσία)

Φιλανθρωπική εκδήλωση
που διοργάνωσε η Πετρολίνα.
(24 Σεπτεμβρίου, Φοινικούδες, Λάρνακα)

Παζαράκι ‘Χριστουγεννιάτικη Φιέστα’
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου
(02 Δεκεμβρίου 2017, κεντρικά γραφεία
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Λευκωσία)

Δεύτερος Ημιμαραθώνιος ‘Run as One’ των υπεραγορών Άλφα Μέγα
(24 Οκτωβρίου 2017, Έγκωμη, Λευκωσία)
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Αποτελέσματα Συλλογής Α.Η.Η.Ε.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, οι ποσότητες των Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) που
ανακτήθηκαν ήταν αισθητά χαμηλότερες από το πρώτο εξάμηνο του
έτους. Οι υψηλές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου οφείλονταν κατά
κύριο λόγο στο οικονομικό κίνητρο της νέας διευθέτησης το οποίο
συνέβαλε στο να αποφευχθεί ο βανδαλισμός των συσκευών και να
καταλήγουν ακέραιες στις αυλές σκραπ οι οποίες με τη σειρά τους
τις παρέδιδαν στο Σύστημα. Το δεύτερο εξάμηνο του 2017 παύει
να βρίσκεται σε ισχύ η νέα διευθέτηση. Οι ποσότητες κυμάνθηκαν
στα ίδια επίπεδα με το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Στην παράσταση
που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσότητες Α.Η.Η.Ε. που συνέλεξε η
Ηλεκτροκύκλωση το 2017 σε σύγκριση με το 2016, ανά είδος συσκευής.
Οι μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται στα Α.Η.Η.Ε. με θετική αξία (το
μεγαλύτερο μέρος τους αποτελείται από μέταλλα) και συγκεκριμένα
στις κατηγορίες των μεγάλων και μικρών συσκευών, των ψυγείων
και των κλιματιστικών, όπως φαίνεται και στη γραφική παράσταση
που ακολουθεί. Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες συσκευών
δεν υπάρχουν σημαντικές αυξομειώσεις στις ποσότητες που
συνέλεξε το Σύστημα.
Εισερχόμενες Ποσότητες ανά Έτος (2017-2016)
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είχε επακόλουθο τις σημαντικά λιγότερες ποσότητες Α.Η.Η.Ε.
προς ανάκτηση σε σχέση με το παρελθόν, παρατηρούμε πως το
Σύστημα με συνεχή προσπάθεια καταφέρνει να αυξάνει σταδιακά
τις ποσότητες Α.Η.Η.Ε. που ανακτά. Κατά την περίοδο 2011 – 2017
οι συλλεχθείσες ποσότητες Α.Η.Η.Ε. τριπλασιάστηκαν (από 1,171
τόνους το 2011 στους 3,837 τόνους το 2017 ).
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Επαναχρησιμοποίηση
Η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού όπου αυτό είναι δυνατό,
αποτελεί προτεραιότητα για την Ηλεκτροκύκλωση. Η
επαναχρησιμοποίηση προωθείται τόσο για τις συσκευές που
συλλέγονται απευθείας από εταιρείες, όσο και για τις συσκευές
που παραδίδονται στο κέντρο ταξινόμησης και αποθήκευσης
του Συστήματος. Η επαναχρησιμοποίηση αφορά κυρίως
χρησιμοποιημένο εξοπλισμό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
για τον οποίο υπάρχει σχετική ζήτηση. Η επαναχρησιμοποίηση
γίνεται τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Κατά το 2017
πραγματοποιήθηκαν 922 παραλαβές εξοπλισμού, ενώ το 2016
πραγματοποιήθηκαν 844 παραλαβές.

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.
Το 2017 παραδόθηκαν 84 περίπου τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στο Σύστημα.

Εκστρατείες συλλογής Α.Η.Η.Ε.
σε Δήμους και Κοινότητες
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.
Κατά το 2017 παραδόθηκαν 10 τόνοι μεγάλων
συσκευών οι οποίοι έχουν αξιοποιηθεί με
επαναχρησιμοποίηση.

Ενημέρωση σχολείων για την
ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε. και ξενάγηση
στη μονάδα διαχείρισης A.H.H.E
Συνεχίζονται οι οργανωμένες επισκέψεις μαθητών στη μονάδα διαλογής
του Οργανισμού, και σε χώρους διαχείρισης για ενημέρωση τους τόσο
ως προς τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος όσο και για τα οφέλη
της ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε..
Κατά την επίσκεψη οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
από κοντά όλη τη διαδικασία που ακολουθείται για τη διαλογή των
Α.Η.Η.Ε. μέχρι να προωθηθούν για ανακύκλωση, αποκτώντας έτσι μια
πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πως διευκολύνεται η ανακύκλωση των
συσκευών, με στόχο να ξεκινήσουν και οι ίδιοι να ανακυκλώνουν. Κατά
το 2017 επισκέφθηκαν τη μονάδα πέραν των 300 μαθητών τόσο από
δημόσια όσο και από ιδιωτικά σχολεία.

Οι εκστρατείες συλλογής από Δήμους και Κοινότητες αποτελούν μια
από τις κύριες δράσεις για την ενημέρωση των πολιτών που διαμένουν
σε μικρότερους Δήμους και κοινότητες που δεν έχουν σταθερά
σημεία για τη συλλογή Α.Η.Η.Ε.. Οι εκστρατείες αυτές έχουν στόχο την
ενημέρωση αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολίτων για τα οφέλη
της ανακύκλωσης τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους ίδιους και
βοηθούν σημαντικά στη σταδιακή αύξηση της συμμετοχής του κοινού
στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των συσκευών. Οι εκστρατείες οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν κατά το 2017 είναι οι ακόλουθες:
Κοράκου

27 Ιανουαρίου μέχρι 17 Φεβρουάριου

Ακάκι

17 μέχρι 27 Μαρτίου

Πέρα Χωριό και Νήσου

22 μέχρι 31 Μαρτίου

Μοσφιλωτή

31 Μαρτίου μέχρι 07 Απριλίου

Αθηαίνου

31 Μαρτίου μέχρι 10 Απριλίου

Άγιος Αθανάσιος

24 μέχρι 28 Απριλίου

Δρομολαξιά

03 μέχρι 10 Ιουλίου

Αγρός

17 μέχρι 27 Ιουλίου

Τσέρι

12 μέχρι 1 Δεκεμβρίου

Η Ηλεκτροκύκλωση επιθυμεί να ευχαριστήσει τους κατοίκους
των πιο πάνω Δήμων και Κοινοτήτων για τη συμμετοχή τους στις
προαναφερθείσες εκστρατείες. Ευελπιστούμε πως στο μέλλον θα
οργανώσουν και άλλοι Δήμοι και Κοινότητες από όλες τις επαρχίες
της Κύπρου τέτοιες εκστρατείες και πως η συμμετοχή του κοινού θα
αυξηθεί ακόμα περισσότερο, για το καλό του περιβάλλοντος και του
τόπου μας.
Την ίδια ώρα, η Ηλεκτροκύκλωση ευχαριστεί και τους Δήμους οι
οποίοι διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένα στα διοικητικά τους όρια
απορριμματοκιβώτια τύπου Hook για τη συλλογή των Α.Η.Η.Ε.. Αρκετοί
από αυτούς τους Δήμους προσφέρουν και υπηρεσίες συλλογής των
μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από τα σπίτια των
δημοτών τους. Οι συνεργαζόμενες Τοπικές Αρχές την παρούσα περίοδο
είναι οι Δήμοι Αγλαντζιάς, Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας,
Λεμεσού, Γερμασόγειας, Λάρνακας και Δερύνειας.
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Τα Νέα της Ηλεκτροκύκλωσης

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λεμεσού
Για ακόμα μια χρονιά η Ηλεκτροκύκλωση ήταν συνδιοργανωτής
στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού το οποίο
πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2017, στο Μώλο Λεμεσού και
σημείωσε ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία.
Ο Οργανισμός έλαβε μέρος στο Φεστιβάλ με το δικό του ψυχαγωγικό
περίπτερο, όπου το κοινό μπορούσε να ενημερωθεί και να
ευαισθητοποιηθεί για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών με ευχάριστο τρόπο και να λάβει αναμνηστικά δώρα.

H WEEE στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού της Green Dot Κύπρου

Γενική Συνέλευση WEEE Forum
Ο Πρόεδρος της Ηλεκτροκύκλωσης κ. Στέλιος Αθανασίου και ο Γενικός
Διευθυντής της Green Dot Κύπρου κ. Μάριος Βραχίμης συμμετείχαν
στη Γενική Συνέλευση του WEEE Forum που πραγματοποιήθηκε στις
24 – 25 Νοεμβρίου στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία.
Στο πλαίσιο της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του
μοντέλου υπολογισμού CO2 που προκύπτει από τις διαδικασίες
της ανακύκλωσης των συσκευών καθώς και παρουσίαση του
Weeelabex που αποτελεί ένα είδος πιστοποίησης των μονάδων
αποσυναρμολόγησης με στόχο τη διασφάλιση της σωστής διαχείρισης
των συσκευών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τη μονάδα
αποσυναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών, πλυντηρίων και μικρών
συσκευών, Wecycle Service Centre η οποία έχει πιστοποιηθεί με το
Weeelabex. Τέλος, συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του 2018 και τα νέα
προγράμματα στα οποία θα συμμετέχει το WEEE Forum το 2018.
Σκοπός της Ηλεκτροκύκλωσης από τη συμμετοχή της στη Γενική
Συνέλευση ήταν η γνωριμία και επαφή με τα υπόλοιπα μέλη του WEEE
Forum και η ενημέρωση για τις προαναφερθείσες εξελίξεις που
αφορούν και επηρεάζουν τη λειτουργία και το μέλλον των Συλλογικών
Συστημάτων Α.Η.Η.Ε.. Ο Οργανισμός είναι σίγουρος πως τέτοιου
είδους συναντήσεις θα συμβάλλουν σημαντικά στην άμβλυνση αλλά και
επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Ηλεκτροκύκλωση.

Από τη Γενική Συνέλευση στο WEEE Forum
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Περιβάλλον για Όλους

4 δραστηριότητες για ένα
ξεχωριστό Σαββατοκύριακο
στην Κύπρο
Το Σαββατοκύριακο επαναφορτίζουμε τις μπαταρίες μας.
Ξεκούραση, ανανέωση και διασκέδαση.
Ο πιο δημιουργικός τρόπος για να πετύχεις τον σκοπό σου είναι να
κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι ενδιαφέρον και κάτι που μπορεί να
σου προσφέρει συγκίνηση και ενθουσιασμό.
Μια εκδρομή είναι ευπρόσδεκτη, αν όμως συνοδεύεται και από
μια διαφορετική δραστηριότητα, ακόμη καλύτερα.

01

Ορειβασία & Πεζοπορία

Υπάρχουν πολλά σηματοδοτημένα μονοπάτια στην οροσειρά
Τροόδους. Ένα τμήμα της ευρωπαϊκής διαδρομής μακρινών
αποστάσεων Ε4 ταξιδεύει για 539 χιλιόμετρα το μήκος του νησιού,
και υπάρχουν 322 χιλιόμετρα για καλό περπάτημα όπου χωρίζεται
σε 72 μονοπάτια της φύσης.
Διαφωτιστικό είναι το φυλλάδιο του ΚΟΤ για τα μονοπάτια
της φύσης που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία
του οργανισμού, ενώ επίσης βοηθητικός είναι ο οδηγός που
δημοσιεύτηκε από το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας.

02

Ποδηλασία

Η ποδηλασία τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια πολύ δημοφιλή
επιλογή. Ιδιαίτερα στην Κύπρο όπου οι καιρικές συνθήκες
ευνοούν τη συνεχή και αναπόσπαστη ενασχόληση με το άθλημα.
Ακόμη κι αν δεν έχεις ποδήλατο, μπορείς να ενοικιάσεις ένα
από όλες τις μεγάλες πόλεις αλλά και τις τουριστικές περιοχές
για 10-20 ευρώ την ημέρα! Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφτείτε το χάρτη ποδηλατικών διαδρομών που υπάρχει στα
τουριστικά γραφεία. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήστε
με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας ή να επισκεφτείτε το
bikincyprusadventures.com.

03

Ιππασία

Υπάρχουν αρκετοί στάβλοι ιππασίας στην Κύπρο και πολλοί
προσφέρουν πακέτα διακοπών. Για ακόμη μια φορά ο ΚΟΤ
στην ιστοσελίδα του δίνει αρκετές πληροφορίες για όσους
ενδιαφέρονται. Ανακαλύψτε πόσο ενδιαφέρουσα και απολαυστική
μπορεί να είναι αυτή η εμπειρία στο Ride In Cyprus, που βρίσκεται
λίγο έξω από την Πάφο και το Drapia Farm στην Καλαβασό.

04

Θαλάσσια αθλήματα και καταδύσεις

Οι παραθαλάσσιες περιοχές, προσφέρουν τη δυνατότητα να
δοκιμάσετε όλα τα θαλάσσια σπορ. Μεταξύ των πολυάριθμων
αναγνωρισμένων τοποθεσιών κατάδυσης είναι το ναυάγιο του
Βέρα στην Πάφο, το ναυάγιο του HMS Cricket, ενός βρετανικού
ελικοπτέρου στρατού και, το περίφημο Zenobia στη Λάρνακα.
Για καταδύσεις, επικοινωνήστε με την Κυπριακή Ομοσπονδία
Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων (22754647).
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Περιβάλλον για Όλους

Η γυμναστική στη φύση, είναι η
γυμναστική που ανανεώνει!
Ποιος είπε πως μόνο στο γυμναστήριο μπορούμε να γυμναστούμε;
Στην Κύπρο της ηλιοφάνειας, η άσκηση σε ανοικτό χώρο επιβάλλεται
και οφείλουμε στον εαυτό μας να υιοθετήσουμε την τάση αυτή.

«Απόδραση» από την τεχνολογία μέσα
από την ποδηλασία
Γιατί να περάσουμε το χρόνο μας πάνω σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο,
απέναντι από μια τηλεόραση που κατά πάσα πιθανότητα δείχνει σε
επανάληψη ένα αδιάφορο πρόγραμμα, όταν μπορούμε να πάρουμε το
ποδήλατο και να κάνουμε μια βόλτα στο κοντινότερο πάρκο ή παραλία;

Περισσότερη Βιταμίνη D
για τον οργανισμό μας
Το φυσικό φως ενισχύει τον οργανισμό μας με αυτή την πολύτιμη
βιταμίνη που βοηθάει στην καταπολέμηση ορμονικών προβλημάτων,
της παχυσαρκίας αλλά και των φλεγμονών.
Η βιταμίνη D είναι ο τρόπος για έναν καλύτερο ύπνο. Επιπλέον το φυσικό
φως, βοηθάει τον οργανισμό μας να ρυθμίσει το εσωτερικό του ρολόι, με
αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερο ύπνο και πιο σταθερά γεύματα.

Η ώρα περνάει πιο γρήγορα στην ύπαιθρο
Η αλλαγή των παραστάσεων, η θέα και το οξυγόνο θα μετατρέψουν
την άσκηση από διαδικασία ρουτίνας σε μία όμορφη εμπειρία, με
αποτέλεσμα η ώρα να κυλήσει πιο γρήγορα και πιο ευχάριστα.

Επαφή με λιγότερα μικρόβια
Όσο και αν το γυμναστήριο είναι ένας τρόπος να βελτιώσουμε την υγεία
μας, είναι αλήθεια πως με τον ιδρώτα και την κοινή χρήση των οργάνων
ερχόμαστε σε επαφή με εκατομμύρια μικρόβια. Εφόσον, λοιπόν, μας το
επιτρέπει ο καιρός γιατί να μην προτιμήσουμε μία πιο υγιεινή λύση;

Καύση περισσότερων θερμίδων
Στη φύση, το σώμα μας εξασκείται σε ποικίλο ή ανάγλυφο έδαφος μακριά
από τη ρουτίνα των ασκήσεων που «έχει συνηθίσει». Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με παράγοντες, όπως ο θερμότερος αέρας, βοηθάει το σώμα
μας να καίει έως και 7% περισσότερες θερμίδες από ότι στο γυμναστήριο.

Πιο καθαρή σκέψη...
Όχι μόνο οι έρευνες αλλά και η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η φύση
μας βοηθάει στο να επικεντρωθούμε στη σκέψη μας. Ειδικά για όσους
προτιμάμε μεθόδους γυμναστικής που αποσκοπούν στο να «αδειάσουμε»
από περιττές σκέψεις όπως η γιόγκα, τότε η παραλία ή το δάσος είναι τα
ιδανικά μέρη!

Αισιοδοξία και ενέργεια
Η φύση μας ηρεμεί και ταυτόχρονα μας δίνει ενέργεια. Αυτό που ίσως δεν
είναι ευρέως γνωστό είναι ότι η γυμναστική σε εξωτερικό χώρο μπορεί να
μας κάνει να σκεφτόμαστε θετικότερα. Τουλάχιστον αυτό απέδειξε έκθεση
που δημοσιεύθηκε από την Αμερικανική Εταιρεία Περιβαλλοντικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Πιο δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα
Λίγη άσκηση στη φύση μπορεί να βοηθήσει στο να αρρωσταίνουμε
πιο σπάνια, αλλά και να μας βοηθήσει στην απόκτηση ενός πιο γερού
καρδιαγγειακού συστήματος.

Η επιστήμη αποφάνθηκε
Έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Essex σε μαθητές
έδειξε ότι με τη μεταφορά της γυμναστικής στην ύπαιθρο ακόμη και
οι λιγότερο δραστήριοι μαθητές παρακινήθηκαν για περισσότερη
άσκηση! Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η «πράσινη γυμναστική» μπορεί να
ενθαρρύνει ακόμα και τους λιγότερο «υποστηρικτές του αθλήματος»!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
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Τι λένε οι Συνεργάτες μας

Χρίστος Γεωργίου
Εκδότης
T: +357 97 701777
F: +357 25 336743
info@periodikoprasinienergeia.com
www.periodikoprasinienergeia.com
FB: Periodiko Prasini Energeia

«Πράσινη Ενέργεια, Εξοικονόμηση Ενέργειας,
Περιβάλλον & Ενεργειακό Κτήριο»

Το περιοδικό Πράσινη Ενέργεια, Εξοικονόμηση Ενέργειας, Περιβάλλον & Ενεργειακό
Κτήριο είναι ένα διμηνιαίο περιοδικό το οποίο κυκλοφορεί σε 4000 αντίτυπα.
Θεματολογία του είναι αποκλειστικά η ενέργεια, η εξοικονόμησή της και η βαρύτητα
που έχει η ανακύκλωση στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι αναγνώστες
του μπορούν να ενημερώνονται για ζητήματα που αφορούν στο ενεργειακό κτήριο, να
πληροφορούνται για τα τρέχοντα θέματα και, ταυτόχρονα, να τους παρέχεται η δυνατότητα
να μαθαίνουν νέα που τους ενδιαφέρουν.
Ανάμεσα στους οργανισμούς με τους οποίους το περιοδικό συνεργάζεται δημοσιεύοντας
άρθρα τους, είναι και η Green Dot Κύπρου. Με την αποστολή αυτών των πολύ αξιόλογων
για δημοσίευση άρθρων στο εν λόγω περιοδικό, η Green Dot Κύπρου στηρίζει έμπρακτα
την προσπάθεια του περιοδικού, αφού δίνει τη δυνατότητα στους αναγνώστες μας να
ενημερώνονται πάνω στα θέματα που έχουν σχέση με την ανακύκλωση. Ένα θέμα το
οποίο, ευτυχώς, έχει ευαισθητοποιήσει πολλούς!
Επίσης, στο εν λόγω περιοδικό δημοσιεύονται, άρθρα του Τμήματος Περιβάλλοντος, της
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, της Υπηρεσίας
Ενέργειας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.ά.
Το περιοδικό μας δείχνοντας έμπρακτα το σεβασμό που όλοι οφείλουμε τόσο προς την
πράσινη ενέργεια, όσο και στην εξοικονόμησή της μα και στο περιβάλλον συμμετείχε, με
δικό του περίπτερο, στις Εκθέσεις SAVeNERGY 2016, SAVe NERGY 2017, καθώς και στην
Έκθεση ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
Έχει γύρω στους 1000 συνδρομητές, διανέμεται δωρεάν στο Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος, στην Υπηρεσία Ενέργειας, στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος, στην Green
Dot Κύπρου καθώς και σε άλλους συναφείς οργανισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να το προμηθευτούν επιλέγοντας ένα από τα 475 παγκύπρια σημεία έναντι του ποσού
των € 3.00. Επίσης με την υπογραφή ετήσιας συνδρομής, οι αναγνώστες μπορούν να
προμηθεύονται τα έξι τεύχη του περιοδικού στη συνολική τιμή των € 30.00.

