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Το πρώτο εξάμηνο του 2018, εξελίχθηκε ομαλά για 

την ΑΦΗΣ και με εμφανή θετικά αποτελέσματα 

στην τοποθέτηση κάδων και στη συλλογή 

μπαταριών...
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Η Ηλεκτροκύκλωση άλλαξε όνομα! Από τις 11 

Ιουνίου 2018, το νέο όνομα του Οργανισμού μας 

είναι WEEE (Cyprus) Limited.… 
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Νέοι περιφραγμένοι χώροι για την ανακύκλωση γυαλιού σε Υπεραγορές …

«Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 
και Ανακύκλωσης Λευκωσίας»  

Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

Λευκωσίας, που διοργάνωσε φέτος για όγδοη 

συνεχή χρονιά η Green Dot Κύπρου, 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία…
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«Ένταξη Νέων Περιοχών στο 
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης» 

Την 1η Απριλίου 2018 εντάχθηκε στο πρόγραμμα 

συλλογής συσκευασιών του Συστήματος ο Δήμος  

Πόλης Χρυσοχούς…
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«9 Χρόνια ΑΦΗΣ» 

Η ΑΦΗΣ έκλεισε φέτος 9 χρόνια λειτουργίας και  

παρουσίασε τους στόχους και τα επιτεύγματά της 

σε δημοσιογραφική διάσκεψη … 
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Αγαπητοί μέτοχοι, μέλη και συνεργάτες, 

Τα υποχρεωτικά ποσοστά ανακύκλωσης συνεχίζουν να αυξάνονται σύμφωνα με το νέο 

πακέτο κυκλικής οικονομίας που ψηφίστηκε από την Ευρωβουλή στις 22 Μαΐου 2018, το 

οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ανακύκλωσης των αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2025, πρέπει να ανακυκλώνεται το 65% 

όλων των συσκευασιών κατά βάρος και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2030 αυτό το 

ποσοστό αυξάνεται στο 75%.

Τα μέτρα αυτά της Ε.Ε. δείχνουν τη σημασία που θέτουν οι Ευρωπαίοι στην προστασία του 

περιβάλλοντος και ειδικά στην έλλειψη των φυσικών πόρων του πλανήτη μας. Η πρόληψη, 

μείωση και ανακύκλωση των συσκευασιών καθώς και η ορθή διαχείριση των φυσικών 

πόρων συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Από την 1η Ιουλίου 2018 τέθηκε σε ισχύ η Νομοθεσία σχετικά με την απαγόρευση 

της δωρεάν διάθεσης πλαστικής σακούλας κάτω των 50 μικρών (μm) από τα σημεία 

πώλησης. Θεωρούμε πως η εφαρμογή της Νομοθεσίας αυτής είναι ένα μέτρο προς την 

ορθή κατεύθυνση, αλλά δεν είναι από μόνο του αρκετό προκειμένου να μειωθούν οι 

συσκευασίες που τοποθετούνται στην αγορά. Χρειάζεται να γίνουν ακόμα πολλά.  

Η ψήφιση από την Κυπριακή Βουλή της Κ.Δ.Π.430/2017 δημιουργεί νέους υπόχρεους 

Παραγωγούς για το Χαρτί Μη Συσκευασίας, οι οποίοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα 

νέο ξεχωριστό Συλλογικό Σύστημα για να αναλάβουν την υποχρέωση της ανακύκλωσης 

του Χαρτιού Μη Συσκευασίας. Μέχρι σήμερα, την υποχρέωση αυτή την αναλάμβαναν οι 

Τοπικές Αρχές, αλλά από τη 15η Σεπτεμβρίου 2018 αυτή η υποχρέωση μεταφέρεται πλέον 

στους εισαγωγείς του Χαρτιού Μη Συσκευασίας.

Έχουμε ακόμη σαφώς πολύ δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στα επιθυμητά 

επίπεδα ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων. Γι’ αυτό και θεωρούμε απαραίτητη την 

εφαρμογή τέτοιων αλλαγών. 

Εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο και προσήλωση την προσπάθεια για ευαισθητοποίηση 

των πολιτών στο πρόγραμμα της ανακύκλωσης με βασική επιδίωξη την επίτευξη των στόχων 

που η νομοθεσία μας επιβάλλει. Συγκεκριμένα, το εξάμηνο που μας πέρασε έγιναν αρκετές 

προσπάθειες για την αύξηση των ποσοτήτων γυαλιού που συλλέγουμε, αφού το γυαλί αποτελεί 

ένα από τα δύο υλικά που υστερούμε του στόχου. Η εγκατάσταση περιφραγμένων χώρων 

ανακύκλωσης γυαλιού σε υπεραγορές και πολυκαταστήματα και η συλλογή από πόρτα σε 

πόρτα του γυαλιού από επαγγελματικά υποστατικά στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, 

αποτελούν δύο σημαντικές προσπάθειες προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

  Μάριος Βραχίμης
  Γενικός Διευθυντής

Μήνυμα 
Γενικού Διευθυντή

ένα από τα δύο υλικά που υστερούμε του στόχο

ανακύκλωσης γυαλιού σε υπεραγορές και πολ

πόρτα του γυαλιού από επαγγελματικά υποστατ

αποτελούν δύο σημαντικές προσπάθειες προς

  Μάριος Βραχίμης
 Γενικός Διευθυντής

έγιναν αρκετές
προσπάθειες για την
αύξηση της ποσότητας
γυαλιού
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Σημαντικές Ειδήσεις

Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση, επήλθε τελικά συμφωνία στην Ε.Ε. για 

το νέο Πακέτο της Κυκλικής Οικονομίας στις 18 Δεκεμβρίου 2018, 

ενώ σε λιγότερο από ένα μήνα μετά, εκδόθηκε και η νέα Στρατηγική 

για τα Πλαστικά. 

Το νέο Πακέτο αποτελεί το πλαίσιο από το οποίο θα εκδίδεται η 

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα απόβλητα για την περίοδο 2018 – 2030. 

Αναφέρθηκα πιο πάνω στην καθυστέρηση που προέκυψε, γιατί το 

Πακέτο θα είχε αρχικά κυκλοφορήσει πολύ νωρίτερα. 

Ήδη τον Ιούλιο του 2014, η τότε απερχόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

είχε κυκλοφορήσει μια πρώτη έκδοση, η οποία είχε αρκετές 

ελλείψεις και ασάφειες. Για αυτό το λόγο η νέα Επιτροπή που 

εξελέγει τότε το απέσυρε για επαναδιαπραγμάτευση και αυτή η 

διαπραγμάτευση κράτησε 42 περίπου μήνες.

Ο χρόνος που απαιτήθηκε για να υπάρξει συμφωνία για το 

πακέτο, αναδεικνύει και τη σημαντικότητα του πλαισίου, καθώς 

και την ευρύτητά του. Υπάρχουν πολλά ενδιαφερόμενα μέρη που 

επηρεάζονται και ως εκ τούτου το πλαίσιο προκάλεσε πολλές 

συζητήσεις και τελικά συμβιβασμούς και συναινέσεις, ώστε να 

υπάρξει τελική συμφωνία. Είναι γεγονός ότι παρά το ότι το πακέτο 

αποτελεί πλαίσιο νομοθεσίας για τα απόβλητα, είναι η πρώτη 

φορά που ένα τέτοιο πλαίσιο παρεμβαίνει τόσο δραστικά στο 

σχεδιασμό των προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία του, το 

πακέτο επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο πλαίσιο ανάπτυξης 

των προϊόντων και κατανάλωσης το οποίο είναι γραμμικό και να 

εισαγάγει ένα νέο κυκλικό μοντέλο οικονομίας.

Πακέτο Κυκλικής Οικονομίας

Γραμμικό Μοντέλο

Μοντέλο Κυκλικής Οικονομίας

Μοντέλα οικονομίας 

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κυκλική Οικονομία, 2017)
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Στο νέο κυκλικό μοντέλο ανάπτυξης και κατανάλωσης προϊόντων, 

οι πόροι δεν θα εξέρχονται του κύκλου ως απόβλητα, αλλά θα 

παραμένουν είτε ως προϊόν είτε ως πρώτες ύλες και θα επανέρχονται 

σε αλλεπάλληλους κύκλους ζωής. Επιχειρεί δηλαδή το νέο μοντέλο 

να μειώσει δραματικά τη σπατάλη των πόρων δίνοντας προτεραιότητα 

στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Με αυτό τον τρόπο 

επιχειρεί να αυξήσει σημαντικά την αξία που παράγεται από κάθε τόνο 

πρώτης ύλης. Η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων αποτελεί ιδιαίτερη 

προτεραιότητα για την Ε.Ε. γιατί ελλείψει πολλών δικών της πηγών 

πρώτων υλών, εισάγει περίπου τετραπλάσιες ποσότητες πρώτων υλών 

από αυτές που εξάγει, με σημαντικά μεγάλο κόστος. 

Το πακέτο χωρίζεται σε 4 βασικούς θεματικούς πυλώνες και 2 

οριζόντιους τομείς. Οι 4 πυλώνες είναι η παραγωγή, η κατανάλωση, 

η διαχείριση αποβλήτων και οι δευτερογενείς πρώτες ύλες, ενώ 

οι οριζόντιοι τομείς είναι ο ένας ο έλεγχος και η παρακολούθηση 

και ο δεύτερος η καινοτομία και οι επενδύσεις. Σε ότι αφορά τους 

τομείς προτεραιότητας, αυτοί είναι 6 και αφορούν τα πλαστικά, 

τα απόβλητα φαγητού, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τα απόβλητα 

οικοδομών και κατασκευών και τη βιομάζα και τα προϊόντα που 

βασίζονται στη βιομάζα. 

Σε όλους τους πιο πάνω τομείς προτεραιότητας θα υπάρξουν στο 

σύντομο μέλλον παρεμβάσεις με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, 

ή με αναπροσαρμογή υφισταμένων σχετικών νομοθεσιών. Ήδη 

έχουν ετοιμαστεί τροποποιήσεις στις Οδηγίες για τα απόβλητα 

(Waste Framework Directive), τις συσκευασίες, τα Ηλεκτρικά και 

Ηλεκτρονικά απόβλητα, τις μπαταρίες, τα οχήματα στο τέλος της 

ζωής τους κ.λ.π.

Αρκετό από το υλικό είναι ήδη έτοιμο και βρίσκεται στη διαδικασία 

μετάφρασης στις γλώσσες της Ε.Ε. Είναι ασφαλές να αναμένεται 

ότι μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2018 θα κυκλοφορήσουν οι 

περισσότερες από αυτές τις νέες νομοθεσίες. 

Εκτός από τις αλλαγές που φέρνει το πακέτο στους στόχους, 

όπου ανεβαίνουν σημαντικότατα τα ποσοστά ανακύκλωσης για 

όλα τα υλικά, ουσιαστικά οδηγείται η ταφή σε εγκατάλειψη 
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(10% ταφή μέχρι το 2025), ενώ θεσμοθετούνται και στόχοι για 

την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ή μερών των προϊόντων 

(εξαρτήματα). 

Με βάση τις εκτιμήσεις της Ε.Ε., η εφαρμογή του πακέτου 

την περίοδο 2018 – 2035, θα συνεισφέρει στη μείωση των 

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 300 εκ. τόνους. Θα 

δημιουργηθούν 170,000 νέες θέσεις εργασίας ενώ θα αυξηθεί το 

GDP στην Ε.Ε. κατά 7%. 

Οι εξοικονομήσεις των επιχειρήσεων αναμένεται να ανέλθουν στα 

600 δις Ευρώ, ή στο 8% του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 

στην Ε.Ε.. Το συνολικό όφελος για την κοινωνία θα είναι της 

τάξης των 20 δις Ευρώ. Μέσα στις πρόνοιες του Πακέτου είναι 

και η βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων, με στόχους την 

προώθηση της ανακύκλωσης, την κατασκευή πιο ανθεκτικών 

προϊόντων που είναι πιο εύκολο να επιδιορθωθούν και πιο φθηνών 

προϊόντων στη χρήση τους στο σύνολο της ζωής τους, αλλά και πιο 

ψηλής ποιότητας. 

Στο παρόν στάδιο εκτιμάται ότι 600 εκ. τόνοι υλικών χάνονται 

στα απόβλητα λόγω του γραμμικού μοντέλου ανάπτυξης. Από το 

σύνολο των Δημοτικών Στερεών Απορριμμάτων (ΔΣΠ), μόνο το 

40% ανακυκλώνεται, με τις αποκλίσεις μεταξύ των χωρών να 

είναι μεγάλες, αφού κυμαίνεται ανάλογα με τη χώρα μεταξύ του 

5% και φτάνει μέχρι το 80%, στις καλύτερες. Η μετατροπή των 

απορριμμάτων σε πόρους, είναι μια κύρια διαδικασία για την 

αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και της προώθησης της 

κυκλικής οικονομίας. 

Ως γενικοί στόχοι καθορίζονται η ανακύκλωση να φτάσει στο 65% 

των ΔΣΑ μέχρι το 2025 και στο 75% μέχρι το 2030, ενώ υψηλότεροι 

είναι ακόμη οι στόχοι ανακύκλωσης των κατ΄ιδίαν υλικών (γυαλί, 

χαρτί, πλαστικό, μέταλλο κ.ά.). Για όσες χώρες μέχρι το 2013 

είχαν ανακυκλώσει λιγότερο από το 20% των ΔΣΑ τους, θα δοθεί 

επιπλέον πενταετής περίοδος για την επίτευξη των πιο πάνω 

στόχων. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει και η Κύπρος. 

Παράλληλα με τους νέους στόχους, η Ε.Ε. θα αναλάβει δράση και 

πρωτοβουλίες για να τετραπλασιαστούν οι υποδομές ανακύκλωσης 

της Ε.Ε. και να χρηματοδοτηθεί η έρευνα και η καινοτομία στη 

διαχείριση αποβλήτων. Τα δε κονδύλια από διαρθρωτικά ταμεία 

θα διατίθενται σχεδόν αποκλειστικά, μόνο σε υποδομές που 

προωθούν την ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων. Αυτό σημαίνει 

ότι χώροι ταφής, μονάδες ανάκτησης ενέργειας και μονάδες 

μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας από ανάμεικτα απόβλητα, 

πολύ δύσκολα θα μπορούν πλέον να χρηματοδοτηθούν. 

Παράλληλα, θα είναι υποχρεωτική η ξεχωριστή συλλογή χαρτιού, 

γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, οργανικών αποβλήτων, υφασμάτων 

κ.ά. υλικών. 

Επιπλέον καθορίζονται και οι πιο κάτω στόχοι:

α. Μείωση της παραγωγής των ΔΣΑ στην Ε.Ε. κατά 5% ως το 2025 

και κατά 10% ως το 2030 (έτος βάσης το 2014). 

β. Μείωση των αποβλήτων φαγητού κατά 50% έως το 2030. 

γ. Καθορισμός στόχων ανακύκλωσης μέχρι το τέλος του 2018 και 

για τα εμπορικά/βιομηχανικά απόβλητα. 

δ. Μείωση της ρύπανσης των θαλασσών κατά 50% έως το 2030. 

Είναι σαφές ότι οι στόχοι είναι πολύ φιλόδοξοι και το πακέτο θα 

προωθήσει μια σειρά από νομοθετήματα που φέρνουν σημαντικές 

αλλαγές και επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή των προϊόντων 

όσο και στην κατανάλωσή τους. Θεωρείται όμως απαραίτητο να 

εφαρμοστούν αυτές οι ριζοσπαστικές αλλαγές ώστε να καταστεί 

εφικτό να μεταβούμε από το γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης, στο 

νέο κυκλικό μοντέλο όπως στοχεύει το υπό συζήτηση πλαίσιο 

νομοθεσιών της κυκλικής οικονομίας. 

Κυριάκος Παρπούνας
Σύμβουλος Βιωσιμότητας

Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Green Dot Cyprus

Νέα δεδομένα επιφέρει στη διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων 

(Π.Δ.), ο νέος Γενικός Κανονισμός για την προστασία των Π.Δ., 

γνωστός ως GDPR (2016/679). 

Ο Κανονισμός αντικαθιστά οδηγία με τον ίδιο στόχο του 1995 (95/46/

ΕΚ), η οποία εκ των πραγμάτων ξεπεράστηκε λόγω της εξέλιξης της 

τεχνολογίας. Ο Νέος Κανονισμός τοποθετεί ένα πολύ πιο σφιχτό θεσμικό 

πλαίσιο για τη διαχείριση των Π.Δ. και καθιερώνει μια σειρά από νέα 

δικαιώματα στους Ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα Π.Δ. τους. Ο 

Κανονισμός έρχεται να θωρακίσει την ιδιωτικότητα και βοηθά τους 

Ευρωπαίους πολίτες να ανακτήσουν μέρος του ελέγχου των Π.Δ. τους, που 

χάθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εποχή της επανάστασης της πληροφορίας. 

Ο Κανονισμός δεν στοχεύει στον περιορισμό της ψηφιακής 

οικονομίας, αλλά αντίθετα επιχειρεί να την ενισχύσει ξαναχτίζοντας 

την εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων αλλά και 

των δημόσιων οργανισμών που λαμβάνουν και διαχειρίζονται Π.Δ.. 

Ο Κανονισμός έχει διεθνή ισχύ αφού επηρεάζει και Οργανισμούς σε 

χώρες εκτός της Ε.Ε., αφού καλύπτει οποιονδήποτε διαχειρίζεται Π.Δ. 

Ευρωπαίων πολιτών, όπου και αν αυτός βρίσκεται. 

Ο Κανονισμός που τίθεται σε ταυτόχρονη εφαρμογή στις 25/5/2018 σε 

όλες τις χώρες της Ε.Ε., δημιουργεί μια σειρά από νέες προκλήσεις 

για τους οργανισμούς, οι οποίοι καλούνται να εναρμονιστούν με 

τις πρόνοιες του. Η σημασία που αποδίδει η Ε.Ε. στην εφαρμογή 

του Κανονισμού διαφαίνεται από τα πρόστιμα που δικαιούνται να 

επιβάλουν στους παρανομούντες οργανισμούς οι 28 Επίτροποι 

Προστασίας Π.Δ., τα οποία μπορούν να ξεπεράσουν τα 20 εκ. Ευρώ. 

Καλούνται λοιπόν εκ των πραγμάτων οι οργανισμοί δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα να εναρμονιστούν το συντομότερο, όπως καλούνται 

και οι πολίτες να μάθουν τα νέα τους δικαιώματα και να τα διεκδικούν. 

Το ζητούμενο είναι να κτιστεί μια νέα κουλτούρα προστασίας των Π.Δ. 

μεταξύ τόσο των Οργανισμών, όσο και των Πολιτών. 

Ο νέος Κανονισμός ενισχύει τα υφιστάμενα δικαιώματα των 

Ευρωπαίων πολιτών (περιλαμβανομένων των ανηλίκων) σχετικά 

με τη Διαφάνεια, Φορητότητα δεδομένων, Λογοδοσία, Ακρίβεια, 

Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα, Συγκατάθεση, Πρόσβαση, τον 

περιορισμό αποθήκευσης και την ελαχιστοποίηση τήρησης 

δεδομένων.

Νέος Κανονισμός GDPR
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Επίσης, ενισχύει το έργο των υφιστάμενων εποπτικών αρχών εφόσον 

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει πλέον να:

• συλλέγονται για συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό και με τη 

συγκατάθεση του ατόμου-ιδιοκτήτη

• μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο 

με το σκοπό για τον οποίο λαμβάνονται

• συλλέγονται μόνο όσα εξ αυτών είναι απαραίτητα

• είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται

• αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται με 

βάση τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις που υπόκειται ο κάθε 

οργανισμός

• επεξεργάζονται με κατανοητό τρόπο και με τρόπο που να 

διασφαλίζεται η επαρκής ασφάλειά τους.

Από τις πιο βασικές ενέργειες που απαιτούνται για επαρκή 

συμμόρφωση με τον Κανονισμό είναι οι πιο κάτω:

• Επαρκής ενημέρωση εμπλεκόμενων, ως προς τους κανονισμούς 

προστασίας προσωπικών δεδομένων

• Αναγνώριση από ενδιαφερόμενους φορείς αναφορικά με το ποια 

προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται ο οργανισμός, πού βρίσκονται, 

πώς φυλάσσονται, ποιος και πώς τα διαχειρίζεται

• Τήρηση αρχείου στο οποίο να υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά 

με την επεξεργασία των δεδομένων

• Απογραφή δραστηριοτήτων καθώς επίσης και κωδικών δεοντολογίας

• Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης σε θέματα που αφορούν 

συστήματα, διαδικασίες, πολιτικές (Gap Analysis)

• Διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων και κινδύνου (Privacy Impact 

Assessment)

• Καθορισμός ενός πλάνου υλοποίησης του Κανονισμού με βάση τα 

αποτελέσματα των πιο πάνω

• Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

• Καθορισμό Στρατηγικής απορρήτου καθώς και κατάλληλα τεχνικά 

και οργανωτικά μέτρα και πολιτικές για την πρόληψη, τον έλεγχο 

και την παρακολούθηση οποιωνδήποτε παραβιάσεων                                        

• Ενσωμάτωση των προϋποθέσεων του Κανονισμού στις καθημερινές 

λειτουργίες

• Εφαρμογή απαραίτητων διαδικασιών διασυνοριακής επεξεργασίας 

δεδομένων, εντός ή εκτός της Ε.Ε.

• Τήρηση επαρκούς ελεγκτικού ίχνους της ζήτησης και της αποδοχής 

της συγκατάθεσης του πολίτη για τη χρήση προσωπικών δεδομένων

• Αξιολόγηση της συμμόρφωσης περί του απορρήτου 

χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες (π.χ. Big Data, εφαρμογές για 

κινητά, προφίλ πελατών κ.α.)

• Διάθεση επαρκών ελέγχων για διασφάλιση ότι οι ροές δεδομένων 

είναι ασφαλείς και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού. 

Οι οργανισμοί καλούνται να θέσουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες, 

έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα χειρισμού και γνωστοποίησης 

προς την Εποπτική Αρχή, κάθε παραβίασης δεδομένων, εντός 72 

ωρών από τη στιγμή που αποκτάται γνώση του γεγονότος.

Οι απαιτήσεις του Κανονισμού δεν είναι στατικές. Η συμμόρφωση θα 

πρέπει να βασίζεται σε μια συνεχή προσπάθεια αφού οι οργανισμοί 

είναι δυναμικοί και τόσο οι πληροφορίες, όσο και οι μορφές 

διαχείρισης του και τα συνεπαγόμενα ρίσκα, αλλάζουν συνεχώς. 

Για να υπάρχει συνεχής και συνεπής συμμόρφωση, οι πρόνοιες του 

Κανονισμού πρέπει να μεταβληθούν σε ένα σύστημα διεύθυνσης 

(management system) εντός του κάθε οργανισμού. Ενός συστήματος 

που θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις μεταβολές τους στην 

πορεία του χρόνου (Audit trail) και θα εμπεριέχει και τις διαδικασίες 

συνεχούς βελτίωσης του. Γιατί μπορεί να εναρμονιστεί ένας οργανισμός 

σε κάποιο σημείο του χρόνου, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσει και την 

υποδομή και την κουλτούρα αυτόματης ανανέωσης της συμμόρφωσης 

όταν υπάρχουν αλλαγές, ώστε να παραμείνει σε συμμόρφωση. 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η εφαρμογή 

του Κανονισμού θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια ευκαιρία παρά ως βάρος. 

Άλλωστε, μια σωστή στρατηγική διαχείρισης απορρήτου μπορεί να 

προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων ανταγωνιστών 

που δεν θα έχουν τα ίδια επίπεδα προστασίας, αφού δεν θα μπορούν να 

χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους. 

Ο Κανονισμός όπως αναφέρθηκε ήδη, δεν στοχεύει να περιορίσει 

την ψηφιακή οικονομία, αλλά να την ενισχύσει, επιφυλάσσοντας την 

ιδιωτικότητα των πολιτών. 

Στόχος του Συνδέσμου Προστασίας της Ιδιωτικότητας και 

Πληροφοριών Κύπρου που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ, είναι 

να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια προσφέροντας επαγγελματική 

γνώση και καθοδήγηση, να ενημερώνει το κοινό και τους 

επαγγελματίες του Τομέα και να αναβαθμίσει το επάγγελμα του 

ειδικού προστασίας πληροφοριών και ιδιωτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Σύνδεσμο, αποτείνεστε στο 

ΚΕΒΕ, στο τηλέφωνο 22 889890. 

Κυριάκος Παρπούνας
Πρόεδρος Δ.Σ. 

Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Κύπρου

Σημαντικές Ειδήσεις
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Σημαντικές Ειδήσεις

Α. Περιφραγμένοι χώροι για την ανακύκλωση των γυάλινων 
συσκευασιών
Ένα από τα βασικά προβλήματα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού 

είναι η τοποθέτηση των υλικών εκτός των κάδων συλλογής, πράγμα 

το οποίο δημιουργεί μεγάλη οχληρία. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που 

σημαντικός αριθμός κάδων ανακύκλωσης γυαλιού απομακρύνθηκε 

από χώρους τους οποίους επισκέπτεται συχνά το κοινό όπως οι 

υπεραγορές και τα μεγάλα πολυκαταστήματα. Επειδή οι χώροι αυτοί 

προσφέρονται για την τοποθέτηση των κάδων γυαλιού αφού διαθέτουν 

μεγάλους χώρους στάθμευσης, σχεδιάστηκαν ειδικοί περιφραγμένοι 

χώροι ανακύκλωσης γυαλιού στους οποίους τοποθετούνται δύο κάδοι 

γυαλιού τύπου καμπάνας. Ο φετινός σχεδιασμός περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση τριάντα τέτοιων χώρων παγκύπρια. Η αρχή έγινε στο 

τέλος Ιουνίου με την εγκατάσταση οκτώ περιφραγμένων χώρων σε 

όλες τις υπεραγορές Παπαντωνίου σε Λεμεσό και Πάφο. Μεγάλο 

μέρος του κόστους της κατασκευής και της εγκατάστασης των χώρων 

αυτών χορηγεί η Muskita Aluminium Industries την οποία και 

ευχαριστούμε. Ευελπιστούμε ότι σύντομα και άλλες υπεραγορές και 

μεγάλα πολυκαταστήματα θα αποδεχτούν την πρόταση του Οργανισμού 

μας για εγκατάσταση περιφραγμένων χώρων ανακύκλωσης γυαλιού. 

Β. Συλλογή γυαλιού από πόρτα σε πόρτα στο ιστορικό κέντρο της 
Λευκωσίας
Τα ιστορικά κέντρα των πόλεων προσελκύουν πλέον αρκετούς 

επισκέπτες. Είναι γι’ αυτό το λόγο που στους χώρους αυτούς 

παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση απορριμμάτων από τα εστιατόρια, 

τις καφετέριες, τις μπυραρίες και γενικά τα επαγγελματικά υποστατικά 

που λειτουργούν στους χώρους αυτούς. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 

πολλές προσπάθειες για να πειστούν τα επαγγελματικά υποστατικά να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών και ιδιαίτερα 

των γυάλινων συσκευασιών. Η συμμετοχή των επαγγελματικών 

υποστατικών βελτιώθηκε ιδιαίτερα σε Τοπικές Αρχές που έδειξαν 

και αυτές ενδιαφέρον. Υπάρχει όμως αρκετό περιθώριο βελτίωσης. 

Για το λόγο αυτό και για να γίνει η ανακύκλωση ακόμη πιο εύκολη, 

ο Οργανισμός μας ξεκινά σύντομα τη συλλογή γυαλιού από πόρτα 

σε πόρτα στα επαγγελματικά υποστατικά στο ιστορικό κέντρο της 

Λευκωσίας. Η συλλογή θα γίνεται με τη βοήθεια τροχήλατων κάδων 

120 λίτρων δύο φορές την εβδομάδα. Ευελπιστούμε ότι η πιο πάνω 

ενέργεια θα αυξήσει τις ποσότητες γυαλιού που συλλέγονται από τα 

επαγγελματικά υποστατικά, αυξάνοντας σημαντικά τις ποσότητες των 

γυάλινων συσκευασιών που συλλέγονται.

Οι ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης για τα διάφορα υλικά συσκευασίας 

(χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα) διαφοροποιήθηκαν με βάση 

τη νομοθεσία στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Μέχρι τότε ο ελάχιστος 

στόχος για κάθε υλικό ξεχωριστά, ήταν το 15% των ποσοτήτων που 

τοποθετούνταν στην αγορά.

Ένα από τα υλικά στο οποίο αυξήθηκε κατά πολύ ο ελάχιστος στόχος 

ήταν το γυαλί, καθώς από 15% το ελάχιστο ποσοστό ανακύκλωσης 

ορίστηκε στο 60%. Οι προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου του 

γυαλιού είναι συνεχείς και παρά την ετήσια βελτίωση, υπολειπόμαστε 

ακόμη του συγκεκριμένου στόχου. 

Για τον λόγο αυτό, το 2018 προγραμματίστηκαν οι πιο κάτω ενέργειες 

οι οποίες θα συμβάλουν σημαντικά στη συλλογή ακόμη μεγαλύτερων 

ποσοτήτων γυάλινων συσκευασιών.

Γυαλί: Δράσεις για την επίτευξη 
του στόχου

ΓΥΑΛΙ
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Τεχνικά Νέα

Αποτελέσματα Συλλογής 
Οικιακών Συσκευασιών
Το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες 

οικιακών συσκευασιών ανήλθαν στους 12,448 τόνους, σε σύγκριση 

με 12,124 τόνους το πρώτο εξάμηνο του 2017 (αύξηση 3%). 

Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν 4,531 τόνοι PMD σε σύγκριση με 4,298 

τόνους το 2017 (5% αύξηση), 4,797 τόνοι χαρτιού σε σύγκριση με 

4,955 τόνους το 2017 (3% μείωση), και 3,120 τόνοι γυαλιού σε σχέση 

με 2,871 τόνους το 2017 (αύξηση 9%). 

Στην παράσταση που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συνολικές 

ποσότητες PMD, Χαρτιού και Γυαλιού που συλλέχθηκαν το πρώτο 

εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ποσότητες του 2017:

Η ανάλυση των υλικών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία και ανά 

επαρχία φαίνεται πιο κάτω:

Οι ποσότητες οικιακών συσκευασιών που 

συλλέχθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018, 

παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του 2017. Συνολικά, τα υλικά 

που συλλέχθηκαν από τα ρεύματα του PMD, Χαρτιού και 

Γυαλιού αυξήθηκαν κατά 3% περίπου σε σύγκριση με το πρώτο 

εξάμηνο του 2017. Συνολικά συλλέχθηκαν 12,448 τόνοι υλικών 

(12,124 τόνοι το 1ο εξάμηνο του 2017). 

Οι ποσότητες εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών (ΕΒΑΣ) 

παρουσίασαν μια αύξηση της τάξης του 20%. Συνολικά έτυχαν 

διαχείρισης 20,165 τόνοι υλικών (16,786 τόνοι το 1ο εξάμηνο του 2017).

Οι προσπάθειες του Συστήματος για αύξηση των ποσοτήτων υλικών για 

τα οποία έχουν αυξηθεί οι στόχοι στη νομοθεσία, συνεχίζονται και το 

2018. Τον Ιούνιο του 2018 όπως έχει αναφερθεί στις αρχικές σελίδες 

του ενημερωτικού αυτού δελτίου, άρχισε η δημιουργία περιφραγμένων 

χώρων για την ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών σε υπεραγορές και 

μεγάλα καταστήματα. Το πρόγραμμα αυτό, θα βοηθήσει στην περαιτέρω 

ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανακύκλωση του γυαλιού και τον 

περιορισμό της όχλησης που δημιουργείται, όταν οι πολίτες πετούν τις 

γυάλινες συσκευασίες τους έξω από τους κάδους ανακύκλωσης του 

γυαλιού. Οι γυάλινες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα 

στους κάδους ανακύκλωσης για υγειονομικούς λόγους αλλά και για 

λόγους ασφάλειας των πολιτών και των συνεργείων ανακύκλωσης.

Προγραμματίζεται επίσης ειδικό πρόγραμμα συλλογής γυαλιού από 

πόρτα σε πόρτα, με χρήση μικρών τροχήλατων κάδων, από επαγγελματικά 

υποστατικά που βρίσκονται στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Λευκωσίας 

και τα οποία προς το παρόν δεν εξυπηρετούνται από τους κάδους 

τύπου καμπάνας λόγω έλλειψης χώρου ή πρόσβασης. Η έναρξη του 

προγράμματος αναμένεται εντός του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Το 

Σύστημα έχει ήδη προμηθευτεί 158 νέους κάδους ανακύκλωσης του 

γυαλιού, ενώ αναμένεται η παραλαβή 100 κάδων χωρητικότητας 120 

λίτρων για το πρόγραμμα συλλογής από πόρτα σε πόρτα του ιστορικού 

κέντρου της Λευκωσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το γυαλί σημείωσε 

αύξηση της τάξης του 9% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017.

To 2018 επεκτάθηκε το πρόγραμμα συλλογής της Green Dot Κύπρου 

σε δύο νέες περιοχές, το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και την Κοινότητα 

Παραμαλίου. 

Ο Δήμος Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος 

το 2017 εγκατέστησε ημιβυθιζόμενους κάδους για τη συλλογή 

αποβλήτων συσκευασιών από τα ρεύματα που συλλέγει και η Green 

Dot Κύπρου. 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 

ημιβυθιζόμενους 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).  

Η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

συνεχίζεται και το 2018 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο 

Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) και τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

(ECPA).
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Η αντίστοιχη ανάλυση ανά υλικό και ανά επαρχία αλλά σε κατά κεφαλή 

συλλεχθείσες ποσότητες, παρουσιάζεται πιο κάτω:

Τεχνικά Νέα

Οι εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες (ΕΒΑΣ), το πρώτο εξάμηνο 

του 2018 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 20% σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Συγκεκριμένα, έτυχαν διαχείρισης 

20,165 τόνοι υλικών ΕΒΑΣ σε σύγκριση με 16,786 τόνους το πρώτο 

εξάμηνο του 2017. Αναλυτικά, έτυχαν διαχείρισης 12,977 τόνοι 

χαρτιού (10,768 τόνοι το 2017), 1,920 τόνοι πλαστικού (1,935 τόνοι το 

2017), 416 τόνοι γυαλιού (333 τόνοι το 2017), 4,700 τόνοι μετάλλου 

(3,727 τόνοι το 2017) και 151 τόνοι ξύλου (23 τόνοι το 2017).

Εμπορικές / Βιομηχανικές 

Συσκευασίες

Την 1η Απριλίου 2018 εντάχθηκε στο πρόγραμμα συλλογής 

συσκευασιών του Συστήματος ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς. Σε 

συνεργασία με το Δήμο, αποφασίστηκε η δημιουργία 7 νησίδων 

συλλογής των τριών ρευμάτων υλικών PMD, Χαρτιού και Γυαλιού 

και η εξυπηρέτηση 30 περίπου επαγγελματικών υποστατικών για 

τη συλλογή χαρτοκιβωτίων. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε με επιπλέον 

σημεία συλλογής γυαλιού σε επαγγελματικά υποστατικά από τα 

οποία παράγονται μεγάλες ποσότητες γυάλινων συσκευασιών. 

Λόγω της καλοκαιρινής τουριστικής κίνησης στην περιοχή και 

των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, 

μελετάται η δημιουργία επιπρόσθετων σημείων συλλογής για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών. Από την 1η 

Μαΐου 2018 στο πρόγραμμα συλλογής εντάχθηκε επίσης η Κοινότητα 

Παραμαλίου με μία νησίδα συλλογής.

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 

εκτελεί τα έργα συλλογής των πιο πάνω υλικών από την περιοχή 

Λευκωσίας και Λεμεσού για 5 χρόνια.

Από την 1η Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή σε συνεργασία με το 

Δήμο Λευκωσίας, πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής χαρτοκιβωτίων 

από εμπορικά καταστήματα και άλλα επαγγελματικά υποστατικά 

που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, τα οποία λόγω έλλειψης 

χώρου, δυσκολεύονται να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα 

συλλογής. Για το λόγο αυτό, σε καθημερινή βάση, συνεργείο του 

Δήμου με τη χρήση ηλεκτρικού οχήματος συλλέγει χαρτοκιβώτια από 

τις επιχειρήσεις του κέντρου της πόλης και τα μεταφέρει σε ειδικό 

εξοπλισμό (συμπιεστή). Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει δοκιμαστικά 

για περίοδο τριών μηνών.

Νέες περιοχές κάλυψης Έργα συλλογής PMD, Χαρτιού και 

Γυαλιού σε Λευκωσία και Λεμεσό

Πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής 

Χαρτοκιβωτίων από το ιστορικό 

κέντρο του Δήμου Λευκωσίας

Νησίδα συλλογής στην Κοινότητα Παραμαλίου
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Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) σε συνεργασία με 

τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA) και την Green Dot 

Κύπρου, βράβευσαν για τρίτη

συνεχή χρονιά την εταιρεία ΣΟΠΑΖ Λτδ (Αγροεφόδια) κατάστημα 

Ξυλοφάγου, ως το καλύτερο σημείο παραλαβής κενών συσκευασιών 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το συγκεκριμένο κατάστημα κατάφερε 

να συλλέξει κατά τη διάρκεια του 2017 τις μεγαλύτερες ποσότητες 

κενών συσκευασιών.

Το βραβείο, μια επιταγή €500, παρέλαβε ο υπεύθυνος του 

καταστήματος κ. Τάσος Μακρής, από τον Πρόεδρο του Κυπριακού 

Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, κ. Μιχάλη Κυθραιώτη.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διαγωνισμού που 

διενεργήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, για την προώθηση της 

ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Σημειώνεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2018 συλλέχθηκαν 5,5 τόνοι 

κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων από σύνολο 68 

σημείων με 103 τοποθετημένους κάδους, παγκύπρια.

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης και αναβάθμισης του 

προγράμματος συλλογής κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

Φυτοπροστασίας, το Σύστημα προμηθεύτηκε ειδικό τεμαχιστή 

πλαστικών, ο οποίος θα βοηθήσει στην αναβάθμιση του τρόπου λήψεως 

δειγμάτων από κενά συσκευασίας. Με τη συνεχή ενημέρωση των 

Κυπρίων γεωργών μέσω των σημείων πώλησης φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων και με την ορθή εκτέλεση του τριπλού ξεπλύματος από 

πλευράς των γεωργών, αναμένεται να βελτιωθεί η ποιότητα των κενών 

συσκευασιών που μεταφέρονται στους κάδους ανακύκλωσης.

Βράβευση κ. Τάσου Μακρή (κέντρο της φωτογραφίας) της ΣΟΠΑΖ Αγροεφόδια (κατάστημα 

Ξυλοφάγου) από τον πρόεδρο του ΚΥΣΥΦ κ. Μιχάλη Κυθραιώτη (δεξιά), παρουσία του 

εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας κ. Steven Byrde (αριστερά) Έλεγχος παραλαβής σακούλων με κενά συσκευασίας και συμπλήρωση εγγράφων

Πρόγραμμα ανακύκλωσης 

συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Ο Δήμος Αγίας Νάπας σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος 

το 2017 εγκατέστησε ημιβυθιζόμενους κάδους για τη συλλογή 

αποβλήτων συσκευασιών από τα ρεύματα του PMD, Χαρτιού και 

Γυαλιού. Η συλλογή των υλικών του PMD και Χαρτιού από τους κάδους 

αυτούς πραγματοποιείται από συνεργεία του Δήμου με ειδικό όχημα 

και τα υλικά που συλλέγονται παραδίδονται στη μονάδα διαλογής 

της Green Dot Κύπρου στη Λευκωσία. Η συλλογή του Γυαλιού από 

τους ημιβυθιζόμενους 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. 

Ημιβυθιζόμενοι κάδοι συλλογής συσκευασιών στον Δήμο Αγίας Νάπας

Ημιβυθιζόμενοι κάδοι Δήμου Αγίας Νάπας
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Η Green Dot Κύπρου και το 2018 έχει ως κύριους στόχους 

επικοινωνίας την προώθηση της ανακύκλωσης των γυάλινων 

συσκευασιών, το σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών στις τρεις 

κατηγορίες ανακύκλωσης καθώς και την προώθηση της ανακύκλωσης 

ως αναπόσπαστο κομμάτι του ΕΥ ΖΗΝ, της καλής ποιότητας ζωής. Οι 

επικοινωνιακές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την προώθηση 

αυτών των μηνυμάτων παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Όσον αφορά τις εγγραφές νέων μελών, μέχρι το τέλος του 1ου 

εξαμήνου εγγράφηκαν 110 νέα μέλη στον Οργανισμό. Ο συνολικός 

αριθμός των Μελών και Μετόχων του Συστήματος ανήλθε 

στις 1058 εταιρείες, εκ των οποίων οι 86 είναι Μέτοχοι του 

Συστήματος.

Επιτυχία και φέτος

το “Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και 

Ανακύκλωσης Λευκωσίας - Μαθαίνουμε, 

Δημιουργούμε, Διαμορφώνουμε”

Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας, που διοργάνωσε φέτος για 

όγδοη συνεχή χρονιά η Green Dot Κύπρου, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το Φεστιβάλ 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στο Πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκωσία, 

και είχε ψυχαγωγικό, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η είσοδος στο Φεστιβάλ 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν ελεύθερη. 

Στο χώρο του Φεστιβάλ υπήρχαν περίπτερα διαφόρων Οργανισμών, από όπου το κοινό 

μπορούσε να ενημερωθεί για ποικίλα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την 

ανακύκλωση, ενώ παράλληλα υπήρχαν πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια για μικρούς και 

μεγάλους. Ταυτόχρονα, σε δύο εξέδρες φιλοξενούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και παιδικές παραστάσεις τις οποίες το κοινό μπορούσε να 

παρακολουθεί ελεύθερα. 

Στόχος του φετινού Φεστιβάλ ήταν η προβολή της ανακύκλωσης μέσω της παράδοσης, 

και συγκεκριμένα το πώς η ανακύκλωση μπορεί να συμβάλλει θετικά στην προστασία 

του περιβάλλοντος και στη βελτίωση του ΕΥ ΖΗΝ, της ποιότητας της ζωής μας. Για το 

σκοπό αυτό, υπήρχαν εργαστήρια παρασκευής χαλουμιού, παστελιού, σακκουλοδρομίες, 

παραδοσιακός χορός και πολλά άλλα. Παράλληλα, πρόβαλε την ανάγκη συνεργασίας από 

όλους στη διαμόρφωση χαρακτήρων οι οποίοι θα σέβονται το περιβάλλον. 

Το Φεστιβάλ ήταν και φέτος αφιερωμένο στην εκστρατεία ενημέρωσης Rethink (Reduce-

Reuse-Recycle), η οποία είχε συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Life+ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd και 

υποστηρικτές τα Συλλογικά Σύστηματα Διαχείρισης Μπαταριών Οικιακού Τύπου και 

Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, ΑΦΗΣ και Ηλεκτροκύκλωση, αντίστοιχα, η KPMG, 

ο Δήμος Στροβόλου, τα So Easy Stores και η Phil. Andreou. Τέλος, χορηγοί επικοινωνίας 

του Φεστιβάλ ήταν το Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό Time Out Cyprus.  

Η Green Dot Κύπρου ευχαριστήσει θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και 

φυσικά τους χορηγούς, υποστηρικτές, χορηγούς επικοινωνίας και τους Οργανισμούς που 

συμμετείχαν στο Φεστιβάλ για τη στήριξη και τη βοήθειά τους.  Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Φεστιβάλ
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Ενημέρωση

Μέγας Χορηγός - Πετρολίνα Παιχνίδια

Ψυχαγωγία

Παράδοση

Δραστηριότητες
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H Green Dot Κύπρου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 

δημιούργησε νέους περιφραγμένους χώρους για την ανακύκλωση 

γυαλιού οι οποίοι τοποθετούνται σε Υπεραγορές. Πρώτες στην 

προσπάθεια αυτή είναι οι υπεραγορές Παπαντωνίου, οι οποίες 

τοποθέτησαν τους συγκεκριμένους χώρους σε όλες τους τις 

Υπεραγορές σε Λεμεσό και Πάφο. 

Οι ειδικά σχεδιασμένοι και περιφραγμένοι αυτοί χώροι έχουν σκοπό 

τον περιορισμό της οχληρίας που δημιουργείται, όταν οι πολίτες πετούν 

τις γυάλινες συσκευασίες τους έξω από τους κάδους ανακύκλωσης του 

γυαλιού. Οι γυάλινες συσκευασίες θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα 

στους κάδους ανακύκλωσης για υγειονομικούς λόγους αλλά και λόγους 

ασφάλειας των πολιτών και των συνεργείων ανακύκλωσης. Χορηγός των 

περιφράξεων είναι η εταιρεία Muskita. 

Το Σάββατο 23 Ιούνιου, στην Υπεραγορά Παπαντωνίου στον Ύψωνα 

πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση για την προβολή της δράσης 

αυτής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπήρχε Live Link με το Ράδιο 

Πρώτο, το οποίο ενημέρωνε το κοινό για τους νέους περιφραγμένους 

χώρους και το καλούσε να φέρει τα γυάλινα μπουκάλια και τα γυάλινα 

βαζάκια του για ανακύκλωση.

Απώτερος σκοπός της όλης ενέργειας είναι η αύξηση της ανακύκλωσης 

του γυαλιού και η επίτευξη του ιδιαίτερα υψηλού στόχου ανακύκλωσής 

του. Ευελπιστούμε πως και άλλες αλυσίδες Υπεραγορών θα 

ακολουθήσουν το παράδειγμα των Υπεραγορών Παπαντωνίου, για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και πελατών τους. 

Συνεργασίες

Νέοι περιφραγμένοι χώροι 

ανακύκλωσης γυαλιού στις 

Υπεραγορές Παπαντωνίου

To Διαδραστικό Παιχνίδι “Recycling Mania” στην Έκθεση “Ο Πλανήτης σε χρειάζεται”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Μάρτιο η Multimedia 

Διαδραστική Περιβαλλοντική Έκθεση “Ο Πλανήτης σε Χρειάζεται”, 

στην οποία συμμετείχε και στήριζε η Green Dot Κύπρου. Συνολικά, 

επισκέφθηκαν την έκθεση 33,173 άτομα, εκ των οποίων το 61% ήταν 

σχολεία και το 26% οικογένειες.  

Με τη βοήθεια διαδραστικών παιχνιδιών, ηχητικών εφέ και μέσω 

των προσωπικών του επιλογών ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει την πόλη του Μέλλοντος και να δει τις επιπτώσεις των 

ενεργειών του στο νερό, την τροφή, την μετακίνηση και τα κτίρια. 

Στην έκθεση συμμετείχαν επίσης με ενημέρωση αλλά και με τα δικά 

τους διαδραστικά παιχνίδια Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, όπως η Green Dot Κύπρου, η ΑΦΗΣ, 

ο Ανάκυκλος, Cans for Kids, etc. Ο Οργανισμός μας συμμετείχε στην 

έκθεση με το διαδραστικό παιχνίδι “Recycling Mania” όπου οι επισκέπτες 

ενημερώνονταν για το σωστό διαχωρισμό και την ανακύκλωση των 

συσκευασιών και των μπαταριών με διασκεδαστικό τρόπο.

Βασική προτεραιότητα της έκθεσης ήταν η εκπαίδευση των παιδιών και 

των ενηλίκων στους τομείς της κλιματικής αλλαγής την περιορισμένη 

διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων καθώς και τις επιπτώσεις που 

έχουν οι ενέργειες του ανθρώπου στην καθημερινότητά του. Ο στόχος 

Ολοκληρώθηκε η Διαδραστική

Περιβαλλοντική Έκθεση 

“Ο Πλανήτης σε χρειάζεται”

της έκθεσης ήταν να κινητοποιήσει τους επισκέπτες στον τομέα του 

περιβάλλοντος και να συμβάλλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής 

συνείδησης. 

Το 85% των επισκεπτών της Έκθεσης την αξιολόγησε ως Εξαιρετική ή 

Πολύ καλή, ενώ το 95% των επισκεπτών απόλαυσαν την επίσκεψή τους 

και θα ήθελαν να δουν περισσότερες παρόμοιες εκδηλώσεις. 

Πρώτες οι Υπεραγορές Παπαντωνίου!
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Ο Οργανισμός ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το διαδικτυακό κοινό και μέσω διαγωνισμών 

που πραγματοποιεί συστηματικά. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους πραγματοποιήθηκαν 6 

διαγωνισμοί και δόθηκαν συνολικά δώρα σε 11 νικητές.

Ο Οργανισμός μας ξεκίνησε τον Ιούνιο τη διαδικτυακή εκστρατεία 

“Διάλογοι Διαλογής”, η οποία θα συνεχίσει μέχρι το Φθινόπωρο του 

2018. Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και κινητοποίηση 

του κοινού για το σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών των κατηγοριών 

PMD και Χαρτί. Μέσα από χιουμοριστικούς και έξυπνους διαλόγους, 

επώνυμα και ιδιαίτερα αγαπητά πρόσωπα στο ευρύ κοινό βρίσκονται 

στη μονάδα διαλογής για να “ξε-καθαρίσουν” το τι μπαίνει και τι δεν 

μπαίνει σε κάθε μια από τις δύο αυτές κατηγορίες ανακύκλωσης. 

Η Green Dot Κύπρου θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά για την άψογη 

συνεργασία και την εθελοντική συμμετοχή τους στην εκστρατεία, τους:

Ψηφιακή Επικοινωνία

Νικητές ΔιαδικτυακώνΔιαγωνισμών

Εκστρατεία “Διάλογοι Διαλογής”

Ορισμένοι εκ των νικητών των διαδικτυακών διαγωνισμών

Πόπη & Άντζελα

Οι Φασιονίστας

Οι Γυμνασμένοι

Οι Τραγουδιστές

Η Νέα Γενιά

Κωστάκης Κωνσταντίνου

Θέμις Ππόλου

Μάριος Στυλιανού

Τεύκρος Νεοκλέους

Χριστίνα Αργυρού

Ανδρέας Αργυρίδης

Φάνη Σωκράτους

Μάρκος Ιούλιος Δρουσιώτης

Hovig Demirjian

Ανδρέας Χαρής
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Στις 8 Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ο Οργανισμός μας 

φόρεσε τα ροζ γάντια και στήριξε την εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

της Europa Donna Cyprus, “H Πρόληψη σώζει Ζωές”. Με την ενέργεια 

αυτή, η Green Dot Κύπρου συνέβαλε στη διάδοση του μηνύματος της 

πρόληψης του καρκίνου του μαστού και την προώθηση του έργου του 

Οργανισμού. Γιατί η πρόληψη είναι στο χέρι όλων μας! 

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο της Europa Donna 

Cyprus και ευελπιστούμε περισσότερος κόσμος να ενημερωθεί και να 

ευαισθητοποιηθεί για το θέμα αυτό.

Ο Οργανισμός μας σε μια προσπάθεια ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης ακόμα μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού της 

Κύπρου ξεκίνησε επικοινωνιακή εκστρατεία και στα ρωσικά. Η 

εκστρατεία περιλάμβανε τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφήμιση 

καθώς και ενημέρωση μέσω διαδικτύου. Η Green Dot Κύπρου 

προτίθεται να προωθήσει ακόμα περισσότερο τις δράσεις της προς τις 

ρωσόφωνες ομάδες της Κύπρου το επόμενο διάστημα τόσο μέσω της 

ιστοσελίδας της όσο και μέσω άλλων δράσεων και συνεργασιών. 

Τα βίντεο της εκστρατείας θα αναρτώνται σταδιακά κάθε μήνα μέχρι 

το τέλος της εκστρατείας, στο λογαριασμό της Green Dot Κύπρου στο 

youtube, στο Facebook και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. 

Στήριξη του Οργανισμού

“Europa Donna Cyprus”

Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Οι Κουτσομπόλες Οι Κυνηγοί

Ντόρα Μακρυγιάννη Κώστας Καζάκας

Η ομάδα του Οργανισμού μας στήριξε την εκστρατεία “Η Πρόληψη σώζει ζωές”

Ενημέρωση για την ανακύκλωση των συσκευασιών στα ρώσικα

Σκεύη Παπαμιλτιάδους Χάρης Αριστείδου

Ενημέρωση

Ανακύκλωση συσκευασιών

τώρα ΚΑΙ στα Ρωσικά
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Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Η Green Dot Κύπρου δημιούργησε το νέο της παραμύθι με τίτλο “O 

Πρασινομπαλίτσας επιστρέφει”. Το παραμύθι απευθύνεται σε παιδιά 

νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων δημοτικού σχολείου και αποτελεί 

συνέχεια του παραμυθιού που είχε εκδώσει ο Οργανισμός το 2011 

με τίτλο: “ Μικρές Ιστορίες Αγάπης”. Στόχος του Οργανισμού είναι 

η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για την 

ανακύκλωση και το σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών. Επίσης, 

μέσω του παραμυθιού γίνεται αναφορά στην ανακύκλωση των 

μπαταριών και των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Χορηγός 

του παραμυθιού είναι οι Φούρνοι Ζορπάς. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού με το Σώμα Προσκόπων 

Κύπρου, ο Οργανισμός μας παρευρέθηκε στην εκδήλωση των 

Λυκοπούλων που διοργάνωσε το Σώμα Προσκόπων Κύπρου 

στις 21 Απριλίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 150 Λυκόπουλα 

ηλικίας 8-11 ετών, τα οποία εκτός των άλλων ενημερώθηκαν και 

ευαισθητοποιήθηκαν για την ανακύκλωση συσκευασιών, μπαταριών 

και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μέσω παρουσιάσεων και 

διαδραστικών παιχνιδιών. 

Δημιουργία Νέου Παραμυθιού

Συνεργασία με το Σώμα

Προσκόπων Κύπρου

Παραμύθι με τίτλο “Ο Πρασινομπαλίτσας επιστρέφει”
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Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Συμμετοχή σε Άλλες Εκδηλώσεις

Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών από την εκστρατεία 

καθαρισμού “Let’s Do it Cyprus!”

H Green Dot Κύπρου στήριξε για μια ακόμα χρονιά την παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού “Let’s 

Do It Cyprus - ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ”, η οποία πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 29 Απριλίου. Η φετινή εκστρατεία ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς συμμετείχαν σε αυτή 

πάνω από 46,000 εθελοντές κάθε ηλικίας, οι οποίοι συνέλεξαν 31 τόνους σύμμεικτων υλικών και 

18 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών από όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Ο Οργανισμός μας στήριξε για μια ακόμα χρονιά την περιβαλλοντική αυτή με παροχή 3,000 

σακουλιών PMD και με συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από όλες τις περιοχές της Κύπρου.

Ο Οργανισμός μας είναι υπερήφανος που συμμετέχει και στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο 

τη μεγαλύτερη εκστρατεία περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής συμμετοχής που 

πραγματοποιείται στο νησί μας και ευελπιστεί η συγκεκριμένη εκστρατεία να συνεχίσει και τα 

επόμενα χρόνια για το καλό του τόπου και της υγείας όλων μας.

Η Green Dot Κύπρου υποστηρικτής του 20ου Logicom

Cyprus Μαραθώνιου Πάφου

Η Green Dot Κύπρου υποστήριξε τον 20ο Logicom Cyprus Μαραθώνιο Πάφου, o οποίος 

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Μαρτίου στην Πάφο. Στο Μαραθώνιο συμμετείχαν 2750 δρομείς, 

από 50 χώρες του κόσμου. 

Η Green Dot Κύπρου συνέλεξε πέραν των 200 χάρτινων κιβωτίων, 16,000 πλαστικών μπουκαλιών 

εμφιαλωμένου νερού καθώς και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο 

Μαραθώνιο, καθιστώντας τον ένα «πράσινο» Μαραθώνιο. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, 

προωθείται ακόμα περισσότερο το μήνυμα της Ανακύκλωσης και της καλής ποιότητας ζωής, του 

Ευ Ζην, τόσο προς τους αθλητές όσο και προς το ευρύ κοινό. 

Η λειτουργός επικοινωνίας του Οργανισμού, κα. Άρτεμις 

Παλαιογιάννη κατά την παράδοση των σακουλιών 

ανακύκλωσης PMD σε μέλος της ομάδας Let’s Do it Cyprus!

Η Green Dot Κύπρου υποστηρικτής του 20ου Logicom 

Cyprus Μαραθώνιου Πάφου

Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις 

άλλων Οργανισμών

Ο Οργανισμός μας συμμετείχε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 

σε εκδηλώσεις άλλων Οργανισμών με στόχο την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση του κοινού και κυρίως των νεαρών ατόμων. Στην 

πλειοψηφία των εκδηλώσεων, η Green Dot Κύπρου συμμετείχε με 

δικό της περίπτερο και με ψυχαγωγικά και ενημερωτικά παιχνίδια για 

την ανακύκλωση των συσκευασιών. Πιο αναλυτικά, εκπρόσωποι του 

Οργανισμού παρευρέθηκαν στις παρακάτω εκδηλώσεις:

Εκδήλωση “Γιορτή του Παιδιού” στο Δήμο Λατσιών

Με το παιχνίδι “Ανακυκλωδρομίες”, για το σωστό διαχωρισμό των 

συσκευασιών, μια παραλλαγή του παραδοσιακού κυπριακού παιχνιδιού, 

ο Οργανισμός μας συμμετείχε στην εκδήλωση “Γιορτή του Παιδιού” που 

διοργάνωσε, την 1η Ιουνίου, ο Δήμος Λατσιών.

Φεστιβάλ “Ημέρα του Παιδιού” στο Δήμο Λειβαδιών

Ο Οργανισμός μας συμμετείχε στο Φεστιβάλ “Ημέρα του Παιδιού” που 

διοργάνωσε που διοργάνωσε, στις 2 Ιουνίου, ο Δήμος Λειβαδιών. 

Πάρτι Γενεθλίων Κεανίτα

Με ψυχαγωγικά περίπτερα για την ανακύκλωση των συσκευασιών και 

των μπαταριών συμμετείχαμε στo Πάρτι Γενεθλίων της Κεανίτα, που 

διοργάνωσε η ΚΕΑΝ στις 3 Ιουνίου στο εργοστάσιό της στη Λεμεσό. 
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Τα Νέα της Α.Φ.Η.Σ.

Το πρώτο εξάμηνο το 2018, εξελίχθηκε ομαλά για την ΑΦΗΣ και με εμφανή θετικά 

αποτελέσματα στην τοποθέτηση κάδων και στη συλλογή μπαταριών, γεγονός που μας 

επιτρέπει να αισιοδοξούμε ό,τι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πετύχουμε τους φιλόδοξους 

στόχους συλλογής των 70 τόνων. Οι νέοι αυξημένοι στόχοι συλλογής αποτέλεσαν ένα ακόμη 

κίνητρο για τον Οργανισμό μας, στην προσπάθεια του να βρει και να συλλέξει όσο το δυνατό 

περισσότερες μπαταρίες. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο 2018, τοποθετήθηκαν 301 κάδοι σε νέα σημεία συλλογής, ενώ 

συλλέχθηκαν 41,5 τόνοι μπαταριών από όλη την Κύπρο. Από τον Ιούνιο του 2009, όταν η ΑΦΗΣ 

ξεκίνησε τη λειτουργία της, πρώτιστος της στόχος, ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 

δικτύου κάδων σε ολόκληρη την επικράτεια•ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν εύκολα και 

προσβάσιμα να μεταβαίνουν στους κάδους ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ. 

Τοποθέτηση Κάδων

Από τον Ιούνιο του 2009 μέχρι και σήμερα, οι στόχοι παραμένουν υψηλοί 

για την τοποθέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων κάδων μπαταριών 

παγκύπρια. Σκοπός μας, η εύκολη πρόσβαση του κοινού στα σημεία 

συλλογής για την τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων μπαταριών τους. 

Οι υψηλοί στόχοι που θέτει η νομοθεσία, μας αναγκάζουν να συνεχίσουμε 

την προσπάθεια για τοποθέτηση και νέων κάδων με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση των ποσοτήτων συλλογής. Στην παρούσα φάση, υπάρχουν 

τοποθετημένοι πέραν των 4,200 κάδων 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. 

Όσον αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2018, έχουν τοποθετηθεί 301 

νέοι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, οι διπλάσιοι δηλαδή έναντι 

του προϋπολογισμού του εξαμήνου που προνοούσε 150 κάδους. 

Η τοποθέτηση κάδων κατά τη φετινή περίοδο είναι κατά 126,3% 

αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο κατά την οποία 

τοποθετήθηκαν 133 κάδοι. Συνολικά, από τον Ιούνιο του 2009 και τη 

δημιουργία του Συστήματος μέχρι σήμερα, έχουν τοποθετηθεί 4,248 

κάδοι. 

Πιο κάτω παρουσιάζεται ο αριθμός των κάδων που τοποθετήθηκαν ανά 

επαρχία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ανά επαρχία οι τοποθετημένοι κάδοι της 

ΑΦΗΣ όπως είναι διαμορφωμένοι από το 2009 μέχρι τον Ιούνιο 2018. 

Ακολούθως, παρουσιάζεται η κατανομή των κάδων ανά επαρχία.
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Τα Νέα της Α.Φ.Η.Σ.

Συλλογή Μπαταριών

Κατά τη διάρκεια Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, συλλέχθηκαν 41,5 τόνοι μπαταριών (41,547 κιλά) από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ποσότητα 

αυξημένη κατά 15,09% του προϋπολογισμού που προνοούσε 36,099 κιλά, ενώ συγκρίνοντας με την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου μαζεύτηκαν 

29,454 κιλά, φέτος οι ποσότητες αυξήθηκαν κατά 41,06%. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες σε συνεργασία με τα Μέλη και 

τους συνεργάτες μας, προς εντοπισμό σημαντικών ποσοτήτων μπαταριών για ανακύκλωση. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκε ποσότητα σχεδόν 2 τόνων 

(1800 κιλά) μαζικά από στρατόπεδο, σχεδόν 4 τόνοι (3,717 κιλά) από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και σχεδόν 1 τόνος από τα Μέλη μας. 

Η ΑΦΗΣ έκλεισε φέτος 9 χρόνια λειτουργίας και παρουσίασε τους 

στόχους και τα επιτεύγματά της σε δημοσιογραφική διάσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουνίου, στη Λευκωσία. 

Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο Επίτροπος 

Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, κ. Γιάννης Γιαννάκη, 

ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου, 

ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κ. Μάριος Τσιακκής και πολλοί άλλοι. 

Η διάσκεψη είχε ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία καθώς προβλήθηκε από την 

πλειοψηφία των τηλεοπτικών καναλιών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ανά επαρχία η κατανομή των 

συλλεγόμενων ποσοτήτων για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2018.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ποσότητες μπαταριών που συλλέχθηκαν 

ανά επαρχία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ακολούθως, παρουσιάζεται η συνολική ποσότητα μπαταριών που 

συλλέχθηκαν, ανά επαρχία από το 2009 μέχρι σήμερα. 

Η κατανομή των ποσοτήτων που συλλέχθηκαν ανά επαρχία από όλη την 

Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του οργανισμού φαίνεται στο 

πιο κάτω γράφημα.

Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Παρουσίαση του Έργου της ΑΦΗΣ

Βασικά επιτεύγματα και συμπεράσματα από την παρουσίαση της ΑΦΗΣ

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη
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Τα Νέα της Α.Φ.Η.Σ.

Ραδιοφωνική Καμπάνια
Προβολή στο Διαδίκτυο

Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου

Ο Οργανισμός προβλήθηκε το ίδιο διάστημα και μέσω ραδιοφωνικών 

διαφημίσεων οι οποίες είχαν ως κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού 

για τα σημεία που βρίσκονται τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης 

μπαταριών. Οι ραδιοφωνικές καμπάνιες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα 

με τις τηλεοπτικές, τις περιόδους Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και 

Μαΐου - Ιουνίου σε ποικίλους ραδιοφωνικούς σταθμούς με μεγάλη 

ακροαματικότητα. 

Παράλληλα με τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές καμπάνιες, ο 

Οργανισμός είχε έντονη δράση και στο διαδίκτυο με μηνύματα που 

ακολουθούσαν την ίδια φιλοσοφία με την υπόλοιπη εκστρατεία. Η 

προβολή του Οργανισμού στο διαδίκτυο πραγματοποιούταν κυρίως 

μέσω πληρωμένων ποστ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook 

και μέσω εβδομαδιαίων διαγωνισμών. 

Για την ακόμα μεγαλύτερη προβολή των μηνυμάτων του Οργανισμού, 

χρησιμοποιήθηκαν και πινακίδες εξωτερικού χώρου τύπου πίζα σε 

κομβικά σημεία σε Λευκωσία και Λεμεσό. Oι πινακίδες αυτές προέβαλαν 

τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην ανθρώπινη υγεία και στο 

περιβάλλον η ανεξέλεγκτη και λανθασμένη απόρριψη των μπαταριών στο 

περιβάλλον. 

Μηνύματα Ραδιοφωνικής καμπάνιας Αναρτήσεις της ΑΦΗΣ στο Facebook

Τηλεοπτική Καμπάνια

Η ΑΦΗΣ στηρίζει την επικοινωνίας της κατεξοχήν στην προβολή της 

μέσω της τηλεόρασης από όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 

μπορεί να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί. Για το λόγο αυτό, κατά 

το πρώτο εξάμηνο του έτους ο Οργανισμός διενήργησε δύο τηλεοπτικές 

καμπάνιες οι οποίες στηρίχθηκαν σε δύο τηλεοπτικές διαφημίσεις. 

Οι διαφημίσεις πρόβαλαν τις πολύ αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη 

υγεία που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη και λανθασμένη απόρριψη 

των μπαταριών στο περιβάλλον και στα σκύβαλα. Η πρώτη τηλεοπτική 

διαφήμιση προβλήθηκε την περίοδο από Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, ενώ 

η δεύτερη την περίοδο Μαΐου - Ιουνίου μέσω τηλεοπτικών σταθμών με 

πολύ υψηλή τηλεθέαση. Και οι δύο διαφημίσεις απέσπασαν πολύ θετικές 

κριτικές. 

1η Τηλεοπτική Διαφήμιση

2η Τηλεοπτική Διαφήμιση

Πινακίδα Εξωτερικού Χώρου 

στη Λεωφ. Αθαλάσσας

Πινακίδα Εξωτερικού Χώρου στον Πεντάδρομο στη Λεμεσό

Πινακίδα Εξωτερικού Χώρου 

στη Λεωφ. Σταυρού
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Τα Νέα της Α.Φ.Η.Σ.

Κάδοι της ΑΦΗΣ στους Φούρνους Ζορπάς

Το παιχνίδι ‘Recycling Mania’ στη Διαδραστική Έκθεση

Μια από τις στρατηγικές του Οργανισμού για την προώθηση των 

μηνυμάτων του είναι και η σύναψη σταθερών συνεργασιών με 

οργανωμένα σύνολα. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 

έτους, η ΑΦΗΣ ξεκίνησε τη συνεργασία της με το Σώμα Προσκόπων 

Κύπρου. 

Σκοπός της συνεργασίας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

όλων των προσκόπων και των οικογενειών τους για την ανακύκλωση 

μπαταριών. Κάθε Πρόσκοπος είναι πλέον υπεύθυνος να ενημερώνει 

συγγενείς και φίλους για τη σημασία της ανακύκλωσης μπαταριών και 

να συλλέγει τις μπαταρίες τους για ανακύκλωση. Για το σκοπό αυτό, 

έχουν τοποθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών σε όλα τα Συστήματα 

Προσκόπων και έχει διανεμηθεί το ανάλογο ενημερωτικό υλικό. 

Στις αρχές Ιουνίου, η ΑΦΗΣ διενήργησε εκστρατεία για την 

ανακύκλωση μπαταριών με τους Φούρνους Ζορπάς στο πλαίσιο της 

παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας 

τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών στα περισσότερα 

καταστήματα των Φούρνων Ζορπάς τα οποία έχουν παραμείνει ως 

μόνιμα σημεία συλλογής. Παράλληλα, για μια εβδομάδα από τις 4 

μέχρι τις 10 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε εντατική ενημέρωση για 

την ανακύκλωση μπαταριών με ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια και 

βίντεο με τις διαφημίσεις του Οργανισμού. Συνολικά, διανεμήθηκαν 

70,000 ενημερωτικά φυλλάδια στους πελάτες των Φούρνων Ζορπάς, 

ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι σε όλα τα καταστήματα των Φούρνων 

Ζορπάς φορούσαν ειδικά μπλουζάκια με τα μηνύματα της ΑΦΗΣ. 

Τέλος, το ίδιο διάστημα οι διαφημίσεις του Οργανισμού προβάλλονταν 

σε όλα τα υποκαταστήματα των Φούρνων. 

Η εκστρατεία είχε ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία καθώς ενημερώθηκε 

πλήθος κόσμου. Ο Οργανισμός μας ευελπιστεί όπως οι πελάτες των 

Φούρνων Ζορπάς συνεχίσουν να μεταφέρουν τις μπαταρίες τους για 

ανακύκλωση με τον ίδιο και ακόμα μεγαλύτερο ζήλο. 

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε στην Περιβαλλοντική Διαδραστική Έκθεση “ 

O Πλανήτης σε Χρειάζεται” με το διαδραστικό παιχνίδι “Recycling 

Mania”. Η έκθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017, ολοκληρώθηκε 

τον Μάρτιο του 2018 και είχε ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία καθώς την 

επισκέφθηκαν περίπου 33,000 άτομα από όλες τις περιοχές της 

Κύπρου. 

Συνεργασίες

Συνεργασία με το Σώμα 

Προσκόπων Κύπρου
Εκστρατεία για την ανακύκλωση 

μπαταριών με τους Φούρνους Ζορπάς  

Διαδραστική 

Περιβαλλοντική Έκθεση 

“Ο Πλανήτης σε Χρειάζεται”
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Τα Νέα της Α.Φ.Η.Σ.

Συνεργασία ΑΦΗΣ με Masterland

Στις αρχές του 2018, η ΑΦΗΣ ξεκίνησε συνεργασία με τη Masterlαnd, ένα πρωτότυπο, διαδραστικό 

χώρο που λειτουργεί ως πραγματική πολιτεία και φέρνει σε επαφή τα παιδιά με πάνω από 70 

επαγγέλματα μέσω παιχνιδιού. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχει γίνει ενημέρωση στους εκπαιδευτές της Masterland για την 

ανακύκλωση μπαταριών την οποία παρουσιάζουν στα παιδιά που επισκέπτονται το χώρο.

Συμμετοχή σε 

Διάφορες Εκδηλώσεις

H συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων οργανισμών αποτελεί για την ΑΦΗΣ 

ένα βασικό μέσο για να έρχεται σε επαφή με το κοινό με σκοπό την 

όσο το δυνατό μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή του για τα 

οφέλη της ανακύκλωσης των μπαταριών. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 

2018, ο Οργανισμός συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις με τα δικά του 

παιχνίδια για την ανακύκλωση μπαταριών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες 

είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν μικρά φυλλάδια και να λύσουν τυχόν 

απορίες. 

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018, η ΑΦΗΣ συμμετείχε στις εκδηλώσεις 

που ακολουθούν: 

H ΑΦΗΣ στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 

Ο Οργανισμός μας συμμετείχε με δικό του περίπτερο στο Φεστιβάλ 

Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Green Dot Κύπρου που 

πραγματοποιήθηκε το Μάιο στη Λευκωσία. Η ΑΦΗΣ συμμετείχε στο 

Φεστιβάλ με το δικό της περίπτερο όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να παίξουν με το νέο παιχνίδι της ΑΦΗΣ που ακολουθούσε την 

ίδια φιλοσοφία με την τηλεοπτική διαφήμιση. Παράλληλα, στο Φεστιβάλ 

συμμετείχαν και οι μασκότ του Οργανισμού οι οποίες διασκέδαζαν 

μικρούς και μεγάλους. 

Γενέθλια Κεανίτα

Ο Οργανισμός συμμετείχε με παιχνίδι για την ανακύκλωση των μπαταριών 

στα Γενέθλια της Κεανίτα που πραγματοποιήθηκαν στο εργοστάσιο της 

ΚΕΑΝ στη Λεμεσό στις 3 Ιουνίου.  

Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο Δημ. Εκπαίδευσης

Η ΑΦΗΣ συμμετείχε με παιχνίδι για την ανακύκλωση των μπαταριών 

στo Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο Δημοτικής Εκπαίδευσης στο οποίο 

συμμετείχαν 150 μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης από όλη την Κύπρο. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις 9 Ιουνίου.  

Γιορτή του Παιδιού στο Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς 

Ο Οργανισμός συμμετείχε με παιχνίδι για την ανακύκλωση των μπαταριών 

στην εκδήλωση για τη γιορτή του παιδιού που πραγματοποιήθηκε στο 

Δημοτικό Σχολείο Δευτεράς στις 20 Ιουνίου.  

Η ΑΦΗΣ στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας
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Τα Νέα της WEEE Cyprus

Η Ηλεκτροκύκλωση άλλαξε όνομα! Από τις 11 Ιουνίου 2018, το νέο όνομα 

του Οργανισμού μας είναι WEEE (Cyprus) Limited.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τον Οργανισμό στη 

νέα διεύθυνση της ιστοσελίδας: www.weeecyprus.com.cy και να 

επικοινωνήσετε με τη WEEE Cyprus μέσω του νέου κεντρικού 

email: admin@weeecyprus.com.cy

Τα τελευταία χρόνια, σημαντικοί παράγοντες όπως η συρρίκνωση 

της αγοράς Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, οι κλοπές 

των συσκευών από τα σημεία συλλογής της WEEE CYPRUS αλλά 

και η αιμορραγία συσκευών προς τις αυλές συλλογής παλαιών 

μετάλλων (σκραπ) λόγω της υψηλής αξίας των μετάλλων, συνεχίζουν 

να επηρεάζουν σημαντικά τη WEEE CYPRUS. Η αγορά Ηλεκτρικού 

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού η οποία την περίοδο 2010 - 2013 

συρρικνώθηκε κατά 50%, φαίνεται να σταθεροποιείται τα τελευταία 

χρόνια σε επίπεδα όμως πολύ χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν. 

Tα κρούσματα κλοπών των συσκευών από τα οργανωμένα σημεία 

συλλογής των Α.Η.Η.Ε. έχουν αυξηθεί, καθώς δεν υπάρχει κανένας 

έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για το πού καταλήγουν και πώς 

γίνεται η διαχείρισή τους στις αυλές παλαιών μετάλλων. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 συλλέχθηκε το 50% των ποσοτήτων 

Α.Η.Η.Ε. σε σύγκριση με την ιδιά περίοδο της περασμένης χρονιάς. 

Ο λόγος ήταν η οικονομική διευθέτηση μικρής διαρκείας που έγινε 

το 2017 με τις αυλές συλλογής παλαιών μετάλλων που είχε ως 

αποτέλεσμα την μεγάλη εισροή ποσοτήτων Α.Η.Η.Ε.. Η συγκεκριμένη 

διευθέτηση έχει πάψει να είναι πλέον σε ισχύ. Για σκοπούς επομένως 

πιο αντικειμενικής σύγκρισης, συμπεριλαμβάνονται στην παράσταση 

που ακολουθεί και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2016, 

περίοδο κατά την οποία δεν ίσχυε η συγκεκριμένη διευθέτηση. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 συλλέχθηκαν 1,276 τόνοι συσκευών, 

50.7% λιγότεροι από το 2017 (2,522 τόνοι) και 40% περισσότεροι από 

το 2016 (909 τόνοι). 

Τα αποτελέσματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη ανησυχία καθώς 

αποδεικνύεται ξεκάθαρα ο λόγος που τουλάχιστον το 50 % των 

ποσοτήτων Α.Η.Η.Ε. που μπορούν να ανακυκλωθούν, χάνονται. Αν υπήρχε 

ο κατάλληλος έλεγχος/αστυνόμευση, θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ροή 

Α.Η.Η.Ε. προς το Σύστημα από την σωστή οδό χωρίς να αναγκάζεται 

το Σύστημα να πληρώνει την παρανομία με οικονομικά κίνητρα.  

Η επαναχρησιμοποίηση εξοπλισμού όπου αυτό είναι δυνατόν, αποτελεί 

προτεραιότητα για τη WEEE CYPRUS. Η επαναχρησιμοποίηση 

προωθείται τόσο για τα υλικά που συλλέγονται απευθείας από εταιρείες, 

όσο και για τα υλικά που παραδίδονται στο κέντρο ταξινόμησης και 

αποθήκευσης του Συστήματος. Η επαναχρησιμοποίηση αφορά κυρίως 

χρησιμοποιημένο εξοπλισμό Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για τον 

οποίο υπάρχει σχετική ζήτηση. Η επαναχρησιμοποίηση γίνεται τόσο στην 

Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 πραγματοποιήθηκαν 480 παραλαβές 

εξοπλισμού, και προωθήθηκαν 89 τόνοι Α.Η.Η.Ε. με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίηση. Παράλληλα, ο εξοπλισμός που συλλέγεται 

στην αποθήκη της WEEE CYPRUS και είναι κατάλληλος 

για επαναχρησιμοποίηση, αφού ελεγχθεί, προωθείται προς 

επαναχρησιμοποίηση. 

Το Συστήμα όπως και τις προηγούμενες χρονιές, συνέχισε να συλλέγει 

τις μεγαλύτερες ποσότητες Α.Η.Η.Ε. από απορριμματοκιβώτια τύπου 

Hook τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στις αυλές των σκράπ και 

στους χώρους των εταιρειών - μελών της WEEE CYPRUS. Επίσης 

ποσότητες Α.Η.Η.Ε. συλλέγονταν και μέσω εκστρατειών με Τοπικές 

Αρχές ή μέσω μεμονωμένων συλλογών. Η αύξηση που παρατηρείται 

στην απευθείας συλλογή στο Κέντρο Ταξινόμησης και Αποθήκευσης 

του Συστήματος (Κ.Τ.Α.) προέρχεται λόγω μαζικών εισερχόμενων 

ποσοτήτων  Α.Η.Η.Ε.  από κρατικές υπηρεσίες/τμήματα. 

Αλλαγή Ονόματος Οργανισμού

Αποτελέσματα Συλλογής Α.Η.Η.Ε.

Επαναχρησιμοποίηση
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Η WEEE Cyprus φιλοξενεί το WEEE Forum

Ενημέρωση σχολείων για την ανακύκλωση 

Α.Η.Η.Ε. και ξενάγηση στη μονάδα διαχείρισης 

A.H.H.E.

H WEEE Cyprus, φιλοξένησε το Μάιο στην Κύπρο το Συνέδριο του WEEE Forum, του 

οργανισμού ομπρέλα για τα Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό και συμμετείχαν 

Συλλογικά Συστήματα από 22 χώρες. 

Στο Συνέδριο έγινε ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκαν θέματα όπως οι τρόποι επίτευξης 

των στόχων ανακύκλωσης των WEEE, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 

Συλλογικά Συστήματα σε χώρες με νησιωτικό χαρακτήρα, το πώς ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός 

‘General Data Protection Regulation’ μπορεί να επηρεάσει τα Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, και πολλά άλλα. 

Η φιλοξενία του Συνεδρίου του WEEΕ Forum στην Κύπρο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 

τον Οργανισμό και τον τόπο μας αφού εκτός από τις εργασίες του Συνεδρίου οι σύνεδροι 

είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία μας, μέσω επισκέψεων σε 

αρχαιολογικούς χώρους και σε παραδοσιακά χωριά της Κύπρου.

Συνεχίζονται και φέτος με επιτυχία οι οργανωμένες επισκέψεις μαθητών στη μονάδα διαλογής 

του Οργανισμού, και σε χώρους διαχείρισης για ενημέρωση τους για το πώς λειτουργεί το 

Σύστημα αλλά παράλληλα 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 πώς γίνεται, ή πως 

διευκολύνεται η ανακύκλωση, με στόχο να αρχίσουν και οι ίδιοι να ανακυκλώνουν. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 πέραν των 270 μαθητών τόσο από δημόσια όσο και από 

ιδιωτικά σχολεία επισκέφθηκαν το Κέντρο Ταξινόμησης και Ανακύκλωσης (ΚΤΑ). Επιπλέον, τον 

Οργανισμό επισκέφθηκε ομάδα μαθητών στο πλαίσιο έρευνας για το διαγωνισμό «ΜΕΡΑ». Κατά 

την επίσκεψη τους ξεναγήθηκαν στο Κέντρο και είχαν την ευκαιρία να συλλέξουν πληροφορίες 

για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Με την έρευνά τους για την 

ανακύκλωση των Α.Η.Η.Ε. η συγκεκριμένη ομάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό.

Τα Νέα της WEEE Cyprus

To WEEE Forum στην Κύπρο

To WEEE Forum στην Κύπρο
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Καλό Χωριό Ορεινής 12 - 19 Μαρτίου

Πέρα Χωριό και Νήσου 20 - 27 Μαρτίου

Άγιος Αθανάσιος 23 - 27 Μαρτίου

Συνεργασία με τον Οργανισμό

ΡΕΤΟ ΚΥΠΡΟΥ - 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού και άλλα 

κρατικά τμήματα και υπηρεσίες

Εκστρατείες συλλογής Α.Η.Η.Ε. 

σε Δήμους και Κοινότητες

H WEEE CYPRUS στο Φεστιβάλ 

Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

Λευκωσίας 2018

Η συνεργασία της WEEE CYPRUS 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 WEEE CYPRUS συμβάλει στην εθελοντική αυτή προσπάθεια, 

προσφέροντας στον Οργανισμό μεγάλες συσκευές κυρίως ψυγεία και 

πλυντήρια με σκοπό την επιδιόρθωση και πώλησή τους. Μέσα στο 

πρώτο εξάμηνο του 2018 παραδόθηκαν 2 τόνοι μεγάλων συσκευών οι 

οποίοι έχουν αξιοποιηθεί με επαναχρησιμοποίηση. Παράλληλα, στην 

ομάδα ενημέρωσης του Οργανισμού ΡΕΤΟ παραχωρήθηκε για ακόμα μια 

χρονιά περίπτερο στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της 

Green Dot Κύπρου με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις 

και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

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 πρώτο εξάμηνο του 2018 παραδόθηκαν 93 περίπου τόνοι 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Σύστημα. 

Στο πλαίσιο συνεργασίας της WEEE CYPRUS με μεγάλους κυρίως 

Δήμους σε παγκύπρια βάση, εμπορευματοκιβώτια τύπου Hook 

βρίσκονται μόνιμα εγκατεστημένα στα διοικητικά όρια συγκεκριμένων 

Δήμων με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού. Σε μικρότερους Δήμους 

αλλά και κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται επί μονίμου βάσεως, 

διοργανώνονται τοπικές εκστρατείες συλλογής Α.Η.Η.Ε.. Σε αυτές τις 

εκστρατείες, συλλέγονται Α.Η.Η.Ε. τα οποία μεταφέρουν οι πολίτες 

στα εμπορευματοκιβώτια συλλογής σε συγκεκριμένες μέρες. Γίνονται 

ειδικές διευθετήσεις ώστε το κοινό να ενημερώνεται έγκαιρα για τις 

εκστρατείες και να μεταφέρει τα Α.Η.Η.Ε. στα σημεία συλλογής. Οι 

εκστρατείες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στο πρώτο εξάμηνο 

του 2018 είναι οι πιο κάτω:

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. 

Η WEEE CYPRUS έλαβε και φέτος μέρος με δικό της περίπτερο 

στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2018. Ο 

Οργανισμός προωθούσε στο περίπτερό του το μήνυμα της ανακύκλωσης 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μέσω ενός παιχνιδιού, ενώ 

παράλληλα έδινε αναμνηστικά δώρα και ενημερωτικά φυλλάδια στους 

συμμετέχοντες. Η μεγάλη επιτυχία του Φεστιβάλ και η παρουσία σχεδόν 

10,000 ατόμων βοηθά και τη WEEE CYPRUS να περάσει τα μηνύματά 

της και να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει το κοινό. 

Τα Νέα της WEEE Cyprus

Η ομάδα του ΡΕΤΟ στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2018 Το περίπτερο της WEEE CYPRUS στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης 

Λευκωσίας 2018
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Περιβάλλον για Όλους

Ο κήπος σας μπορεί να γίνει ακόμη πιο πράσινος!
5 Ιδέες για φιλική προς το περιβάλλον κηπουρική!

Εάν σχεδιάζετε τον κήπο σας και θέλετε να δημιουργήσετε κάτι νέο εκ του μηδενός, τότε μπορείτε 

να φτιάξετε ένα αυτοσυντηρούμενο περιβάλλον που όχι μόνο μειώνει τα απόβλητα αλλά στηρίζεται 

περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Οι κήποι παίζουν μοναδικό ρόλο στη μείωση των αυξανόμενων πιέσεων μέσα στο οικοσύστημα. 

Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η οικολογική κηπουρική έχει επηρεάσει θετικά τη μείωση των 

κλιματικών αλλαγών, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και περιορίζοντας τα απόβλητα. 

Αν επιθυμείτε να κάνετε τον κήπο σας ακόμα πιο φιλικό προς το περιβάλλον, σας παρουσιάζουμε 

μερικούς πολύ εύκολους, δημιουργικούς και αποτελεσματικούς τρόπους: 

01. Τα έντομα είναι φίλοι μας, καλέστε τα 

στον κήπο!

Ενώ υπάρχουν πολλά έντομα, όπως οι αφίδες, που μπορεί να είναι 

επιβλαβή για τα φυτά, υπάρχουν επίσης ευεργετικά έντομα που 

μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιβλαβών εντόμων. Οι 

πασχαλίτσες και τα νευρόπτερα, για παράδειγμα, τρώνε αφίδες 

όπως η μαύρη μύγα. 

Έτσι, αν έχετε προσβολή από αφίδες, σκεφτείτε να φτιάξετε ένα 

παρτέρι με ηλιοτρόπια ή μαργαρίτες για να προσελκύσετε τους 

“καλούς” και να ελαχιστοποιήσετε τυχόν ζημιές στον κήπο σας. 

02. Tων φρονίμων τα παιδιά, πριν 

πεινάσουν μαγειρεύουν! 

Τα πουλιά μπορούν να χρησιμεύσουν ως εξαιρετικοί φυσικοί 

προστάτες. Εγκαταστήστε τροφοδότες πουλιών για διάφορα πτηνά 

και κουτιά φωλεοποίησης για να ενθαρρύνετε την επίσκεψη 

περισσότερων πουλιών. 

Η παρουσία πτηνών και ευεργετικών εντόμων μπορεί να συμβάλλει 

σημαντικά στη μείωση της χρήσης συνθετικών εντομοκτόνων, 

μυκητοκτόνων και ζιζανιοκτόνων που είναι τοξικά για το 

περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

05. Use me baby one more time 

Οι συσκευασίες καθημερινής χρήσης, οι πλαστικές φιάλες και τα 

ξύλινα δοχεία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με διάφορους 

τρόπους γύρω από τον κήπο. Τα πλαστικά μπουκάλια, για παράδειγμα, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικά, κόβοντας τη βάση και 

τοποθετώντας τα επάνω στο μπάλωμα δενδρυλλίων. Ή αν προτιμάτε 

να έχετε ένα πρόχειρο ποτιστήρι που δεν θα παίρνει πολύ χώρο, 

απλώς κάντε μερικές τρύπες στα καπάκια των πλαστικών φιαλών και 

χρησιμοποιήστε τα για να πασπαλίζετε τις καλλιέργειες σας.

04. Δημιουργήστε ένα δοχείο 

κομποστοποίησης 

Η κομποστοποίηση είναι το πιο σημαντικό συμπλήρωμα που 

μπορείτε να έχετε στο έδαφος του οικολογικού κήπου σας. Η 

κομποστοποίηση αποτελεί τόσο ένα εύκολο τρόπο για να δώσετε 

στον κήπο σας τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να 

αναπτυχθεί, όσο και μια πιο φιλική λύση τόσο για το πορτοφόλι σας 

όσο και για το περιβάλλον.

Με τη βοήθεια της κομποστοποίησης εισάγετε ουσιαστικά 

στον κήπο σας νέους και ευεργετικούς μικροοργανισμούς που 

θα βοηθήσουν να αεριστεί το έδαφος και να ενθαρρύνουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη των φυτών, να αποτρέψουν την εξάπλωση 

των φυτικών ασθενειών, να διατηρήσουν την υγρασία στο έδαφος 

και να χρησιμεύσουν ως φυσική εναλλακτική λύση από τα χημικά 

λιπάσματα. 

Ξεκινήστε συλλέγοντας συστατικά όπως απορρίμματα από φρούτα, 

λαχανικά, κελύφη αυγών, τσάι κ.λπ., καφέ, τεμαχισμένο χαρτί και 

ζιζάνια. Αποφύγετε την κομποστοποίηση κρέατος, ψαριών και 

οστών, καθώς θα προσελκύσουν ανεπιθύμητα παράσιτα. Μόλις 

έχετε το λίπασμα μαζί, απλώστε το μίγμα σε ένα ζεστό, εν μέρει 

ηλιόλουστο χώρο στον κήπο. Θα είναι έτοιμο για χρήση εντός έξι 

έως εννέα μηνών. 

03. Η ισχύς εν τη ενώσει ή αλλιώς 

“Companion Planting”

Οι πιο όμορφοι και υγιείς κήποι είναι εκείνοι με ένα ποικίλο 

μίγμα φυτών. Επιπλέον, ορισμένοι συνδυασμοί φυτών λέγεται ότι 

συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο για να τονώσουν την ανάπτυξη και τη 

ζωτικότητα. 

Οι καλέντουλες, για παράδειγμα, λέγεται ότι βοηθούν στην 

αποτροπή ανεπιθύμητων ιπτάμενων και εδαφικών εντόμων από 

τα φυτά. Τα ψηλά φυτά μπορούν φυσικά να παρέχουν σκιά για πιο 

ευαίσθητα στον ήλιο και μικρότερα φυτά. Παρακάτω είναι μερικοί 

καλοί συνδυασμοί φυτών για να εξετάσετε: 

Σχοινόπρασο & ντομάτες: Η φύτευση του σχοινόπρασου (chive) 

μπορεί να προσφέρει σε κοντινή απόσταση πρόσθετη προστασία 

για τις ντομάτες σας. Η κρεμμυδοειδής μυρωδιά του σχοινόπρασου 

συμβάλλει στην αποτροπή των αφίδων από το να επιτεθούν στις 

ντομάτες σας, αφήνοντάς τους να μεγαλώνουν ειρηνικά. 

Καρότο & Φρέσκα Κρεμμύδια: Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ευεργετικό 

ζεύγος. Η μυρωδιά του κρεμμυδιού θα βοηθήσει να αποθαρρύνει 

τη λεγόμενη ‘carrot root fl y’ από το να μολύνει τα καρότα. Ομοίως, 

η μυρωδιά των καρότων θα βοηθήσει να αποφευχθεί η μύγα του 

κρεμμυδιού από την προσβολή των κρεμμυδιών. 

Αγγούρι & Ραπανάκι & Άνηθο: Όταν το ραπανάκι φυτεύεται με το 

αγγούρι μπορεί να μειώσει την πιθανότητα επίθεσης από σκαθάρια 

στα αγγούρια σας. Μπορείτε επίσης να φυτέψετε κάποιο άνηθο 

κοντά στα αγγούρια σας, καθώς αυτό θα βοηθήσει στην προσέλκυση 

ωφέλιμων αρπακτικών - εκείνων που δεν θα φάνε το αγγούρι, αλλά 

θα τρώνε παράσιτα που προσπαθούν να το καταστρέψουν. 
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Τι λένε οι Συνεργάτες μας

Η πρόσφατη υπόθεση της Cabridge Analytica και της διαρροής των Προσωπικών Δεδομένων 

(Π.Δ.) 50 ή και περισσοτέρων εκ. χρηστών του Facebook, αναδεικνύει με ένταση τη 

διασύνδεση της προστασίας των Π.Δ. με την εμπιστοσύνη του κοινού στις επιχειρήσεις και 

τελικά την εταιρική βιωσιμότητα. Μπορεί το Facebook να έχει εξελιχθεί σε ένα οικονομικό 

κολοσσό πολλών δισεκατομμυρίων, αλλά η πρόσφατη δημοσιότητα για την πιο πάνω διαρροή, 

κόστισε στο Facebook απώλεια αξίας (market capitalisation) περίπου 100 δισεκατομμυρίων 

ευρώ σε μερικές μέρες. Μπορεί το μεγάλο μέγεθος να επιτρέπει στο Facebook προς το παρόν 

να αντέξει το κτύπημα, αλλά κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να πει ότι θα ισχύσει το ίδιο αν 

αποκαλυφθεί μια παρόμοια αστοχία του Facebook, σύντομα. 

Στον τομέα της εταιρικής βιωσιμότητας (Business Sustainability), χρησιμοποιούμε συχνά τον 

όρο «κοινωνική άδεια λειτουργίας» (social licence to operate). Βασίζεται στη λογική ότι η 

κάθε επιχείρηση υπάρχει και λειτουργεί στη βάση μιας άγραφης άδειας από την Κοινωνία που 

της επιτρέπει να υπάρχει και να λειτουργεί. Είναι μια άδεια που δεν έχει καμία σχέση με άλλες 

τυπικές ή και γραφειοκρατικές άδειες λειτουργίας από κράτη και υπηρεσίες, αλλά βασίζεται 

στην αποδοχή, ή και στην ανοχή, της κοινωνίας προς μια επιχείρηση για να λειτουργεί. Αυτή η 

κοινωνική άδεια, εδράζεται κυρίως στην «εμπιστοσύνη» του κοινού προς την επιχείρηση, ότι 

θα λειτουργεί με τρόπο που να περιορίζει τις συνέπειες της στο περιβάλλον και την κοινωνία. 

Θα λειτουργεί δηλαδή υπεύθυνα. Υπάρχουν ακόμη και στην Κύπρο παραδείγματα από εταιρείες 

που έκλεισαν λόγω κοινωνικής πίεσης, αφού απώλεσαν την «κοινωνική άδεια λειτουργίας» 

τους (πχ εργοστάσιο Αστρασόλ στα Λατσιά). 

Η περίπτωση του Facebook τώρα, αναδεικνύει δύο σημαντικές νέες παραμέτρους. Η 

πρώτη, είναι πως η έννοια της «κοινωνικής άδειας λειτουργίας» και η σημασία της σχέσης 

«εμπιστοσύνης» μεταξύ κοινωνίας και επιχείρησης ως αποτέλεσμα του «υπεύθυνου 

επιχειρείν», έχει απόλυτη εφαρμογή ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης. Δεν είναι 

δηλαδή θέμα που αφορά τις μικρότερες ή και αδύναμες επιχειρήσεις που μπορεί πιο εύκολα 

να γονατίσουν στην κοινωνική πίεση. Με την ίδια ένταση, η κοινωνική πίεση μπορεί να 

γονατίσει και γίγαντες, στερώντας τους την κοινωνική άδεια λειτουργίας τους. 

Η δεύτερη παράμετρος είναι και πολύ επίκαιρη και αφορά τη σημασία της προστασίας των 

Π.Δ. για τη διατήρηση της «κοινωνικής άδειας λειτουργίας» μιας επιχείρησης. Ο νέος Γενικός 

Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, (γνωστός ως GDPR) έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της 

προστασίας των Π.Δ. από όλους τους Οργανισμούς. Επιχειρεί ουσιαστικά να ανοικοδομήσει 

τη σχέση «εμπιστοσύνης» μεταξύ των Οργανισμών και των πολιτών. Να δημιουργήσει 

συνθήκες, μέσα από τις οποίες οι πολίτες θα νοιώθουν πιο άνετα να δίνουν τα Προσωπικά 

τους Δεδομένα σε ένα οργανισμό, χωρίς να ανησυχούν για την ανεξέλεγκτη χρήση ή κατάχρηση 

αυτών των δεδομένων. Αναδεικνύει λοιπόν την άμεση σχέση της προστασίας των Π.Δ., με την 

«εμπιστοσύνη» μεταξύ οργανισμών και πολιτών και κατ΄επέκταση με την «κοινωνική άδεια 

λειτουργίας» και εν τέλει, με τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού ή επιχείρησης. 

Υπό αυτή την έννοια, η σωστή αξιολόγηση της ανάγκης για προστασία των Π.Δ. από τους 

Οργανισμούς, καθίσταται πολύ σημαντική. Το όλο διακύβευμα έχει πολύ λιγότερο να κάνει 

με την εφαρμογή ενός Νόμου, αλλά πολύ περισσότερο με τη διασφάλιση της «ανοχής» της 

κοινωνίας προς τον Οργανισμό και φυσικά τελικά, τη βιωσιμότητα του. 

Εισηγούμαι λοιπόν ότι αναγνωρίζοντας αυτή τη διασύνδεση, οι οργανισμοί – επιχειρήσεις 

πρέπει να δουν την εφαρμογή του GDPR ως τακτική βιωσιμότητας (survival tactic) παρά ως 

υποχρέωση εφαρμογής ενός νόμου. Εισηγούμαι επίσης ότι το κεφάλαιο Προστασία των Π.Δ. θα 

πρέπει να αποτελεί σημαντικό κομμάτι των Κοινωνικών Απολογισμών, της εκτίμησης κινδύνων 

(Risk Assessment) και των εκτιμήσεων βιωσιμότητας των οργανισμών – επιχειρήσεων, στο 

άμεσο μέλλον. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

Πόσο βιώσιμη είναι η επιχείρησή σας;

Κυριάκος Παρπούνας

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών

και Ιδιωτικότητας Κύπρου




