Χαρτί Μη Συσκευασίας

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος
και Ανακύκλωσης Λεμεσού

Μπουκαλότοποι

O περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων
Χαρτιού Μη Συσκευασίας) Κανονισμός του 2017
(Κ.Δ.Π 430/2017) προβλέπει τη θέσπιση μέτρων

Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
Λεμεσού σημείωσε και φέτος μεγάλη επιτυχία,
με πλήθος κόσμου να επισκέπτεται και φέτος τον
Μώλο της Λεμεσού…

H Green Dot Κύπρου, στην προσπάθεια της να
εξυπηρετήσει καλύτερα το κοινό και να αυξήσει
την ποσότητα γυάλινων συσκευασιών που
συλλέγει...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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To πρόγραμμα “Green Academy’’ δίνει την ευκαιρία.

Το 2018 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά σε ότι
αφορά την κάλυψη των στόχων για το Σύστημα
αφού κατάφερε να συλλέξει 77 τόνους μπαταρίες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
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Η Ηλεκτροκύκλωση άλλαξε όνομα! Από τις 11
Ιουνίου 2018, το νέο όνομα του Οργανισμού μας
είναι WEEE (Cyprus) Limited.…
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 21
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Μήνυμα
Γενικού Διευθυντή

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Θα ήθελα να σας ευχηθώ προσωπικά καλή και εποικοδομητική νέα χρόνια με υγεία σε εσάς και
στις οικογένειές σας.
Αυτό το newsletter σκοπό έχει να σας ενημερώσει για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο εξάμηνο
και αφορούν τον Οργανισμό μας.
Μέσα από το δικό μου μήνυμα, γίνεται μια ανασκόπηση των πιο σημαντικών εξελίξεων αλλά και
των προκλήσεων που θα συναντήσουμε στο μέλλον.
Η Green Dot επιβάλλεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της για να είναι σε θέση να πετύχει
τους ποιοτικούς στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε λογικά κόστη.
Επί τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δώσει το έναυσμα για μεταρρυθμίσεις και τεχνολογικές
αναβαθμίσεις στον Οργανισμό μας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το 2018 αποφάσισε τα τέλη
συσκευασίας να παραμείνουν ως έχουν και προωθήθηκε μείωση του τέλους εγγραφής στο ποσό
των €50.
Ταυτόχρονα προσφέραμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής νέου μέλους αλλά και
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για υποβολή της Δήλωσης. Αυτά επέφεραν αύξηση στον αριθμό των
μελών μας από 959 το 2017 σε 1111 το 2018.
Επίσης, οι μεταρρυθμίσεις αυτές, μαζί με την αύξηση της κατανάλωσης, βοήθησαν στο να
αυξηθούν οι ποσότητες που αντιπροσωπεύουμε στην αγορά από 64.063 τόνους το 2017 σε 69.012
το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 7,72%. Η αύξηση στις ποσότητες που αντιπροσωπεύουμε
σημαίνει και ανάλογη αύξηση στα έσοδα μας. Το έτος 2018 όμως είχαμε και απώλειες εσόδων περί
του €1.000,000 από άλλες πηγές εισοδήματος.
Η απώλεια των εσόδων αυτών προέκυψε κυρίως από τη μείωση της αξίας των δευτερογενών
υλικών της συσκευασίας του χαρτιού αλλά και από την εφαρμογή της Κανονιστικής Διοικητικής
Πράξης (ΚΔΠ 430/2017). Η συγκεκριμένη ΚΔΠ δημιουργεί υπόχρεους για το χαρτί μη συσκευασίας
και ταυτόχρονα μας αφαιρεί το δικαίωμα να ανακτούμε το κόστος συλλογής και διαχείρισης του
ΧΜΣ από τις τοπικές Αρχές. Εν αναμονή των εξελίξεων για τη δημιουργία νέου οργανισμού, ο
οποίος θα αναλάβει το κόστος διαχείρισης του χαρτιού μη συσκευασίας, το Δ.Σ του Οργανισμού
θα αποφασίσει δεόντως αν θα συνεχίσει να συλλέγει το ΧΜΣ από τα νοικοκυριά, ούτως ώστε να
περιορίσει τις οικονομικές του απώλειες.
Όσον αφορά το Μodus Οperandi, έχουμε δημιουργήσει Κοινοπραξία στον τομέα της συλλογής (το
μεγαλύτερο κέντρο κόστους) με απώτερο σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα της συλλογής από
τα νοικοκυριά, η οποία συνεχίζει να μην είναι στο επιθυμητό επίπεδο.
Ως προβλέπει η υφιστάμενη αδειοδότησή μας, καταθέσαμε τον Δεκέμβριο του 2018 στις Αρχές
νέο αίτημα επαναδειοδότησής μας για την περίοδο Ιουνίου 2019 – Ιουνίου 2025.
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Οι ποσότητες των οικιακών συσκευασιών που συλλέχθηκαν το 2018 αυξήθηκαν από 25.347
τόνους το προηγούμενο έτος σε 26.686, παρουσιάζοντας αύξηση 5%. Ταυτόχρονα, οι ποσότητες
των εμπορικών συσκευασιών σταθεροποιήθηκαν στους 38.673 τόνους σε σχέση με 38.583
τόνους το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό ανακύκλωσης των συσκευασιών ανήλθε σε 81,95% σε
σχέση με 87,71% το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό ανάκτησης ενέργειας το 2018 ήταν 1,62% σε
σχέση με 2,34% το 2017.
Οι νέοι περιβαλλοντικοί σχεδιασμοί και οι μεταρρυθμίσεις του κράτους σχετικά με την
υποχρεωτική διαλογή στην πηγή διάφορων αποβλήτων αλλά και η εφαρμογή προγραμμάτων
όπως το «πληρώνω όσο πετώ», αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά του
Οργανισμού, καθώς θα έχει να διαχειριστεί αρκετά μεγαλύτερες ποσότητες. Ο μοναδικός
τρόπος κάλυψης των αυξημένων δαπανών που θα προκύψουν είναι η καθολική εφαρμογή
του Νόμου σε σχέση με την υποχρέωση όλων των υπόχρεων εταιρειών να συμμετέχουν στο
Σύστημα. Οι ενέργειες του Κράτους έχουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή του Νόμου.
Ευελπιστούμε ότι το Κράτος θα πραξει τα δέοντα προς την κατεύθυνση αυτή.

Μάριος Βραχίμης
Γενικός Διευθυντής
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Γενική Συνέλευση Μετόχων
της Green Dot Κύπρου
Πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 στο κτίριο του ΚΕΒΕ, η
Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Green Dot Κύπρου.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Σπανός παρουσίασε
τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα καθώς και τα αποτελέσματα
του 2017. Παράλληλα παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις καθώς και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα για το τρέχον έτος.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
καθώς και τις Οικονομικές Καταστάσεις του Οργανισμού για το 2017.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, επανεξελέγησαν τα εκ
περιτροπής αποχωρούντα μέλη, κ.κ. Μιχάλης Σπανός και Λίνος Βουρής.
Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης, συνεκλήθη συνεδρία του
Διοικητικού Συμβουλίου για να καταρτισθεί σε σώμα υπό την Προεδρία
του κ. Παναγιώτη Παπαφιλίππου. Στην Προεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου επανεξελέγη ομόφωνα ο κ. Μιχάλης Σπανός και Αντιπρόεδροι
επανεξελέγησαν επίσης ομόφωνα οι κ.κ. Μάριος Τσιακκής και Μάριος Χ’
Γαβριήλ.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο επανέλαβε την προσήλωσή του προς
το καθήκον επίτευξης των εθνικών στόχων ανακύκλωσης και της
εξυπηρέτησης των Κυπρίων πολιτών.

Διαχείριση Χαρτιού Μη Συσκευασίας
O περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας)
Κανονισμός του 2017 (Κ.Δ.Π 430/2017) προβλέπει τη θέσπιση μέτρων
για τη διαχείριση των αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας, μέσω της
υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Ο
Κανονισμός προνοεί ότι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 οι παραγωγοί
(φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία για σκοπούς της άσκησης των
επαγγελματικών τους εργασιών διαθέτουν στην αγορά χαρτί μη
συσκευασίας) θα έπρεπε να μεριμνήσουν ατομικά ή συλλογικά για την
λειτουργία συστήματος διαχείρισης το οποίο θα:
• Eπέτρεπε στους αρχικούς παραγωγούς ή στους κατόχους να
διαχωρίζουν τα απόβλητα χαρτιού μη συσκευασίας στην πηγή και να τα
διαθέταν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή η χωριστή συλλογή τους
• Eπιτύγχανε την χωριστή συλλογή αποβλήτων χαρτιού μη συσκευασίας
• Eπέτρεπε στα απόβλητα χαρτιού μη συσκευασίας να τύγχαναν
τέτοιας διαχείρισης ώστε να διασφαλιζόταν η επίτευξη των στόχων που
προβλέπονταν στις πρόνοιες του Κανονισμού
Να σημειώσουμε ότι το κόστος διαχείρισης του χαρτιού μη
συσκευασίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2018 επωμίζονταν οι Τοπικές
Αρχές οι οποίες αποζημίωναν ανάλογα την Green Dot Κύπρου. Αξίζει
να αναφερθεί ότι ο Οργανισμός συνέλεγε και διαχειριζόταν το χαρτί μη
συσκευασίας έστω και αν δεν είχε τη νομική ευθύνη να το πράττει.
Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2019 οι υπόχρεοι παραγωγοί χαρτιού
μη συσκευασίας δεν οργάνωσαν κάποιο συλλογικό σύστημα με
αποτέλεσμα ο Οργανισμός μας να επωμίζεται το κόστος συλλογής
και διαχείρισης το οποίο ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ ανά έτος.

Ο Οργανισμός μας συνέχισε τη συλλογή και διαχείριση του χαρτιού μη
συσκευασίας θέλοντας να εξυπηρετήσει τον πολίτη ο οποίος για τόσα
χρόνια διαχώριζε το πιο πάνω χαρτί μαζί με τις χάρτινες συσκευασίες
του. Ωστόσο η διευθέτηση αυτή δεν μπορεί να διαρκέσει επ’ άπειρον,
αφενός γιατί το κόστος δεν είναι ευκαταφρόνητο και αφετέρου επειδή
δεν είναι σωστό ο Οργανισμός μας να αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη
άλλων.
Ευελπιστούμε πως το Κράτος θα κινητοποιηθεί για το ζήτημα
έστω και με καθυστέρηση, λαμβάνοντας δράση για να εφαρμοστεί
άμεσα ο πιο πάνω Κανονισμός. Αναμένουμε επίσης πως σύντομα οι
υπόχρεοι παραγωγοί θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν,
οργανώνοντας το συλλογικό σύστημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να
συνεργαστούμε μαζί τους και να τους βοηθήσουμε προς όφελος του
πολίτη και της ανακύκλωσης.
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Νέα εφαρμογή Recycling CY και
νέος Διαδικτυακός Χάρτης
Η Green Dot Κύπρου σε συνεργασία με τον Οργανισμό ΑΦΗΣ Κύπρου
δημιούργησαν τη νέα εφαρμογή Recycling CY η οποία παρέχει χρήσιμες
πληροφορίες για την ανακύκλωση των συσκευασιών και των μπαταριών.
Μέσω της εφαρμογής το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για την ημέρα
και ώρα συλλογής του PMD και του Χαρτιού, καθώς και για το πού
μπορεί να βρει νησίδες ανακύκλωσης και κάδους συλλογής γυαλιού.
Επίσης το κοινό μπορεί να βρει τους χώρους στους οποίους υπάρχουν
κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών και πολλές χρήσιμες πληροφορίες για
τους δύο Οργανισμούς. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης
διεύθυνσης καθώς και τη δυνατότητα πλοήγησης σε σημεία
ενδιαφέροντος όπως οι κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού και μπαταριών.
Τέλος η εφαρμογή προσφέρει πρόσβαση στο Recycling Academy
μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να βρει ακόμη περισσότερες
πληροφορίες για την ανακύκλωση συσκευασιών.
Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα πλοήγησης σε ελληνικά και αγγλικά,
ενώ διατίθεται δωρεάν από το AppStore και το PlayStore.

Μέσω της νέας εφαρμογής Recycling CY το
κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το πώς
μπορεί να ανακυκλώσει τις μπαταρίες του και
τις συσκευασίες του.

Παράλληλα δημιουργήθηκε και ένας νέος διαδικτυακός χάρτης
(διαδικτυακή εφαρμογή) ο οποίος περιέχει όλη την πληροφόρηση
που παρέχει η εφαρμογή Recycling CY. Το κοινό έχει πρόσβαση στον
διαδικτυακό αυτό χάρτη μέσω των ιστοσελίδων των οργανισμών μας.
Ευελπιστούμε ότι η νέα εφαρμογή θα βοηθήσει τόσο στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινού όσο και στην εκπαίδευσή του σε θέματα
ανακύκλωσης.

Διαδικτυακός
χάρτης
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Επίσκεψη του προσωπικού της Green Dot Cyprus στη
βιολογική φάρμα Riverland
Μία μέρα γεμάτη με εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες
είχε την ευκαιρία να απολαύσει το προσωπικό της Green Dot Κύπρου,
πραγματοποιώντας επίσκεψη στη βιολογική φάρμα Riverland στα
Καμπιά.
Οι διάφορες ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες
συμμετείχε το προσωπικό, ενίσχυσαν το ομαδικό πνεύμα και τους
συναδελφικούς δεσμούς αλλά και την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας.
Παράλληλα το προσωπικό βίωσε το «ΕΥ ΖΗΝ», τον τρόπο ζωής που
βασίζεται στην καλλιέργεια υγιούς σώματος και πνεύματος, τη σωστή
διατροφή, τη σωματική άσκηση και ψυχαγωγία, τις καλές κοινωνικές
σχέσεις, τη θετική ψυχολογία και το σεβασμό προς το περιβάλλον και
τους γύρω μας.
Ο Οργανισμός μας πιστεύει πως η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασίας
και προσωπικής ζωής αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία του
προσωπικού, την οποία προσπαθεί να διασφαλίσει με κάθε τρόπο.

Νέες προσλήψεις προσωπικού
Κατά το δεύτερο εξάμηνο η Green Dot Κύπρου προχώρησε σε
πρόσληψη νέου προσωπικού, κατόπιν αποχώρησης του προηγούμενου
προσωπικού. Συγκεκριμένα προσελήφθησαν τρία άτομα: ένα άτομο στο
Τμήμα Γενικής Διοίκησης, ένα άτομο στο Εμπορικό Τμήμα και ένα άτομο
στο Οικονομικό Τμήμα.
Η Green Dot Κύπρου θα ήθελε να ευχαριστήσει τις Λένα Τσούντα,
Άρτεμις Παλαιογιάννη και Νικολέττα Αποστόλου για τη συνεργασία τους
καθ’ όλη την περίοδο που εργάστηκαν για τον Οργανισμό.

MATINA ΖΗΣΙΑΔΟΥ
Λειτουργός Επικοινωνίας

Η Ματίνα είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, με
μεταπτυχιακά στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές του Παντείου
Πανεπιστημίου και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Leiden University. Η Ματίνα
προσλήφθηκε στη θέση της Λειτουργού Επικοινωνίας. Κύρια καθήκοντά
της είναι να οργανώνει και να παρακολουθεί τα προγράμματα ενημέρωσης,
να συνεισφέρει στη στρατηγική επικοινωνία, να ετοιμάζει δελτία τύπου και
εκθέσεις καθώς και να διεκπεραιώνει παρουσιάσεις σχετικά με τη δράση του
Οργανισμού.

ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Λειτουργός ΑΦΗΣ Κύπρου

Η Μαρίνα είναι απόφοιτος Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας καθώς και του κλάδου Λογιστικής και
Οικονομικών του ίδιου Πανεπιστημίου. Ως λειτουργός της ΑΦΗΣ Κύπρου
κύρια καθήκοντά της είναι η διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου του
συστήματος, η τοποθέτηση εντολών (παραλαβών και τοποθετήσεων)
και η διαχείριση του λογιστηρίου του Συστήματος.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Executive Assistant

H Χριστιάνα είναι απόφοιτος Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων
του Frederick University και κάτοχος ΜΒΑ από το CIIM. Εντάχθηκε στο
δυναμικό της Green Dot ως Executive Assistant. Τα κύρια καθήκοντά της
στην εταιρεία αφορούν την υποστήριξη του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή καθώς και των Διευθυντικών
Στελεχών, τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ είναι υπεύθυνη για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τις δημόσιες σχέσεις και την εταιρική
εικόνα του Οργανισμού.
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Οι ποσότητες οικιακών συσκευασιών που
συλλέχθηκαν το 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 5%
περίπου σε σύγκριση με το 2017. Συνολικά συλλέχθηκαν 26,686 τόνοι
υλικών σε σύγκριση με 25,347 τόνους το 2017.
Οι ποσότητες εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών (ΕΒΑΣ) που
ανακυκλώθηκαν το 2018 κινήθηκαν συνολικά στα ίδια επίπεδα με το
2017. Συνολικά έτυχαν διαχείρισης 38,715 τόνοι υλικών σε σύγκριση με
38,583 τόνους το 2017.
Οι προσπάθειες του Συστήματος για αύξηση των ποσοτήτων υλικών
συνεχίστηκαν και το 2018. Τον Ιούνιο του 2018 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.
Για την αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων γυαλιού, το Σύστημα
έχει προμηθευτεί 158 νέους κάδους ανακύκλωσης, ενώ έχει
προγραμματισθεί η προσθήκη επιπλέον κάδων το 2019. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι το οικιακό γυαλί σημείωσε αύξηση της τάξης του 11%
σε σύγκριση με το 2017, ενώ το γυαλί από εμπορικές/βιομηχανικές
εγκαταστάσεις σημείωσε αύξηση της τάξης του 16%.
To 2018 επεκτάθηκε το πρόγραμμα συλλογής της Green Dot Κύπρου
σε δύο νέες περιοχές, το Δήμο Πόλης Χρυσοχούς και την Κοινότητα
Παραμαλίου, ενώ κατόπιν συμφωνίας με το Δήμο Γεροσκήπου, το
Δεκέμβριο του 2018 το πρόγραμμα συλλογής PMD και Χαρτιού που
λειτουργούσε στο Δήμο πιλοτικά με το σύστημα νησίδων, μετατράπηκε
σε συλλογή από πόρτα σε πόρτα.
Η συλλογή κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
συνεχίστηκε το 2018 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) και τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο
(ECPA).

Αποτελέσματα Συλλογής
Οικιακών Συσκευασιών
Το 2018, οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες οικιακών συσκευασιών
ανήλθαν στους 26,686 τόνους, σε σύγκριση με 25,347 τόνους το 2017
(αύξηση 5%). Συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν 9,603 τόνοι PMD σε σύγκριση
με 8,962 τόνους το 2017 (αύξηση 7%), 10,076 τόνοι χαρτιού (ίδια
ποσότητα και το 2017), και 7,007 τόνοι γυαλιού σε σχέση με 6,309 τόνους
το 2017 (αύξηση 11%).
Στην παράσταση που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι συνολικές ποσότητες
PMD, Χαρτιού και Γυαλιού που συλλέχθηκαν το 2018 σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες ποσότητες του 2017:

Η ανάλυση των υλικών που συλλέχθηκαν ανά κατηγορία και ανά επαρχία
φαίνεται πιο κάτω:
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Η αντίστοιχη ανάλυση ανά υλικό και ανά επαρχία αλλά σε κατά κεφαλή
συλλεχθείσες ποσότητες, παρουσιάζεται πιο κάτω:
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Νέες περιοχές κάλυψης
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.
Από την 1η Μαΐου 2018 στο πρόγραμμα συλλογής εντάχθηκε επίσης η
Κοινότητα Παραμαλίου με μία νησίδα συλλογής.
Την 3η Δεκεμβρίου 2018 κατόπιν συμφωνίας με το Δήμο Γεροσκήπου,
το πρόγραμμα συλλογής που λειτουργούσε πιλοτικά από τον
Σεπτέμβριο του 2017, μετατράπηκε σε ‘από πόρτα σε πόρτα’ για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Εμπορικές / Βιομηχανικές
Συσκευασίες
Οι εμπορικές/βιομηχανικές συσκευασίες (ΕΒΑΣ), το 2018 κινήθηκαν
συνολικά στα ίδια επίπεδα με το 2017. Συνολικά έτυχαν διαχείρισης
38,715 τόνοι υλικών ΕΒΑΣ σε σύγκριση με 38,583 τόνους το 2017.
Αναλυτικά, έτυχαν διαχείρισης 27,783 τόνοι χαρτιού (24,616 τόνοι το
2017), 2,582 τόνοι πλαστικού (4,772 τόνοι το 2017), 1,044 τόνοι γυαλιού
(861 τόνοι το 2017), 7,070 τόνοι μετάλλου (8,202 τόνοι το 2017) και 232
τόνοι ξύλου (132 τόνοι το 2017).
Νησίδα συλλογής στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς

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 εκτελεί τα έργα συλλογής
του PMD, Χαρτιού και Γυαλιού από την περιοχή Λευκωσίας και Λεμεσού
για 5 χρόνια.
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Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου
Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό μας και
τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ECPA), συνεχίστηκε με
επιτυχία το 2018. Συνολικά συλλέχθηκαν 13.3 τόνοι συσκευασιών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε σύγκριση με 8.66 τόνους το 2017
(αύξηση 54%) από σύνολο 67 σημείων με 104 τοποθετημένους κάδους
παγκύπρια.
Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες σε συνεργασία με τον ΚΥΣΥΦ για
περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γεωργών για την
ανακύκλωση των συσκευασιών τους μέσω του τριπλού ξεπλύματος και
της επιστροφής τους στα σημεία συλλογής που είναι τα σημεία πώλησης
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Πέραν της ενημέρωσης της οποίας γίνεται από τα σημεία πώλησης και
τον ΚΥΣΥΦ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την παροχή οικονομικών
κινήτρων από τον Σύνδεσμο. Συγκεκριμένα, για το 2018 αποφασίστηκε
όπως βραβευθούν τα καλύτερα σε συμμετοχή σημεία πώλησης σε κάθε
επαρχία, ενώ παράλληλα, δίδεται οικονομικό κίνητρο προς τους γεωργούς
που θα συστήσουν τους περισσότερους νέους συμμετέχοντες στο
πρόγραμμα, ανά επαρχία.

Κάδος Ανακύκλωσης φυτοφαρμάκων

Σακούλα ανακύκλωσης φυτοφαρμάκων
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H προβολή της Ανακύκλωσης ως αναπόσπαστο κομμάτι του Ευ Ζην
αποτέλεσε τον Στρατηγικό στόχο επικοινωνίας του Οργανισμού
μας για το 2018. Παράλληλα η αύξηση των ποσοτήτων των
γυάλινων συσκευασιών που συλλέγουμε και η σωστή διαλογή των
συσκευασιών αποτέλεσαν τους Τακτικούς στόχους επικοινωνίας. Οι
επικοινωνιακές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για την επίτευξη
των πιο πάνω στόχων, το δεύτερο εξάμηνο του 2018, παρουσιάζονται
στη συνέχεια.

Η εγγραφή νέων μελών συνεχίστηκε εντατικά και το δεύτερο
εξάμηνο, αφού εγγράφηκαν 64 νέα μέλη στον Οργανισμό. Η εγγραφή
μέσω διαδικτύου η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές του έτους
διευκόλυνε αρκετά την εγγραφή νέων εταιρειών. Ο συνολικός αριθμός
των Μελών και Μετόχων του Συστήματος ανήλθε στις 1111 εταιρείες,
εκ των οποίων οι 86 είναι Μέτοχοι του Συστήματος.

Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λεμεσού
Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού σημείωσε και φέτος μεγάλη
επιτυχία, με πλήθος κόσμου να επισκέπτεται και φέτος τον Μώλο της Λεμεσού. Το Φεστιβάλ
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Οκτωβρίου και συνδιοργανώθηκε από την Green Dot
Κύπρου και τους Δήμους της Μείζονος Λεμεσού.
Για ακόμα μία φορά το Φεστιβάλ αγκαλιάστηκε τόσο από τον κόσμο της Λεμεσού, όσο και από
ξένους επισκέπτες, που είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την ανακύκλωση και να
ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον.
Στο Φεστιβάλ φιλοξενήθηκαν πέραν των σαράντα ενημερωτικών και ψυχαγωγικών
περιπτέρων, τα οποία περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικά παιχνίδια για την
ανακύκλωση, περίπτερα που προωθούσαν το Ευ Ζην και την ανακύκλωση ως αναπόσπαστο
μέρος του, και περίπτερα που πρόβαλαν το Ευ Ζην μέσω της παράδοσης του τόπου μας.
Το Φεστιβάλ πλαισιώθηκε από πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή χορευτικών
και μουσικών συγκροτημάτων, ενώ πραγματοποιήθηκε και τρίωρο live link από το Ράδιο
Πρώτο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ έγινε και η βράβευση των πρώτων εταιρειών
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Green Academy της Green Dot Κύπρου. Στις εταιρείες
απονεμήθηκε ο τίτλος “Green Company” από την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα
Παναγιώτου.
Μέγας Χορηγός του Φεστιβάλ ήταν η εταιρεία Amdocs. Χορηγοί του Φεστιβάλ ήταν οι
εταιρείες Πετρολίνα, Deloitte, Tsouloftas Group of Companies, Barracuda, Phil. Andreou Digital
Services και So Easy Stores. Τέλος, χορηγοί επικοινωνίας του Φεστιβάλ ήταν το Ράδιο Πρώτο
και το περιοδικό Time Out Cyprus.
Η Green Dot Κύπρου θα ήθελε να 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 Φυλλάδιο του Φεστιβάλ
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Επεκτείνεται το δίκτυο
των περιφραγμένων χώρων
ανακύκλωσης γυαλιού
H Green Dot Κύπρου, στην προσπάθεια της να εξυπηρετήσει καλύτερα το
κοινό και να αυξήσει την ποσότητα γυάλινων συσκευασιών που συλλέγει,
προχώρησε στην τοποθέτηση νέων περιφραγμένων χώρων ανακύκλωσης
γυαλιού στους χώρους στάθμευσης υπεραγορών και μεγάλων εμπορικών
καταστημάτων.
Με την τοποθέτηση των νέων περιφραγμένων χώρων ο αριθμός τους
αυξήθηκε σε 30, ενώ γίνονται μελέτες για περαιτέρω επέκταση του
δικτύου. Οι ειδικά σχεδιασμένοι 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.
Υπενθυμίζεται ότι περιφραγμένους χώρους για την ανακύκλωση των
γυάλινων συσκευασιών μπορεί το κοινό να βρει:
• Σε όλες τις Υπεραγορές Παπαντωνίου
• Σε όλες τις Υπεραγορές Άλφα Μέγα
• Στις Υπεραγορές Μετρό στη Λακατάμια, στη Λάρνακα και στο
Παραλίμνι
• Στα καταστήματα Jumbo (εκτός από το κατάστημα Αγίου Αθανασίου)
•Στα καταστήματα Super Home Centre (εκτός από το κατάστημα της
Πάφου)
• Στο Mall of Engomi
• Στην Υπεραγορά Σκλαβενίτη στη Δυτική Λεμεσό

H Green Dot αρωγός της
πρωτοβουλίας για την πρώτη
«Πράσινη Γειτονιά»
Ο Οργανισμός Green Dot Κύπρου εντάχθηκε στην πρωτοβουλία του
Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και του Δήμου Στροβόλου για τη
δημιουργία της πρώτης «πράσινης γειτονιάς» στην Κύπρο.
Σκοπός του προγράμματος που θα εφαρμοστεί σε πιλοτική φάση είναι
η δημιουργία μίας πρότυπης πράσινης γειτονιάς με την εθελοντική
συμμετοχή των δημοτών της περιοχής, μέσω της αναβάθμισης των
υποδομών, της παροχής κινήτρων αλλά και της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα έχει ως απώτερο στόχο τη μείωση
παραγωγής αποβλήτων, κατανάλωσης ενέργειας και νερού και την
ενθάρρυνση των ενεργειών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
Στην πρωτοβουλία για την «πράσινη γειτονιά» εκτός από την Green Dot
Κύπρου θα συμμετέχουν το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Together
Cyprus, το Cyprus Energy Agency η BIO-economia, η ΑΦΗΣ Κύπρου και η
WEEE Kύπρου.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία της πρώτης
«Πράσινης Γειτονιάς».
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Δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας εκμάθησης για
την ανακύκλωση Green Academy
H Green Dot Κύπρου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του κοινού για τη
σωστή διαλογή των συσκευασιών, δημιούργησε την Green Academy,
ένα microsite το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες και στο κοινό, να
εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την ανακύκλωση.

- Lounic Ltd

Η εγγραφή στην Green Academy γίνεται ηλεκτρονικά, δίνοντας
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε εταιρικό ή ατομικό προφίλ. Με την
ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται και σχετικός τίτλος στη
συμμετέχουσα εταιρεία ή στο συμμετέχων πρόσωπο αντίστοιχα. Αν η
εγγραφή γίνει μέσω του εταιρικού προφίλ, δίνεται στην εταιρεία ο τίτλος
«Green Company», ενώ αν η εγγραφή γίνει μέσω του ατομικού προφίλ,
δίνεται ο τίτλος «Green Ambassador». Σημειώνεται ότι για την απονομή
του τίτλου «Green Company» προϋποθέτει ότι δέκα υπάλληλοι της ίδιας
εταιρείας ή οργανισμού έχουν συμπληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα.

- Amdocs Development Ltd

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε ενότητες: Εισαγωγή στην
ανακύκλωση, σωστή διαλογή PMD, σωστή διαλογή χαρτιού, σωστή
διαλογή γυαλιού και Green Dot Κύπρου. Η κάθε ενότητα περιλαμβάνει
ένα εισαγωγικό επεξηγηματικό βίντεο καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής, βασισμένες στα βίντεο που προβλήθηκαν. Με την επιτυχή
συμπλήρωση της κάθε ενότητας οι συμμετέχοντες μπορούν να
προχωρήσουν στην ακαδημία με στόχο την επιτυχή συμπλήρωση όλων
των ενοτήτων. Για τις ενότητες του PMD, του χαρτιού και του γυαλιού,
υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης και του σχετικού badge, το οποίο
μπορεί να κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

- Petrolina (Holding) Public Ltd

Ο πιο κάτω εταιρείες έχουν ήδη πάρει το πιστοποιητικό “Green Company”:

Στιγμιότυπα από τη βράβευση των ‘’Green Companies’’

- Kean Soft Drinks Ltd
- GPM Henkel Ltd
- EUREKA Ltd
- IMH C.S.C Ltd
- Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ
- HOBO Cafe & Restaurant Ltd
- Impress Tech Ltd

Μπορείτε να εγγραφείτε στην Green Academy στον σύνδεσμο:
http://greendot.com.cy/el/academy-home
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Επικοινωνία - Εκδηλώσεις
Συμμετοχή σε Άλλες Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στον 2ο Radisson Blu
Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας”

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Κύπρο και το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης ενημερώσαμε τους παρευρισκόμενους για το
έργο των Οργανισμών μας και μοιράσαμε ενημερωτικό υλικό.

Το παρών τους έδωσαν και φέτος οι Οργανισμοί Green Dot Κύπρου και
ΑΦΗΣ Κύπρου, συμμετέχοντας στον 2ο Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο
Λάρνακας. Στον πρώτο Πράσινο Μαραθώνιο της Κύπρου η Green Dot
τοποθέτησε κάδους PMD σε πληθώρα επιλεγμένων σημείων της διαδρομής
των αγώνων για τη συλλογή των πλαστικών μπουκαλιών νερού που
χρησιμοποιούσαν οι αθλητές. Παράλληλα, σε περίπτερα της Green Dot
Κύπρου και της ΑΦΗΣ διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό, ενώ η ομάδα της
ΑΦΗΣ συμμετείχε και στα 5 χιλιόμετρα εταιρικού Μαραθωνίου.

Μικροί και μεγάλοι ενημερώθηκαν για τις δράσεις της Green Dot

Η Green Dot Κύπρου έδωσε
το παρών της και φέτος στον
2ο Radisson Blu Διεθνή
Μαραθώνιο Λάρνακας

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ της
Πετρολίνα

Εκδήλωση για το Πρόγραμμα
«Οικολογικά Σχολεία»
Ο Οργανισμός CYMEPA διοργάνωσε εκδήλωση στο Mall of Cyprus για
το Πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία». Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι
Οργανισμοί Green Dot Κύπρου και ΑΦΗΣ Κύπρου καθώς και το Τμήμα
Δασών, η ΑΗΚ και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Και φέτος οι Οργανισμοί μας Green Dot Κύπρου και ΑΦΗΣ Κύπρου
συμμετείχαν στο καθιερωμένο Φεστιβάλ της Πετρολίνα στη Λάρνακα,
με ενημερωτικά περίπτερα και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Το Φεστιβάλ της
Πετρολίνα αποτελεί ίσως την πιο μεγάλη εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο
στη Λάρνακα. Η διαχρονική παρουσία του Οργανισμού μας στο Φεστιβάλ,
μας δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα της
ανακύκλωσης στη Λάρνακα καθώς και τα οφέλη της ανακύκλωσης.
H ομάδα της Green Dot και της ΑΦΗΣ στην εκδήλωση της CYMEPA

Διαλέξεις σε σχολεία

Φεστιβαλ Πετρολίνας

Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας
Η εκδήλωση με τίτλο «Volunteer Day and Bag Swap Event»
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, το American
Center του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, την Πρεσβεία

Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της επικοινωνιακής του δράσης
πραγματοποίησε διαλέξεις σε σχολεία, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους
μαθητές για τη σωστή διαλογή συσκευασιών.
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Το 2018 ήταν η πιο επιτυχημένη χρονιά σε ότι αφορά την κάλυψη των στόχων για το Σύστημα
αφού κατάφερε να συλλέξει 77 τόνους μπαταρίες, 18% περισσότερες από το 2017, και να
τοποθετήσει 583 κάδους ανακύκλωσης σε σημεία ψηλής επισκεψιμότητας από τους πολίτες
με σκοπό να κάνει την ανακύκλωση πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη. Η συλλογική προσπάθεια
σε συνδυασμό με την πολύ καλή συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους και η αφοσίωση
στους στόχους που τέθηκαν για το έτος βοήθησαν στην υπερκάλυψη των στόχων, που για το
2018 ήταν η συλλογή 70 τόνων μπαταριών και η τοποθέτηση 300 κάδων ανακύκλωσης.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο 2018, τοποθετήθηκαν 281 κάδοι σε νέα σημεία συλλογής, ενώ
συλλέχθηκαν 35,7 τόνοι μπαταριών από όλη την Κύπρο.

Ανανέωση αδειοδότησης
του συστήματος
Η ΑΦΗΣ Κύπρου, το συλλογικό σύστημα Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών
Στηλών και Συσσωρευτών, έλαβε τη νέα αδειοδότηση της από το Υπουργείο
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με ισχύ μέχρι τον
Αύγουστο του 2024.
Η νέα αυτή αδειοδότηση δείχνει την εμπιστοσύνη του Κράτους προς
την ΑΦΗΣ και παράλληλα αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έγιναν
τα τελευταία 9 χρόνια για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης
μπαταριών. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε το 2009 με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ
και μεγάλων εισαγωγέων μπαταριών και σήμερα οι μέτοχοι και τα μέλη
του ανέρχονται σε 218 επιχειρήσεις, εισαγωγείς μπαταριών. Από την
έναρξη της λειτουργίας του ο Οργανισμός έχει συλλέξει και ανακυκλώσει
410 τόνους μπαταριών (περίπου 23,000,000 μπαταρίες). Η συλλογή των
μπαταριών γίνεται από τους 4250 κάδους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι
σε χώρους με ψηλή επισκεψιμότητα, όπως καταστήματα τηλεπικοινωνιών
και ηλεκτρονικών ειδών, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, εμπορικά
καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτήρια, και υποκαταστήματα τραπεζών.

Τοποθέτηση Κάδων
Από τον Ιούνιο του 2009, όταν η ΑΦΗΣ Κύπρου ξεκίνησε τη
λειτουργία της, πρώτιστος της στόχος, ήταν η δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου δικτύου κάδων Παγκύπρια έτσι ώστε να
προσφέρει εύκολη πρόσβαση του κοινού στα σημεία για την
απόθεση των χρησιμοποιημένων μπαταριών τους.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, έχουν τοποθετηθεί 281 νέοι
κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών, ποσότητα αυξημένη κατά 87%
έναντι του προϋπολογισμού του εξαμήνου που προνοούσε 150
κάδους. Η τοποθέτηση κάδων κατά τη φετινή περίοδο είναι κατά
3,6% αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
κατά την οποία τοποθετήθηκαν 271 κάδοι. Συνολικά, υπάρχουν
τοποθετημένοι 4251 κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών τόσο σε
σημεία με σημαντική παραγωγή χρησιμοποιημένων μπαταριών
όσο και σε σημεία με εύκολη πρόσβαση για το κοινό. Πιο κάτω
παρουσιάζεται ο αριθμός των κάδων που τοποθετήθηκαν ανά
επαρχία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Ο Γενικός Διευθυντής της Green Dot Κύπρου κ. Μάριος Βραχίμης παραλαμβάνει τη
νέα αδειοδότηση της ΑΦΗΣ Κύπρου από την λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Χρυστάλλα Νησιώτου.
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Συλλογή Μπαταριών
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, συλλέχθηκαν 35,7 τόνοι
μπαταριών (35,691 κιλά) από όλες τις επαρχίες της Κύπρου,
ποσότητα αυξημένη κατά 7% του προϋπολογισμού που
προνοούσε 33,3 τόνους (33,379 κιλά), ενώ συγκρίνοντας με

την αντίστοιχη περσινή περίοδο όπου μαζεύτηκαν 34,2 τόνοι
(34,251 κιλά) φέτος οι ποσότητες αυξήθηκαν κατά 4,2%.
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ποσότητες μπαταριών που
συλλέχθηκαν ανά επαρχία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Επικοινωνία - Εκδηλώσεις

Αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης: 8
στους 10 Κύπριους ανακυκλώνουν μπαταρίες
Την αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των Κυπρίων που ανακυκλώνουν
μπαταρίες κατέδειξε έρευνα που διεξήχθη από την εταιρεία CYMAR για
λογαριασμό του Οργανισμού ΑΦΗΣ Κύπρου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε
μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε 808 άτομα ηλικίας 18-65 ετών ανά
το Παγκύπριο το διάστημα 10/10 -13/10/2018.
Συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση της τάξης 11% σε σχέση με την
περσινή χρονιά, ανεβάζοντας το ποσοστό των Κυπρίων που ανακυκλώνουν
μπαταρίες στο 82%.
Σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι επίσης ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των Κυπρίων γνωρίζει για τον οργανισμό ΑΦΗΣ. Συγκεκριμένα, το 98%
των ερωτηθέντων απάντησε ότι γνωρίζει τον Οργανισμό. Παράλληλα οι
Κύπριοι φαίνεται να έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητα ανακύκλωσης των
μπαταριών, καθώς σε συντριπτικό ποσοστό αναφέρουν την προστασία
περιβάλλοντος (80%) και τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας (41%), ως
τους κυριότερους λόγους για ανακύκλωση των μπαταριών.

Στην αύξηση της συμμετοχής των Κυπρίων στην ανακύκλωση μπαταριών
συνέβαλε τόσο η διαφημιστική καμπάνια του Οργανισμού, όσο και η ύπαρξη
μεγάλου αριθμού κάδων συλλογής μπαταριών σε σημεία που έχουν μεγάλη
επισκεψιμότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το κυπριακό κοινό θεώρησε πετυχημένη τη φετινή
διαφημιστική εκστρατεία της ΑΦΗΣ. Όπως δήλωσε η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων, η διαφήμιση άρεσε και προκάλεσε το ενδιαφέρον, ώθησε για
περισσότερη ανακύκλωση και προκάλεσε το φόβο για τις συνέπειες από τη
μη ανακύκλωση μπαταριών.
Η επιτυχής ενημερωτική εκστρατεία της ΑΦΗΣ αποτυπώνεται και στα
αποτελέσματά της, αφού από κατά το 2018 συνελέγησαν 77 τόνοι
μπαταριών, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα.
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Νέα ιστοσελίδα ΑΦΗΣ

Τηλεοπτική Καμπάνια

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της διαδικτυακής ενημέρωσης του Οργανισμού,
η ΑΦΗΣ προχώρησε στη δημιουργία νέας ιστοσελίδας, με σκοπό
την παροχή σφαιρικής ενημέρωσης τόσο για το κοινό όσο και για τις
επιχειρήσεις. Η νέα ιστοσελίδα αναμένεται να αποτελέσει το κύριο
μέσο παροχής ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς το κοινό, αφού
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανακύκλωση
μπαταριών.

Βασικό μέσο για την προβολή των μηνυμάτων του Οργανισμού μας κατά
το δεύτερο εξάμηνο του έτους παρέμεινε η τηλεόραση. Οι διαφημίσεις
μας προέβαλαν τις αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία που
προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη και λανθασμένη απόρριψη των
μπαταριών στο περιβάλλον. Όπως κατέδειξε και η έρευνα κοινής γνώμης,
η τηλεοπτική καμπάνια αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποδοτική καθώς το κοινό
συγκράτησε το μήνυμα των διαφημίσεων και ωθήθηκε στην ανακύκλωση
μπαταριών. Κατά το δεύτερο εξάμηνο πραγματοποιήθηκε τηλεοπτική
καμπάνια καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου στους τηλεοπτικούς
σταθμούς Omega, Sigma, ANT1 και Alpha Κύπρου.

Η νέα ιστοσελίδα του Οργανισμού παρουσιάζει μία πιο σύγχρονη εικόνα,
κάνοντας την πλοήγηση σε αυτήν πιο εύκολη για το κοινό. Εκτός από
την πληροφόρηση που απευθύνεται προς όλους η ιστοσελίδα διαθέτει
ειδικά τμήματα με πληροφορίες για το ευρύ κοινό και για εταιρείες που
επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Οργανισμό μας.
Η σελίδα είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την νέα μας ιστοσελίδα στο
www.afiscyprus.com.cy

1η Τηλεοπτική Διαφήμιση

2η Τηλεοπτική Διαφήμιση

Ραδιοφωνική Καμπάνια
Ο Οργανισμός προβλήθηκε επίσης μέσω διαφημίσεων σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς Παγκύπριας εμβέλειας. Η ραδιοφωνική καμπάνια είχε ως
κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού για τα σημεία που βρίσκονται
τοποθετημένοι οι κάδοι ανακύκλωσης μπαταριών. Η καμπάνια
πραγματοποιήθηκε τον μήνα Νοέμβριο στους ραδιοφωνικούς σταθμούς
Love FM, ANT1 FM, Klik FM, Super FM, Super Sport FM και Sport FM.
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Πινακίδες Εξωτερικού Χώρου

Προβολή στο Διαδίκτυο

Τα μηνύματα του Οργανισμού προβλήθηκαν και μέσω πινακίδων
εξωτερικού χώρου τύπου πίζα σε κομβικά σημεία σε Λευκωσία και Λεμεσό,
καθώς και στους αυτοκινητόδρομους. Oι πινακίδες αυτές προέβαλαν τις
αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον η
ανεξέλεγκτη και λανθασμένη απόρριψη των μπαταριών. Παράλληλα κατά
την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών τοποθετήθηκαν πινακίδες
με χριστουγεννιάτικες ευχές του Οργανισμού, προτρέποντας το κοινό να
ανακυκλώσει τις μπαταρίες του.

Ο Οργανισμός προβλήθηκε και μέσω διαδικτυακής καμπάνιας, με
μηνύματα που ακολουθούσαν την ίδια φιλοσοφία με την υπόλοιπη
εκστρατεία. Η προβολή έγινε κυρίως μέσω προγραμματισμένων
αναρτήσεων στο Facebook ενώ τοποθετήθηκαν και διαφημίσεις σε local
portals, στο Instagram και στο Adstore.

Πινακίδα Εξωτερικού Χώρου
στη Λεωφ. Αθαλάσσας

Πινακίδα Εξωτερικού Χώρου
στη Λεωφ. Σταυρού
Αναρτήσεις της ΑΦΗΣ στο Facebook

Πινακίδα Εξωτερικού Χώρου στον Πεντάδρομο στη Λεμεσό

Αναρτήσεις της ΑΦΗΣ στο Instagram

Πινακίδα με Χριστουγεννιάτικες
ευχές του Οργανισμού

Πινακίδες σε αυτοκινητόδρομους

Αναρτήσεις της ΑΦΗΣ σε gif banner
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Διαδικτυακά παιχνίδια και
διαγωνισμοί

Τοποθέτηση φορτιστών ΑΦΗΣ σε
χώρους εστίασης

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επικοινωνιακής της δράσης η ΑΦΗΣ
δημιούργησε δύο νέα διαδικτυακά παιχνίδια, το «Τραμπολίνο» και το
«AFISMAN – Μπαταριοσυλλέκτης». Σκοπός των δύο παιχνιδιών ήταν να
προβάλουν την ανακύκλωση μπαταριών μέσα από ένα διασκεδαστικό
αλλά συνάμα και εκπαιδευτικό τρόπο, αφού μέσω των παιχνιδιών το
κοινό εκπαιδεύτηκε για τα είδη των μπαταριών που ανακυκλώνει η ΑΦΗΣ.
Στα παιχνίδια συμμετείχαν συνολικά 8200 άτομα. Οι νικητές των δύο
παιχνιδιών παρέλαβαν από ένα mountain bike.

Η ΑΦΗΣ Κύπρου σε συνεργασία με την Power Up Spot τοποθέτησε στα
καταστήματα εστίασης Second Cup Cyprus (Έγκωμη , Λατσιά και Πλατύ) &
Moondog’s φορτιστές για κινητά και tablets, προκειμένου να εξυπηρετηθεί
η πελατεία των χώρων αυτών. Στις πλακέτες των φορτιστών αναγράφηκαν
μηνύματα για την ανακύκλωση μπαταριών.

Φορτιστές της ΑΦΗΣ στο Moondog’s με
σύνθημα «Όχι στα σκουπίδια»
Ο Πρόεδρος της ΑΦΗΣ Κύπρου κ. Κρις
Χριστοδούλου κατά την παράδοση του
ποδηλάτου στον νικητή του παιχνιδιού
«Τραμπολίνο» κ. Μάριο Αντρέου

Ο νικητής του παιχνιδιού AFISMAN Αντρέας
Χρυσοστόμου παραλαμβάνει το δώρο του
παιχνιδιού «AFISMAN -Μπαταριοσυλλέκτης»
από τον Εμπορικό Διευθυντή κ. Σάκη
Θεοδοσίου

Η ΑΦΗΣ χορηγός της τηλεοπτικής
μετάδοσης του Super Cup
H ΑΦΗΣ ήταν χορηγός της τηλεοπτικής μετάδοσης του Super Cup το
οποίο διεξήχθη το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου μεταξύ του ΑΠΟΕΛ και της
ΑΕΚ.

Οι πελάτες των Second Cup μπορούν να
εξυπηρετούνται από τους φορτιστές της ΑΦΗΣ

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση
ΑΦΗΣ στο Mall of Cyprus
Ο Οργανισμός πραγματοποίησε την καθιερωμένη του Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση στο Mall of Cyprus το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου. Μικροί και
μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανακύκλωση
μπαταριών, ενώ έπαιξαν το νέο διαδικτυακό παιχνίδι «AFIS MAN –
Μπαταριοσυλλέκτης». Παράλληλα το κοινό ενθαρρύνθηκε να φέρει τις
άδειες μπαταρίες του προκειμένου να τις ανακυκλώσει στον κάδο της
ΑΦΗΣ που βρίσκεται στο Mall. Τον παλμό της εκδήλωσης αναμετέδωσε
το Ράδιο Πρώτο με live link, με τις μουσικές παραγωγούς να μοιράζονται
καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την
ανακύκλωση μπαταριών

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση της ΑΦΗΣ στο Mall of Cyprus
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Συμμετοχή σε διάφορες
εκδηλώσεις

Εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Η συμμετοχή του Οργανισμού σε εκδηλώσεις αποτελεί βασικό
επικοινωνιακό εργαλείο που αποσκοπεί στην ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα οφέλη της ανακύκλωσης των
μπαταριών. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, ο Οργανισμός συμμετείχε
σε μία πληθώρα εκδηλώσεων με ενημερωτικά περίπτερα και εκπαιδευτικά
παιχνίδια.

Το Δημοτικό Σχολείο Κόρνου πραγματοποίησε εκδήλωση στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση Αποβλήτων, στην
οποία έλαβαν μέρος οι Οργανισμοί ΑΦΗΣ και Green Dot Κύπρου. Οι
παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα ανακύκλωσης
συσκευασιών και μπαταριών, ενώ διασκέδασαν με τα παιχνίδια «Ρίξε το
στον Κάδο» και «Τροχός της Τύχης».

H ΑΦΗΣ στην εκδήλωση
του ΠΑΣΥΚΑΦ
Ο Οργανισμός συμμετείχε με δικό του περίπτερο στο Φεστιβάλ
του ΠΑΣΥΚΑΦ στις 23 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο της Ακρόπολης.
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την
ανακύκλωση μπαταριών και να παίξουν με το νέο παιχνίδι της ΑΦΗΣ.
Ανακύκλωση μπαταριών
στο πλαίσιο της
εκδήλωσης στο Δημοτικό
Σχολείο Κόρνου

Η ΑΦΗΣ Κύπρου στον 2ο Radisson
Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Η ΑΦΗΣ στην εκδήλωση του ΠΑΣΥΚΑΦ

Η ομάδα της ΑΦΗΣ Κύπρου έδωσε και φέτος το «παρών» της στον
Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας, όπου συμμετείχε στα 5 χιλιόμετρα
εταιρικού μαραθωνίου. Παράλληλα στο ενημερωτικό περίπτερο
του Οργανισμού το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί από τους
λειτουργούς της ΑΦΗΣ για την ανακύκλωση μπαταριών.

H ΑΦΗΣ στο Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λεμεσού
Ο Οργανισμός συμμετείχε και φέτος με δικό του ενημερωτικό περίπτερο
καθώς και εκπαιδευτικό παιχνίδι στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λεμεσού 2018 που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6
Οκτωβρίου. Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ ενημερώθηκαν για τα οφέλη
της ανακύκλωσης μπαταριών, ενώ οι μασκότ «Μπαταριούλης» και
«Μπαταριούλα» διασκέδασαν το κοινό.

Η ομάδα της ΑΦΗΣ έτρεξε και φέτος στα 5 χιλιόμετρα εταιρικού Μαραθωνίου Λάρνακας
Radisson Blu.

Το ενημερωτικό περίπτερο της ΑΦΗΣ στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
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Αλλαγή Ονόματος Οργανισμού
Η Ηλεκτροκύκλωση άλλαξε όνομα! Από τον Ιούνιο του 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

Αποτελέσματα Συλλογής Α.Η.Η.Ε.
Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, οι ποσότητες των Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) που ανακτήθηκαν
ήταν ελαφρώς αυξημένες (1327 τόνοι) από το πρώτο εξάμηνο του έτους
(1276 τόνοι).

τις βρουν, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στα παλιοσίδερα.

Κατά το έτος 2018 συλλέχθηκε αισθητά μικρότερη ποσότητα Α.Η.Η.Ε.
σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά. Ο λόγος, όπως επεξηγήθηκε
και σε προηγούμενες αναφορές, ήταν η οικονομική διευθέτηση μικρής
διάρκειας που έγινε το 2017 με τις αυλές συλλογής παλαιών μετάλλων
-με αποτέλεσμα τη μεγάλη εισροή ποσοτήτων Α.Η.Η.Ε.-, η οποία έπαψε
να είναι σε ισχύ. Στο γράφημα που ακολουθεί και για σκοπούς καλύτερης
σύγκρισης, συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα του 2016 όπου
δεν ίσχυε η προαναφερθείσα διευθέτηση μικρής διάρκειας.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι ποσότητες ΑΗΗΕ που συνελέγησαν ανά
έτος από το 2010 μέχρι και το 2018. Αν εξαιρεθεί το έτος 2017, φαίνεται
ξεκάθαρα η μικρή αλλά σταδιακή αύξηση στις ποσότητες Α.Η.Η.Ε. ,
αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλει η WEEE Cyprus
για τον εντοπισμό και τη συλλογή τους.

Τα αποτελέσματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη ανησυχία καθώς
αποδεικνύεται ξεκάθαρα ο λόγος για τον οποίο ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό Α.Η.Η.Ε. που υπάρχουν για ανακύκλωση, δεν ανακτώνται, αφού
οι διάφοροι γυρολόγοι τα συλλέγουν και τα πωλούν για να τα πωλούν
σαν μέταλλα και όχι σαν ηλεκτρικές συσκευές. Είναι δεδομένο ότι αν
υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος, θα υπήρχε και μεγαλύτερη ροή Α.Η.Η.Ε.
προς το Σύστημα από τη σωστή οδό χωρίς να αναγκάζεται το Σύστημα
να καταφεύγει στην παροχή οικονομικών κινήτρων για να ανακτήσει
αυτές τις συσκευές.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι ποσότητες που καταλήγουν στο
Σύστημα από τις διάφορες πηγές. Η μεγαλύτερη ποσότητα Α.Η.Η.Ε. που
ανακτούμε προέρχεται από τα Hooks που βρίσκονται εγκατεστημένα
στις αυλές εταιρειών διαχείρισης παλαιών μετάλλων. Η τάση αυτή είναι
αποτέλεσμα και της αδράνειας των Αρχών να ελέγξουν τη λειτουργία
των αυλών διαχείρισης παλαιών μετάλλων καθώς και των πολλών
παράνομων συλλεκτών, οι οποίοι συλλέγουν συσκευές από οπουδήποτε

Τέλος, στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζονται οι ποσότητες Η.Η.Ε. που
τοποθετούνται (πωλούνται) στην αγορά από τα Μέλη του Οργανισμού.
Από την παράσταση φαίνεται η δραματική μείωση στις πωλήσεις του
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού τα προηγούμενα χρόνια λόγω
της κρίσης.
Την τελευταία τετραετία (2014 – 2018), παρατηρείται μια σταθερότητα
πλέον στις πωλήσεις με μικρές διακυμάνσεις, αλλά σε επίπεδα πολύ
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χαμηλότερα σε σχέση με το παρελθόν.

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
συνεχίστηκε και φέτος. Η συνεργασία στοχεύει στην ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος αποσύρεται
κατόπιν εξέτασης και πιστοποίησης της ακαταλληλότητάς του. Κατά το
2018 παραδόθηκαν περίπου 108 τόνοι ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στο Σύστημα.

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 2018 πραγματοποιήθηκαν 876 παραλαβές
εξοπλισμού, και έτυχαν επαναχρησιμοποίησης 159 τόνοι Α.Η.Η.Ε..

Ο εξοπλισμός κατά την
παράδοση με προορισμό την
ανακύκλωση

Συνεργασία με τον Οργανισμό ΡΕΤΟ
ΚΥΠΡΟΥ-ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
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. Κατά το 2018
παραδόθηκαν 2 τόνοι μεγάλων συσκευών οι οποίοι έχουν αξιοποιηθεί
με επαναχρησιμοποίηση.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
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Ενημέρωση σχολείων για
την ανακύκλωση Α.Η.Η.Ε.
και ξενάγηση στη μονάδα
διαχείρισης A.H.H.E.

Συνάντηση του WEEE Forum στην
Μάλτα

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..

Η WEEE CYPRUS θεωρεί πως η τεχνογνωσία και η εμπειρία που θα
αποκτήσει μέσω του WEEE Forum και των μελών του, θα συμβάλει
σημαντικά στη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών του
Οργανισμού. Στα πλαίσια αυτά, παρευρέθηκε στη συνάντηση που έγινε
τον Οκτώβριο στο Ραμπατ της Μάλτας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν
και έλαβαν μέρος τα Συστήματα που δραστηριοποιούνται σε νησιά.

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. Με αυτό τον τρόπο τους δίνεται η ευκαιρία
να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς
πραγματοποιείται η ανακύκλωση των συσκευών με στόχο να
ενθαρρυνθούν και οι ίδιοι να ανακυκλώνουν.

Η WEEE CYPRUS είναι μέλος του WEEE Forum, του Οργανισμού
Ομπρέλα για τα Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Η WEEE CYPRUS συμμετείχε στις συζητήσεις, αντάλλαξε συμβουλές
και απόψεις για σημαντικά (οικονομικά και τεχνικά) θέματα καθώς και
τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Συστήματα στη συλλογή και
διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. στα νησιά. Τέλος, αποκόμισε καλές πρακτικές
που θα μελετήσει για βελτίωση του Συστήματός μας.

Κατά το 2018 πέραν των 270 μαθητών τόσο από δημόσια όσο και
από ιδιωτικά σχολεία επισκέφθηκαν το Κέντρο Ταξινόμησης και
Ανακύκλωσης (ΚΤΑ).

Εκστρατείες συλλογής Α.Η.Η.Ε. σε
Δήμους και Κοινότητες
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. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι εκστρατείες βοηθούν σημαντικά στη σταδιακή
αύξηση της συμμετοχής του κοινού στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των
συσκευών. Οι εκστρατείες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το 2018
είναι οι ακόλουθες:
Καλό Χωριό Ορεινής

12 - 19 Μαρτίου

Πέρα Χωριό και Νήσου

20 - 27 Μαρτίου

Άγιος Αθανάσιος

23 - 27 Μαρτίου

Δρομολαξιά - Μενεού

17 - 24 Σεπτεμβρίου

Δήμος Τσερίου

29 Οκτωβρίου - 05 Νοεμβρίου

Ψιμολόφου

23 Νοεμβρίου - 03 Δεκεμβρίου

Πέρα Χωριό και Νήσου

12 - 21 Δεκεμβρίου

Η WEEE CYPRUS 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 WEEE CYPRUS ευχαριστεί και τους Δήμους οι
οποίοι διαθέτουν μόνιμα εγκατεστημένα στα διοικητικά τους όρια
απορριμματοκιβώτια τύπου Hook για τη συλλογή των Α.Η.Η.Ε.. Οι
συνεργαζόμενες Τοπικές Αρχές την παρούσα περίοδο είναι οι Δήμοι
Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Λεμεσού, Γερμασόγειας, Λάρνακας και
Δερύνειας.

To WEEE Forum στην Μάλτα

Η WEEE στο Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λεμεσού
Και φέτος ο Οργανισμός συνδιοργάνωσε μαζί με την Green Dot Κύπρου
και την ΑΦΗΣ Κύπρου σε συνεργασία με τους Δήμους της Μείζονος
Λεμεσού το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού, το
οποίο διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου.
Ο Οργανισμός είχε το δικό του ενημερωτικό και ψυχαγωγικό περίπτερο,
όπου το κοινό μπορούσε να λάβει πληροφόρηση για την ανακύκλωση
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και να λάβει αναμνηστικά
δώρα.

Το περίπτερο της WEEE CYPRUS
στο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης Λευκωσίας 2018
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Περιβάλλον για Όλους

Μονοπάτια της φύσης στην Κύπρο
Παραδοσιακά, ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσεις πραγματικά
ένα μέρος είναι να τον διανύσεις περπατώντας. Παρά τη μικρή του
έκταση, το νησί της Κύπρου ενσωματώνει με εντυπωσιακό τρόπο στο
φυσικό και ποικιλόμορφο τοπίο του παρελθόν 10.000 χρόνων.
Με ευνοϊκό κλίμα ολόχρονα, η υπέροχη ύπαιθρος του νησιού
είναι εύκολα προσβάσιμη και προσφέρει, χάρη στα πολυάριθμα
και με σήμανση μονοπάτια της φύσης, πληθώρα ευκαιριών για
πραγματοποίηση ενός ταξιδιού στη φύση, στην ιστορία και τον
σπολιτισμό. Συνολικά υπάρχουν 52 σηματοδοτημένα μονοπάτια
της φύσης που προβάλλουν τα όμορφα τοπία και τον έντονο
μεσογειακό χαρακτήρα του νησιού. Περπατώντας τα θα ανακαλύψετε
ένα θησαυρό ποικίλης χλωρίδας και πανίδας, απομεινάρια που
μαρτυρούν την ιστορία των μεταλλείων του νησιού, καθώς και άλλα
ενδιαφέροντα μνημεία.
• Παρόλον που κάποια μονοπάτια είναι πιο απαιτητικά, όλα
προσφέρουν την ίδια ευχαρίστηση για τις αισθήσεις, ιδιαίτερα κατά
τους εαρινούς μήνες, οπότε και μπορείτε να απολαύσετε τους ήχους
και τις ευωδίες της φύσης σ΄ όλο τους το μεγαλείο.

προστατευόμενων φυτών της Σύμβασης της Βέρνης. Ανάμεσα σ΄
αυτά είναι τα εξής:
- “Σκύλλα”: ένα είδος φυτού της οικογένειας των υακίνθων
- Loch’s Glory of the snow (του Τροόδους), (Chionodoxa lochiae)
- Lefkara’s ankle (Astragalus macrocarpus ssp. Lefkarensis)
- Kυπριακή ορχιδέα
- Kυπριακή τουλίπα

Πανίδα
Η Κύπρος διαθέτει επίσης μια υπέροχη ποικιλία βιότοπων
κατάλληλων για πολλά είδη ζώων χάρη στην ποικιλία των τοπίων
του νησιού - το καθένα με το δικό του ιδιαίτερο μικροκλίμα και
τοπογραφικά χαρακτηριστικά και την ποικιλία των εδαφών και
γεωλογικών υποστρωμάτων, καθώς και την ποικιλομορφία των
δασών και της γεωργικής βλάστησης.
Ανάμεσα στα θηλαστικά που συναντιούνται στο νησί είναι τα εξής:

Χλωρίδα
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στην Κύπρο 1.908 διαφορετικά
είδη φυτών, υποείδη, ποικιλίες, μορφές και υβρίδια. Ο αριθμός
αυτός περιλαμβάνει γηγενή αλλά και εισαγόμενα φυτά (εξωτικά
φυτά που έχουν εγκλιματιστεί), ενώ εξαιρούνται τα καλλιεργούμενα
φυτά. Επίσης, υπάρχουν 142 ενδημικά φυτά (συναντιούνται
αποκλειστικά στην Κύπρο), που αποτελούν το πιο σημαντικό
κομμάτι της χλωρίδας του νησιού.
Τα δάση της Κύπρου είναι κυρίως φυσικές εκτάσεις μεγάλης
βιοποικιλότητας και τεράστιας οικολογικής σημασίας. Πολλά από
αυτά έχουν ανακηρυχθεί Εθνικά Δασικά Πάρκα και προστατευόμενες
περιοχές για τη χλωρίδα και την πανίδα, καλύπτοντας περισσότερο
από το 70 τοις εκατό του δικτύου ΝATURA 2000 στο νησί.
Η τραχεία πεύκη είναι το κυριότερο δασικό δέντρο και συναντάται
τόσο στις παράκτιες περιοχές όσο και σε υψόμετρο έως και 1.200 1.400 μέτρα, ενώ η μαύρη πεύκη κυριαρχεί στις κορυφογραμμές του
Τροόδους.
Κοντά στα μεγάλα ποτάμια και τις περιοχές που τα περιβάλλουν
κυρίαρχα δέντρα είναι ο πλάτανος και η σκλήθρα, ενώ υπάρχουν κι
άλλα είδη δέντρων που συναντιούνται σε μικρότερη κλίμακα, όπως ο
κέδρος και το μεσογειακό κυπαρίσσι.
Στο τοπίο κυριαρχούν επίσης οι θαμνώδεις εκτάσεις. Στα ορεινά το
κοινό είδος θάμνου, η χρυσή δρυς, συναντιέται μόνο του σε αμιγή
δάση ή μαζί με πεύκα. Στα πεδινά θα βρείτε θαμνώδεις εκτάσεις μαζί
με τα κυρίαρχα είδη τον αόρατο, την (άγρια) ελιά, την χαρουπιά και το
μαστιχόδεντρο, καθώς και την τραχεία πεύκη.
Καθώς περπατάτε στα μονοπάτια της φύσης της Κύπρου θα
συναντήσετε μερικά από τα πολλά ενδημικά - υπό εξαφάνιση φυτά
- τα περισσότερα από τα οποία έχουν περιληφθεί στον κατάλογο

- Αγρινό: Είδος άγριου προβάτου, που συναντιέται μόνο στην
Κύπρο. Είναι επίσης το μεγαλύτερο άγριο θηλαστικό που υπάρχει
στο νησί.
- Αλεπού: Το μόνο σαρκοφάγο θηλαστικό της Κύπρου.
- Σκαντζόχοιρος: Ένα ενδημικό υποείδος και ντροπαλό και
μοναχικό ζώο.
- Νυχτερίδες: Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της κυπριακής
πανίδας και ένα από τα πιο περίεργα είδη θηλαστικών, με 19
διαφορετικά είδη που συναντιούνται στο νησί.
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου την καθιστά ένα από τους
σημαντικότερους βιότοπους για αποδημητικά πουλιά και οι διεθνείς
πτηνολογικές οργανώσεις την κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο
σημαντικές περιοχές του κόσμου για τη βιοποικιλότητα των πουλιών
της. Είναι επίσης μια μοναδική τοποθεσία στην Ευρώπη για ενδημικά
πουλιά.
Οι πεταλούδες στην Κύπρο, οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια των
λεπιδόπτερων, επίσης θεωρούνται ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, με 52
είδη στο νησί - 9 από τα οποία είναι ενδημικά της Κύπρου.

Αξιοθέατα
Πέρα από τη γενναιοδωρία της φύσης που θα συναντήσετε στα
μονοπάτια, μερικές από τις διαδρομές έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να δίνουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να ανακαλύψει
την πολιτισμική κληρονομιά της Κύπρου, μέσω ποικίλων μνημείων,
όπως βυζαντινές εκκλησίες (Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς
ΟΥΝΕΣΚΟ), βενετικά γεφύρια, τζαμιά και άλλα ενδιαφέροντα
αξιοθέατα.
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Περιβάλλον για Όλους

Βαθμός Δυσκολίας
Τα μονοπάτια της φύσης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες βαθμού
δυσκολίας:
- Κατηγορία 1: Εύκολο μονοπάτι, με ομαλή κλίση. Κατάλληλο για
όλες τις ηλικίες και φυσική κατάσταση.
- Κατηγορία 2: Μέτριος βαθμός δυσκολίας, κατάλληλο για
ενήλικες με μέτρια-καλή φυσική κατάσταση. Ξαφνικές μεταβολές
στην κλίση (ανηφόρα ή / και κατηφόρα), και / ή πορεία σε στενό
και ανώμαλο έδαφος.
- Κατηγορία 3: Υψηλός βαθμός δυσκολίας. Διαδρομή με δύσκολο
έδαφος, όπως ξαφνικές αλλαγές στην κλίση (ανηφόρα ή / και
κατηφόρα), πορεία σε ιδιαίτερα ανώμαλο και / ή ολισθηρό, και / ή
στενό και / ή απότομο έδαφος. Κατάλληλο για ενήλικες με καλήεξαιρετική φυσική κατάσταση. Ακατάλληλο για μικρά παιδιά.
Μάθετε περισσότερα!
Σ΄ αυτό το τμήμα του δικτυακού τόπου μπορείτε να βρείτε όλες
τις σχετικές πληροφορίες για τα 31 μονοπάτια πεζοπορίας,
ενώ λεπτομερές φυλλάδιο, το οποίο περιλαμβάνει πολύτιμες
συμβουλές πώς να περπατήσετε με ασφάλεια και άνεση, καθώς
και χάρτες είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσετε εδώ.

Πηγή: http://www.visitcyprus.com/index.php/el/discovercyprus/routes/nature-trails
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Νέα βήματα της ΕΕ για λιπάσματα φιλικότερα
προς το περιβάλλον
Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν σήμερα
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για νέους κανόνες όσον
αφορά τη διάθεση προϊόντων λίπανσης στην αγορά της ΕΕ.
Ο κανονισμός εναρμονίζει τους κανόνες για τα λιπάσματα που
παράγονται από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες στην ΕΕ,
δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή τους σε μεγάλη
κλίμακα. Επιπλέον, θέτει εναρμονισμένα όρια για σειρά προσμείξεων
που περιέχονται σε ανόργανα λιπάσματα.
Ο νέος κανονισμός θα φέρει στην αγορά ένα ευρύ φάσμα
καινοτόμων και φιλικότερων προς το περιβάλλον λιπασμάτων. Τα
λιπάσματα αυτά αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της γεωργικής
παραγωγικότητας και καθαρότερο έδαφος, ωφελώντας τόσο τους
παρασκευαστές και τους γεωργούς όσο και τους καταναλωτές
γεωργικών προϊόντων.
Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, τα ενωσιακά προϊόντα λίπανσης
που φέρουν τη σήμανση «CE» θα πρέπει να πληρούν ορισμένες
απαιτήσεις για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην
εσωτερική αγορά της ΕΕ. Οι απαιτήσεις αυτές θα περιλαμβάνουν
υποχρεωτικά μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα προσμείξεων, χρήση
καθορισμένων κατηγοριών συστατικών υλικών και απαιτήσεις
σήμανσης. Οι παρασκευαστές λιπασμάτων χωρίς τη σήμανση «CE»
θα συνεχίσουν να έχουν τη δυνατότητα να τα διαθέτουν στην εθνική
τους αγορά.
Ο νέος κανονισμός, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα
κανονισμό του 2003 για τα λιπάσματα, καλύπτει όλα τα είδη

λιπασμάτων (ανόργανα, οργανικά, βελτιωτικά εδάφους, υλικά που
διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών κ.λπ.).Θα τεθεί σε εφαρμογή
τρία έτη από την έναρξη ισχύος του.

Επόμενα στάδια
Το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει να εκδοθεί τυπικά από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα αρχίσει να ισχύει
την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα
της ΕΕ.

Ιστορικό
Τα λιπάσματα χρησιμοποιούνται στη γεωργία για τη βελτίωση της
ανάπτυξης των φυτών.
Η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της τον Μάρτιο του 2016
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία.
Ένας από τους κύριους στόχους της είναι η ενθάρρυνση της
παραγωγής λιπασμάτων σε μεγάλη κλίμακα από εγχώριες οργανικές
ή δευτερογενείς πρώτες ύλες σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής
οικονομίας, μέσω της μετατροπής των αποβλήτων σε θρεπτικές
ουσίες για τις καλλιέργειες.

Πηγή: www.consilium.europa.eu
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Η βιολογική γεωργία στην Κύπρο
Η βιολογική γεωργία είναι o τρόπος καλλιέργειας βάσει μεθόδων που περιορίζουν στο ελάχιστο
τις επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
ότι το γεωργικό σύστημα λειτουργεί όσο γίνεται πιο φυσικά. Η βιολογική γεωργία ελέγχεται μέσω
των τριών κοινοτικών νομοθεσιών Καν (ΕΚ) 834/2007, Καν (ΕΚ) 889/2008 και Καν (ΕΚ) 1235/2008.
Στην Κύπρο υπάρχει εθνική νομοθεσία ‘‘Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος 227(Ι)/2004 και οι
σχετικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.), όπου υπεύθυνο για την εφαρμογή, παρακολούθηση και έλεγχο είναι
το Τμήμα Γεωργίας.

Του Χάρη Χρυσοστόμου
Γραμματέα Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών

Σημαντικό μέρος της βιολογικής γεωργίας είναι η ιχνηλασιμότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.
Τα δεδομένα της καλλιέργειας, συλλογής και συσκευασίας των βιολογικών προϊόντων
καταγράφονται και παρακολουθούνται, σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.
Διασφαλίζεται έτσι η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, παρέχοντας πληροφορίες για το μέρος και
τον τρόπο που αυτό έχει παραχθεί. Αυτή η διαδικασία ιχνηλασιμότητας προσδίδει στο προϊόν την
ταυτότητα αλλά και το διαβατήριό του, προκειμένου να ταξιδέψει στο τραπέζι μας.
Με την εντατική συμβατική γεωργία είχε παρατηρηθεί μεγάλη μείωση έως και εξαφάνιση φυτών
και ζώων. Σε διάφορες περιοχές που εφαρμόζεται χρόνια η βιολογική γεωργία έχει παρατηρηθεί
αύξηση πληθυσμού φυτών, εντόμων και πουλιών, η εφαρμογή της βοήθησε στην αύξηση
της βιοποικιλότητα. Σύγκριση μεταξύ συμβατικής και βιολογικής γεωργίας υπάρχει αρκετή σε
επιστημονικά άρθρα. Τα κύρια σημεία που έχουμε εντοπίσει είναι ότι στην συμβατική γεωργία
υπάρχει ψηλή απόδοση των καλλιεργειών σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε αντίθεση με την
βιολογική, που χρειάζεται γύρω στα 5 χρόνια για να αρχίσει την απόδοση της και το μέγιστο που
μπορεί να φτάσει είναι στο 75% της συμβατικής. Παρόλο που σε θέμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων
δεν μπορεί να βγει κάποιο συμπέρασμα, όσον αφορά τις πολυφαινολικές ουσίες έχει παρατηρηθεί
ότι στην βιολογική γεωργία είναι αυξημένη τουλάχιστον κατά 15% και μπορεί να φτάσει μέχρι
και 50% έναντι της συμβατικής γεωργίας. Οι πολυφαινόλες είναι φυτοχημικές ουσίες που
βρίσκονται στα τρόφιμα, οι οποίες βοηθούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού και στη
διατήρηση του σε υγιή κατάσταση. Οι εν λόγω ουσίες κατατάσσονται στις ουσίες που μπορούν να
θεραπεύσουν ή ακόμα και να απομακρύνουν ασθένειες.
Στην Κύπρο, η βιολογική γεωργία αυξάνεται κάθε χρόνο. Οι κύριες ομάδες παραγωγών είναι οι
σιτοπαραγωγοί και δενδρώδεις καλλιέργειες με κύριο φυτό την ελιά. Εκεί που υστερούμε σαν
χώρα είναι στα φρέσκα λαχανικά λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής και των επιπρόσθετων
δυσκολιών. Σαν Σύνδεσμος προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να ενθαρρύνουμε
περισσότερους αγρότες να ενταχθούν στην βιολογική γεωργία.
Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου ιδρύθηκε το 2002 με γνώμονα την προώθηση της
Βιολογικής Καλλιέργειας στην Κύπρο, παροχή βοήθειας προς τους βιοκαλλιεργητές και
παράλληλα την ενδυνάμωση και τη συνεργασία των βιοκαλλιεργητών. Ο Σύνδεσμος αποτελείται
από μικρούς βιοκαλλιεργητές και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή
βιολογικών προϊόντων εντός Κύπρου.
Η δράση του Συνδέσμου τα τελευταία χρόνια στόχευε στην ενδυνάμωση των σχέσεων των
βιοκαλλιεργητών μεταξύ τους, την μεταφορά γνώσης αλλά και γνωριμία του κοινού με τα
Κυπριακά βιολογικά προϊόντα. Παράλληλα, για την ενημέρωση του κοινού ο Σύνδεσμος
πραγματοποιεί μία σειρά από δράσεις, με κυριότερη την προώθηση των βιολογικών
προγευμάτων σε νηπιαγωγεία και άλλους χώρους.
Αξιοσημείωτη είναι και η δράση του Συνδέσμου για την επιμόρφωση των βιοκαλλιεργητών.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη, όπου οι παρευρισκόμενοι
αντάλλαξαν τις γνώσεις τους με τους βιοκαλλιεργητές της Κρήτης. Σε συνέχεια της εκδρομής
αυτής και θέλοντας να μεταφέρουμε εμπειρίες από την Κρήτη προς την Κύπρο, διοργανώθηκε
εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα την «Βιώσιμη Βιολογική Γεωργία», στο πλαίσιο του Εθνικού
Αγροτικού Δικτύου. Ο Σύνδεσμος είναι ενεργός και στην έρευνα, στο πλαίσιο ερευνητικών
προγραμμάτων του ΙΠΕ, όπου λαμβάνει μέρος σαν συνεργάτης στο πρόγραμμα “Proactive
Producer and Processor Networks for Troodos Mountains Agriculture” , το οποίο αναμένεται να
αρχίσει σύντομα.
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Μετατρέποντας απόβλητα σε πόρους
Παραδοσιακά, τα απόβλητα θεωρούνταν ως πηγή ρύπανσης και ο κύριος τρόπος διάθεσής τους
ήταν η απόρριψη. Η οικονομία λειτουργούσε και σε πολλές χώρες λειτουργεί ακόμα σύμφωνα με
το μοντέλο «παίρνω - φτιάχνω – καταναλώνω - απορρίπτω». Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο
θεωρείται ως γραμμικό μοντέλο, όπου κάθε προϊόν φτάνει αναπόφευκτα αργά ή γρήγορα στο
τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Της Ιωάννας Παναγιώτου
Επιτρόπου Περιβάλλοντος

Σε ότι αφορά την κατασκευή τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών για παράδειγμα,
χρησιμοποιούνται πολύτιμα υλικά, τα οποία με το συγκεκριμένο μοντέλο απορρίπτονται μόλις
τα προϊόντα στα οποία περιέχονται καταναλωθούν. Το οικονομικό αυτό μοντέλο στηρίζεται
κυρίως στην εξόρυξη πόρων με συνέπεια την υπερεκμετάλλευση τους και την υποβάθμιση του
περιβάλλοντος.
Η μετάβαση επομένως σε μια κυκλική οικονομία με στόχο την επίτευξη μιας αειφόρου ανάπτυξης
είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Βασικό κλειδί της κυκλικής οικονομίας είναι η θεώρηση των
αποβλήτων ως πόρων και όχι πλέον ως αποβλήτων. Ότι προηγουμένως θεωρούνταν «απόβλητο»,
αποτελεί πλέον μια πηγή για δευτερογενή πρώτη ύλη.
Η έννοια της κυκλικής οικονομίας στηρίζεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φυσικά
οικοσυστήματα, στα οποία δεν υπάρχουν απόβλητα καθώς ότι φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής
του, αποτελεί κάποιας μορφής πρώτη ύλη για κάποιον άλλο οργανισμό, ή διεργασία.
Με ανάλογο τρόπο, σε μια τέτοιου είδους οικονομία τα προϊόντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να
εντάσσονται σε κύκλους υλικών, ώστε η προστιθέμενη αξία τους να διατηρείται όσο το δυνατόν
περισσότερο και τα υπολειμματικά απόβλητα να πλησιάζουν το μηδέν.
Επομένως, βασικοί στόχοι αυτής της νέας θεώρησης είναι ο περιορισμός της απόρριψης υλικών
(ταφής) με την ταυτόχρονη ώθηση της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
των προϊόντων στο τέλος της ζωής τους. Η επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων προϋποθέτει
ενέργειες όπως:
1. Η τόνωση της καινοτομίας στον τομέα της ανακύκλωσης.
2. Η παροχή κινήτρων για καλύτερο σχεδιασμό προϊόντων.
3. Η δημιουργία αγορών για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες.
4.Η δημιουργία δικτύων συλλογής και διαχείρισης των προϊόντων στο τέλος της ζωής τους.
5. Η ενθάρρυνση της προτίμησης σε προϊόντα κατασκευασμένα μερικώς ή συνολικά από
δευτερογενείς πρώτες ύλες.
6. Η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών και ειδικά στον τρόπο που αγοράζουν και στον
τρόπο που διευθετούν την τύχη των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Στην Κύπρο, η κυκλική οικονομία αποτελεί και πρόκληση και λύση αφού ο νησιωτικός της
χαρακτήρας μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες αλλά δίνει και πολλά πλεονεκτήματα. Αυτά τα
πλεονεκτήματα μπορούν με τη βοήθεια των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει η ΕΕ, της
πληθώρας επιστημόνων και των φυσικών πόρων του νησιού να μετατρέψουν σε ένα καινοτόμο
«προϊόν» ολόκληρη τη χώρα.
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Τι λένε οι Συνεργάτες μας

Όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος! «Χωριό
ανακύκλωσης» στην Κοινότητα Αγίου Θεοδώρου
Λάρνακας
Όταν οι μαθητές μάθουν να πρωταγωνιστούν στη ζωή της κοινότητας και να δρουν με
συνέργειες στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, εκπαιδεύονται για να γίνουν
ενεργοί πολίτες, χρήσιμοι και πολυμήχανοι για τον εαυτό τους και το κοινωνικό σύνολο.
Μετά από περιβαλλοντική περιήγηση με τους μεγάλους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου
Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας και εκπρόσωπο του Κοινοτικού Συμβουλίου, εντοπίστηκαν
τα τέσσερα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της κοινότητας (ανακυκλώσιμα και
άλλα υλικά σε άδεια κοίτες του ποταμού ή άδεια οικόπεδα, πεταμένα νάιλον θερμοκηπίου,
λειψυδρία, μείωση του πρασίνου με αποτέλεσμα τη διάβρωση).
Του Χριστόφορου Χριστοφόρου
Δάσκαλος Δημοτικού Σχολείου Αγίου
Θεοδώρου Λάρνακας και Μέλος
Σωματείου «Περιβαλλοντικές Γέφυρες»

Με το τελευταίο πρόβλημα ασχολήθηκε ομάδα εθελοντών της Κοινότητας διεξάγοντας
εντατικές δεντροφυτεύσεις. Για την αντιμετώπιση του πρώτου προβλήματος, το Δημοτικό
Σχολείο συναποφάσισε με την Κοινότητα να ασχοληθεί με τη δημιουργία Ενδιάμεσου Πράσινου
Σημείου, ως άμεση δράση για την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία δεν
συλλέγονταν από καμιά εταιρία από το χωριό.
Το «Χωριό Ανακύκλωσης», όπως ονομάστηκε το Σχέδιο Δράσης που προτάθηκε στον
κοινοτάρχη κ. Ιάκωβο Στεφάνου και από ομάδα μαθητών στα πλαίσια της υλοποίησης της
Αειφόρου Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Σχολείου, βρίσκεται εντός της αυλής του Δημοτικού
Σχολείου. Το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου,
περιλαμβάνει έξι μεγάλους κάδους για συλλογή χαρτιού, PMD, και ρούχων, οι οποίοι
λειτουργούν συμπληρωτικά με τους κάδους ανακύκλωσης.
Η τοπική κοινωνία ενθαρρύνεται να συμμετέχει, καθώς οι κάτοικοι μπορούν να ρίχνουν τα
υλικά που συλλέγονται από τις ανοιγόμενες πόρτες των κατασκευών, όπως το τηγανέλαιο,
βιβλία και περιοδικά, παιχνίδια, αλουμίνιο, γραφική ύλη, πλαστικά πώματα και μπαταρίες.
Η ιδέα των μαθητών στηρίζεται στη συλλογή έξι ανακυκλώσιμων υλικών σε μεταλλικά σπιτάκια
και η αξιοποίησή τους από αρμόδιους φορείς για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Τα
παιδιά συμμετείχαν στο σχεδιασμό των μεταλλικών κουτιών ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα
από το ίδιο το σχολείο αλλά και από τους κατοίκους του χωριού. Επίσης τα παιδιά
ενημερώθηκαν και συζήτησαν για τη σημασία εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης, καθώς και
της συνεισφοράς της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης των κατοίκων για τη χρήση του «Χωριού
Ανακύκλωσης», στήθηκε στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Χωριού που διοργάνωσε ο
Λαογραφικός Όμιλος της κοινότητας με τραπεζάκι ενημέρωσης. Δόθηκαν πάνω από εκατόν
ρολά σακουλών ανακύκλωσης (που προσέφερε χορηγός) μαζί με ενημερωτικό τρίπτυχο για τα
έξι μεταλλικά σπιτάκια και τα υλικά που συλλέγονται.
Παράλληλα διοργανώθηκε διαγωνισμός με έπαθλα τρία ποδήλατα από το Κοινοτικό Συμβούλιο
και τρία δεντράκια από το σχολείο, όπου δόθηκε στους συμμετέχοντες μαθητές ένας μήνας για
να συλλέξουν και τα επτά υλικά. Η βαθμολογία ήταν αναλογική ανά ποσότητα, με μεγαλύτερη
βαθμολογία να δίνεται στη γραφική ύλη για επαναχρησιμοποίηση και στις μπαταρίες για
ανακύκλωση.
Η συλλογή των ανακυκλώσιμων και των επαναχρησιμοποιούμενων υλικών έγινε σε συνεργασία
με ΜΚΟ, όπως ο ΠΣΣΕ, ο Αντιρρευματικός Σύνδεσμος, ο Σύνδεσμος Μυοπαθών, η ΑΚΤΗ, το
Cans for Kids και την εταιρία Ανακύκλωσης Χαρτιού της Ζήνας Κυπριανού.
Τα υλικά ζυγίζονταν από τον υπεύθυνο δάσκαλο της εκστρατείας και ομάδα μαθητών και
καταγράφονταν τα αποτελέσματα σε καρτέλες. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά.
Συνολικά συνελέχθησαν:
- 1100 κιλά τηγανέλαια
- 500 περίπου κιλά μπαταρίες
- 150 παιχνίδια για οικογένειες που είχαν ανάγκη
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- 80 περίπου κιλά γραφική ύλη για οικογένειες που είχαν ανάγκη
- 55 περίπου κιλά τενεκεδάκια αλουμινίου
- 120 περίπου κιλά πλαστικά πώματα
- 2 περίπου τόνοι χαρτί για ανακύκλωση
Η εκστρατεία βοήθησε ουσιαστικά:
- στην πρακτική χρήση του «Χωριού Ανακύκλωσης»,
- στην απομάκρυνση μεγάλου όγκου ανακυκλώσιμων υλικών από την Κοινότητα (τα οποία
μπορούσαν να τοποθετηθούν σε άδεια οικόπεδα ή κοίτες του Πεντάσχοινου Ποταμού),
- στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και της ευρύτερης κοινωνίας,
- στην πρακτική βοήθεια κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων με παιχνίδια και γραφική ύλη,
- στη στενή συνεργασία με ΜΚΟ και άλλους κοινωνικούς φορείς για το κοινό καλό,
-σ
 τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου λαδιού και μπαταριών, τα οποία δόθηκαν στους αρμόδιους
φορείς για επεξεργασία (ΑΚΤΗ και ΑΦΗΣ) και αποφεύχθηκε η ρύπανση του εδάφους και του
νερού,
-σ
 τη δημιουργία ανταποδοτικού οφέλους για το σχολείο για ανάληψη επιπρόσθετων
περιβαλλοντικών δράσεων,
- στη δράση για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην άμεση αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών προκλήσεων
Παρόλο που οι λύσεις των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων του νησιού είναι θέμα
χάραξης πολιτικής και κοινής δράσης Κρατικών Τμημάτων και της τοπικής κοινωνίας, ομάδες
ανθρώπων και φορέων προσπαθούν και τα καταφέρνουν να δώσουν λύσεις και να βοηθήσουν
πρακτικά και ουσιαστικά στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
Η δράση των μαθητών αυτών και των συνεργατών τους, μπορεί να αποτελέσει μία από τις
καλές πρωτοβουλίες για εμπλοκή και ενεργό δράση στην υλοποίηση ενός πλάνου αειφόρου
περιβαλλοντικής πολιτικής της κάθε περιοχής.

