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ΛΟΓΟΔΟΣΊΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Αγαπητοί μας Μέτοχοι, Μέλη και Συνεργάτες,
Στην περυσινή λογοδοσία χαρακτήρισα το 2019 ως μια χρονιά διαχείρισης ανωμαλιών. Τι μπορεί να πει κάποιος για
το 2020;
To 2020 επέφερε τις αλλαγές που αναμένονταν, συγκεκριμένα την αποκέντρωση της εργασίας, την επίσπευση του
ψηφιακού μετασχηματισμού, τη συρρίκνωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και τη σημαντική υποχώρηση της
οικονομικής δραστηριότητας σε βασικούς τομείς, όπως ο τουρισμός και η κατασκευαστική βιομηχανία. Αντίθετα,
σημειώθηκε αύξηση στον τομέα του λιανικού εμπορίου βασικών ειδών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020, συγκρινόμενα με το 2019, που παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα,
θεωρούνται ως ικανοποιητικά. Πρέπει, όμως, να λεχθεί ότι τα έσοδα για το 2020 αποτυπώνουν την οικονομική
δραστηριότητα του 2019. Συνεπώς, δεν αντικατοπτρίζονται οι συνέπειες του Covid-19, οι οποίες θα φανούν στα
αποτελέσματα του 2021.

Οικονομικά Αποτελέσματα
2020

2019

Διαφορά

€

€

€

Έσοδα
Έξοδα
Κέρδος (Ζημιά)

5,861,618
5,746,070
115,548

5,971,466
6,269,116
- 297,650

- 109,848
523,046
413,198

Περιουσιακά στοιχεία
Υποχρεώσεις
Καθαρή αξία

5,088,662
1,799,716
3,288,946

4,899,667
1,726,269
3,173,398

188,995
- 73,447
262,442

Ταμειακά Διαθέσιμα

2,267,071

2,124,022

143,049

Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης για το 2020, συγκρινόμενα με το 2019, παρατίθενται στον πιο κάτω πίνακα.

Αποτελέσματα Ανακύκλωσης
Υλικό (τόνοι)
Αλουμίνιο
Σίδηρος
Πλαστικό
Χαρτί
Γυαλί
Ξύλο
Άλλα
Σύνολο

2020 (τόνοι)
636
8,864
6,359
28,190
6,433
1,853
3,658
55,994

2019 (τόνοι)
484
8,518
6,891
30,481
8,852
2,012
2,906
60,144

+/- %
31%
4%
-8%
-8%
-27%
-8%
26%
-7%
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ΛΟΓΟΔΟΣΊΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Σημαντικά Γεγονότα
1) Επανέγκριση Άδειας Λειτουργίας της Green Dot Cyprus Public Co Ltd
Σε μια λιτή τελετή, υπογράφηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 η τρίτη 6ετής επανέγκριση της Άδειας
Λειτουργίας της Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, η οποία ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.
Την Άδεια Λειτουργίας παρέλαβε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Green Dot, κ. Μιχάλης Σπανός.
Η επανέγκριση της Άδειας της Green Dot Cyprus ανανεώνει την εμπιστοσύνη του Κράτους προς την Green
Dot, ταυτόχρονα και τη δέσμευση της Εταιρείας να συνεχίσει να εργάζεται ευσυνείδητα για την εξυπηρέτηση
των συμπολιτών μας και το Καλό Όνομα της χώρας.
Οι κυριότερες υποχρεώσεις του Συστήματος που απορρέουν από την ανανέωση της λειτουργίας του, είναι
οι πιο κάτω:
Α) Επίτευξη των ποσοτικών στόχων
Β) Επαρκής πληθυσμιακή κάλυψη
Γ) Ικανοποιητική γεωγραφική κάλυψη
Δ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
Ε) Υποβολή εκθέσεων προόδου προς το Τμήμα Περιβάλλοντος
2) Υπογραφή Συμφωνίας με Διαχειριστές Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ.)
Στις 25 Ιανουαρίου 2021 υπογράφηκε σημαντική συμφωνία μεταξύ του Προέδρου της ΔΙ.ΧΑ., κ. Απόστολου
Αποστόλου και του Προέδρου της Green Dot, κ. Μιχάλη Σπανού. Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη
από την Green Dot της υποχρέωσης συλλογής και διαχείρισης του οικιακού ρεύματος του Χαρτιού Μη
Συσκευασίας και είναι διάρκειας 3 ετών.
3) Γεωγραφικές επεκτάσεις
To 2020 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης οι Κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς της επαρχίας
Λευκωσίας, οι Κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου της επαρχίας Λεμεσού, το σύμπλεγμα Κάτω Μονής
που αποτελείται από 14 Κοινότητες, καθώς και ο Δήμος Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας. Με την ένταξη
των πιο πάνω περιοχών επιτεύχθηκε αύξηση 2% της πληθυσμιακής κάλυψης, η οποία ανήλθε στο 80%.
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ΛΟΓΟΔΟΣΊΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
4) Εκδηλώσεις
Η χρονιά 2020, λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2 (Covid-19), ήταν μια πολύ διαφορετική και δύσκολη χρονιά
για όλους. Ακυρώθηκαν, εξαιτίας των απαγορευτικών μέτρων, όλες οι εκδηλώσεις της Green Dot, καθώς και
τα φεστιβάλ Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος σε Λευκωσία και Λεμεσό, που πραγματοποιούνταν για πολλά
χρόνια με επιτυχία.
5) Επικοινωνία
Ο Οργανισμός αξιοποίησε τη χρονιά για να πραγματοποιήσει τις οργανικές αλλαγές που ενδεικνύονταν,
καθώς και ό,τι αφορούσε στην αναβάθμιση της επικοινωνιακής του πολιτικής.
Στις 2 Οκτωβρίου 2020 διορίστηκε ως νέο γραφείο επικοινωνίας, η TBWA\Entelia.
Το 2021, η Εταιρεία, όπως και όλη η χώρα, θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Το σκηνικό έχει ήδη
επιβαρυνθεί με σοβαρά ζητήματα στους τομείς της Υγείας, της Οικονομίας, της Πολιτικής, λόγω Βουλευτικών
και Δημοτικών Εκλογών, καθώς και της επίλυσης του Εθνικού μας προβλήματος που είναι και η πρώτιστη
προτεραιότητα όλων μας.
Εύχομαι να έχουμε τη βούληση και τη σοφία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας με επιτυχία.
Απαραίτητα συστατικά είναι η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η σβελτάδα.
Εύχομαι σε όλους μια Καλή Χρονιά με Υγεία.
Μιχάλης Σπανός
Πρόεδρος Δ.Σ.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Οργανισμός έχει εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έξι από τα Μέλη του Συμβουλίου εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις
και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Τα υπόλοιπα τρία Μέλη εκπροσωπούν και ορίζονται από το
ΚΕΒΕ. Πρόεδρος εκλέγεται από το ίδιο το Συμβούλιο ένας εκ των έξι Μελών που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις.
Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι
«ΤΑΞΗΣ Α»
Μιχάλης Σπανός (Πρόεδρος)
Μάριος Χατζηγαβριήλ (Αντιπρόεδρος)
Χρύσος Χρυσοστόμου
Λίνος Βουρής (παραιτήθηκε στις 15/2/2021)
Βασίλης Πετρίδης
Χρήστος Πουλλαΐδης (διορίστηκε στις 27/03/2019)
Μιχάλης Μιχαήλ (διορίστηκε στις 15/02/2021)
«ΤΑΞΗΣ Β»
Μάριος Τσιακκής (Αντιπρόεδρος)
Παναγιώτης Παπαφιλίππου
Κικούλα Κότσαπα
Ανδρέας Ανδρέου (Αναπληρωτής) για Μάριο Τσιακκή
Γραμματέας Εταιρείας
Μάριος Βραχίμης
Οδός Φοίνικα 2
Στρόβολος, 2036
Λευκωσία
Κύπρος
Εγγεγραμμένο γραφείο
Λεωφόρος Τσερίου 229
Στρόβολος, 2047
Λευκωσία
Κύπρος
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Εισόδημα
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) απομείωσης χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
Άλλα έσοδα
Ζημιά εργασιών
Χρηματοδοτικά έξοδα
Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών
Κέρδος / (ζημιά) πριν από τη φορολογία
(Χρέωση) / πίστωση φορολογίας
Κέρδος / (ζημιά) και συνολικό εισόδημα / (ζημιά) για το έτος

2020
€
5.370.085
(5.142.912)
(600.772)

2019
€
5.704.764
(5.500.305)
(739.759)

15.849
355.162
(2.588)
(1.009)
120.522
116.925
(1.377)

(26.662)
98.766
(463.196)
(2.390)
133.864
(331.722)
34.072

115.548

(297.650)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Λογισμικά προγράμματα
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Άλλα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε
αποσβεσμένο κόστος
Τραπεζικές καταθέσεις με αρχική ημερομηνία λήξης
πέραν των τριών μηνών
Φορολογία επιστρεπτέα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Κέρδη που κρατήθηκαν
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις μίσθωσης
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Υποχρεώσεις μίσθωσης
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

2020
€

2019
€

1.058.405
30.040
822
558.828
71.308
1.719.403

1.121.719
41.180
3.038
438.306
62.411
1.666.654

113.445
41.973
880.499

59.142
23.642
960.135

1.815

1.616

64.456
2.267.071
3.369.259
5.088.662

1.528.462
64.456
595.560
3.233.013
4.899.667

302.157
2.986.789
3.288.946

302.157
2.871.241
3.173.398

19.318
71.308
90.626

30.354
62.411
92.765

1.698.054
11.036
1.709.090
1.799.716
5.088.662

1.622.468
11.036
1.633.504
1.726.269
4.899.667

Τα ταμειακά και τραπεζικά υπόλοιπα, ύψους €2.267.071 την 31η Δεκεμβρίου 2020
αποτελούν το αποθεματικό ασφαλείας του Συστήματος.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Κατάσταση ταμειακών ροών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
2020

2019

€

€

116.925

(331.722)

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

88.094

91.320

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης

11.140

35.650

2.216

2.293

(15.849)

26.662

Πιστωτικοί τόκοι

(2.233)

(10.300)

Χρεωστικοί τόκοι

1.009

2.390

(120.522)

(133.864)

80.780

(317.571)

(54.303)

(3.264)

95.485

(309.343)

(18.331)

(7.254)

(199)

21.533

-

15.980

75.585

264.250

179.017

(335.669)

(1.377)

(3.842)

177.640

(339.511)

(24.780)

(145.910)

Μεταφορά μετρητών από τραπεζικές καταθέσεις με αρχική ημερομηνία
λήξης πέραν των τριών μηνών σε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1.528.462

-

Δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν
των τριών μηνών

-

(3.648)

2.233

10.300

-

36.500

1.505.915

(102.758)

(11.036)

(39.449)

(1.008)

(3.131)

(12.044)

(42.580)

1.671.511

(484.849)

595.560

1.080.409

2.267.071

595.560

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος / (ζημιά) πριν από τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων
Καθαρές ζημιές απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Μερίδιο κέρδους κοινοπραξιών
Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Αποθέματα
Εμπορικά εισπρακτέα
Άλλα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μετρητά που προήλθαν από / (χρησιμοποιήθηκαν για) εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά από / (για) εργασίες
Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπράξεις από κοινοπραξία
Καθαρά μετρητά από / (για) επενδυτικές δραστηριότητες
Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές κεφαλαίου υποχρεώσεων από μισθώσεις
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Εισοδήματα του Συστήματος
Τα συνολικά εισοδήματα του Συστήματος για το έτος 2020 ανήλθαν σε €5.861.618 και είναι συγκριτικά στα ίδια
επίπεδα με τα εισοδήματα του έτους 2019 που ήταν €5.971.466.
Οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα εισοδήματα του Συστήματος για το έτος 2020 είναι τα εξής:
• Μείωση των εσόδων από τη διάθεση των ανακυκλώσιμων υλικών κατά 20%, δηλαδή από €1.222.840 που ήταν το
2019 σε €973.381 καθαρή μείωση €249.459.
• Μείωση των Δηλωθέντων ποσοτήτων από τα μέλη του Συστήματος κατά 2%, δηλαδή από €4.229.257 που ήταν το
2019 σε €4.148.670 καθαρή μείωση €80,587.
• Η αύξηση στα εισοδήματα προήλθε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life, όπου το Σύστημα εισέπραξε το ποσό των
€324.096.

ΕΣΟΔΑ 2020 vs 2019
4,229,257

ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

4,148,670
1,222,840

ΥΛΙΚΑ

ΑΛΛΑ

973,381
519,369
739,567

2019

2020
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Δηλώσεις Συσκευασίας
Οι Δηλώσεις Συσκευασίας, κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, το 2020 τα Μέλη
του Οργανισμού, τοποθέτησαν στην αγορά 76.105 τόνους συσκευασίας, δηλαδή 0,14% περισσότερους τόνους από το
προηγούμενο έτος (75.997).
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το 84% των εσόδων του Συστήματος προέρχεται από το 14% των Εταιρειών που
συμμετέχουν στο Σύστημα. Επίσης το 42% των εταιρειών έχουν επιλέξει να κάνουν Δήλωση Συσκευασιών με τη
μέθοδο της Κατηγοριοποίησης, η οποία έχει δημιουργηθεί για να διευκολύνει τις εταιρείες που τοποθετούν μέχρι
50 τόνους Συσκευασιών. Το υπόλοιπο 58% χρησιμοποιεί είτε Λεπτομερή είτε Δήλωση Καταλόγου.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις συνεισφορές των μελών σε σχηματισμό πυραμίδας.
Αριθµός µελών
(1250)

Τέλη συσκευασιών
€4.100.000

€0 to €1.500

74%

7%

€1.501 to €4.000

12%

9%

€4.001 to €12.000

9%

15%

€12.001 to €40.000

4%

24%

Over €40.001

1%

45%

Οι ποσότητες που δηλώθηκαν στο Σύστημα το 2020, αφορούν πωλήσεις του 2019, που ήταν μια χρονιά όπου η
οικονομία λειτουργούσε φυσιολογικά. Λόγω της Πανδημίας αναμένουμε να δούμε στις Δηλώσεις του 2021 (ποσότητες
του 2020) σημαντική μείωση της τάξης του 10% στις ποσότητες που θα τοποθετήσουν τα μέλη μας στην αγορά.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Μέλη του Συστήματος
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία είχε 1256 εγγεγραμμένα Μέλη εκ των οποίων τα 86 είναι Μέτοχοι. Κατά τη
διάρκεια του έτους υπήρξαν 123 νέες εγγραφές Μελών. Επίσης, 34 Εταιρείες τερμάτισαν την εγγραφή τους στο
Σύστημα, κυρίως λόγω τερματισμού των εργασιών τους.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Έξοδα Συστήματος
Τα συνολικά έξοδα της Εταιρείας για το έτος 2020 παρουσιάζουν μείωση ύψους €524.442, δηλαδή από €6.269.115
που ήταν το 2019 σε €5.744.693 το 2020. Τα Λειτουργικά Έξοδα για το έτος 2020 ανήλθαν σε €5.142.912, σε σχέση
με €5.500.305 το 2019 και παρουσιάζουν μείωση 6%. Όσον αφορά στα Διοικητικά έξοδα του Οργανισμού, αυτά
παρουσιάζουν μείωση ύψους €138.987 από €739.759 το 2019 σε €600.772 το 2020. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη
μείωση του κόστους στο Μισθολόγιο και των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων.
ΕΞΟΔΑ 2020 vs 2019
3,269,159

ªË¤¤Ã¡¸

3,107,884
1,080,798

¢¹°¤Ã¡¸

1,057,930

¢¹Ã¹º¸ª¸
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360,044

¦ÄÃª¿¦¹ºÃ

411,700
346,617

¤¶¹ÆÃËÄ¡¹º°
¶¥Ã¢°

1,179,399
873,593
2019

2020
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA
ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ
Συμμετοχή σε Κοινοπραξία
Η Κοινοπραξία Green Dot Cyprus - A.Tsouloftas J.V., που έχει την ευθύνη συλλογής των υλικών από τις Επαρχίες
Λεμεσού και Λευκωσίας, εργοδοτεί 63 άτομα. Η Κοινοπραξία έχει δικό της στόλο που αποτελείται από 24 φορτηγά
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που εξυπηρετούν και τις 2 επαρχίες στις οποίες δραστηριοποιείται η Κοινοπραξία.
Για το 2020 η Κοινοπραξία έχει πραγματοποιήσει κέρδη ύψους €241.044, τα οποία κατανέμονται στους 2 συνεταίρους
κατά 50%.
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ΔΙ.ΧΑ.
Συμφωνία μεταξύ Green Dot Κύπρου και της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων Χαρτιού Μη Συσκευασίας (ΔΙ.ΧΑ.)
Στις 25 Ιανουαρίου 2021 υπογράφηκε σημαντική συμφωνία μεταξύ του Προέδρου της ΔΙ.ΧΑ., κ. Απόστολου
Αποστόλου και του Προέδρου της Green Dot, κ. Μιχάλη Σπανού. Η συμφωνία προβλέπει την ανάληψη από την
Green Dot της υποχρέωσης συλλογής και διαχείρισης του οικιακού ρεύματος του Χαρτιού Μη Συσκευασίας και είναι
διάρκειας 3 ετών.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως «Χαρτί Μη Συσκευασίας» θεωρούνται τα ακόλουθα υλικά:
(α) εφημερίδες, φυλλάδια, διαφημιστικά, έντυπα σε δημοσιογραφικό χαρτί,
(β) περιοδικά, έντυπα, κατάλογοι, διαφημίσεις σε χαρτί illustration,
(γ) χαρτί γραφείου, φάκελοι, επιστολές, χαρτί από εκτυπώσεις, ταμειακές αποδείξεις, τηλεφωνικοί κατάλογοι,
χαρτόνι, κάρτες, θήκες αρχειοθέτησης και ταξινόμησης εγγράφων, εισιτήρια, χάρτινα καρούλια,
(δ) χαρτί για παραγωγή έργων τέχνης,
(ε) βιβλία, σχολικά σημειωματάρια και άλλο χαρτί για σχολική χρήση,
(στ) χαρτί που χρησιμοποιείται για την παραγωγή οποιουδήποτε από τα είδη
που αναφέρονται πιο πάνω, αλλά δεν περιλαμβάνει χαρτί υγείας
και χαρτοπετσέτες
Σύμφωνα με το μνημόνιο, η Εταιρεία Διαχείρισης Χαρτιού Μη
Συσκευασίας αποφάσισε να ορίσει την Green Dot ως την
αποκλειστική αντιπρόσωπό της για να εκτελεί, εκ μέρους
της, τις εγγραφές των υπόχρεων μελών, την παραλαβή
των δηλώσεων και κατ’ επέκταση τις εισπράξεις. Η Green
Dot έχει υποχρέωση να συλλέγει το οικιακό Χαρτί Μη
Συσκευασίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες
δραστηριοποιείται.
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ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΞΙΕΣ

Το όραμά μας
«Προστατεύουμε το περιβάλλον, διασφαλίζουμε το μέλλον»

Η αποστολή μας
Η επίτευξη των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης.
Η αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.
Η καλλιέργεια σωστών αξιών και συνηθειών.

Οι αξίες μας
Ηγετικότητα: Εργαζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον.
Ακεραιότητα: Είμαστε, αυτοί που λέμε ότι είμαστε.
Ποιότητα: Αυτό που κάνουμε, το κάνουμε καλά.
Συνεργασία: Προωθούμε τη συλλογική προσπάθεια.
Λογοδοσία: Λογοδοτούμε για τις πράξεις μας.
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1. Επικοινωνία
Η χρονιά 2020, λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2 (Covid-19), ήταν μια πολύ διαφορετική και δύσκολη χρονιά για
όλους. Εξαιτίας των απαγορευτικών μέτρων που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του 2020, καμία εκδήλωση δεν
πραγματοποιήθηκε και ούτε οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια επί του εδάφους. Ο Οργανισμός αξιοποίησε
τη χρονιά για να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που ενδεικνύονταν καθώς και ό,τι αφορούσε στην αναβάθμιση της
επικοινωνιακής του πολιτικής. Έτσι η Green Dot προχώρησε στην αλλαγή επικοινωνιακού γραφείου, με στόχο
την αναβάθμιση της επικοινωνίας της με το κοινό. Στις 2 Οκτωβρίου 2020, η TBWA\Entelia επιλέχθηκε ως ο νέος
επικοινωνιακός συνεργάτης του Οργανισμού.
Οι κύριοι άξονες επικοινωνίας της Green Dot, παρουσιάστηκαν στο νέο επικοινωνιακό γραφείο και είναι οι ακόλουθοι:
Above the line
Κυρίως η ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
• Ο ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας έγινε προτεραιότητα.
Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα βασικό επικοινωνιακό εργαλείο για τον Οργανισμό, διότι παρέχει σφαιρική ενημέρωση
για την ανακύκλωση συσκευασιών τόσο στο κοινό όσο και στις επιχειρήσεις, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Η απόφαση για τη δημιουργία καινούργιας ιστοσελίδας ήταν στρατηγική, επειδή στόχος μας είναι μέσα από ένα
συνεχή και γόνιμο διάλογο να αποκτήσουμε καλές συνήθειες και να κάνουμε τα σωστά πράγματα… σωστά. Να
αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της, ούτως ώστε να γινόμαστε καλύτεροι.
Ο δεύτερος στόχος είναι η συνεχής εκπαίδευση του κόσμου σε θέματα Ανακύκλωσης και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, μέσα από μία ιστοσελίδα ευχάριστη, εύκολη προς τον χρήστη και επιμορφωτική. Η νέα ιστοσελίδα της
Green Dot θα λανσαριστεί στο κοινό εντός Ιουνίου 2021.
Below the line
• Παγκύπριο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
• Συμμετοχή σε μεγάλες εκδηλώσεις με στόχο την εισαγωγή σε αυτές του στοιχείου της περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας.
• Εταιρικές Συμμαχίες.
• Συμμαχίες με τοπικές Αρχές για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση.
• Ειδικές Δράσεις
1. Αύξηση ποσοτήτων συλλογής αλουμινίου.
2. Ανακύκλωση σε αθλητικούς χώρους.
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2. Συνεργασία με τοπικές Αρχές
Ο Οργανισμός, ακολουθώντας
τη στρατηγική του για
γεωγραφικές επεκτάσεις,
το 2020 αποφάσισε όπως
εντάξει, το 2021, στο
πρόγραμμα
συλλογής
και
ανακύκλωσής
του, τις Κοινότητες του
Συμπλέγματος
Ταμασού
(Ανάγυια, Επισκοπειό, Εργάτες,
Καμπιά, Καπέδες, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό, Ψιμολόφου),
τις Κοινότητες Ορόκλινη, Κίτι, Άχνα και Φρέναρος.
Οι εν λόγω Δήμοι και Κοινότητες θα ενταχθούν στο
πρόγραμμα της Green Dot με συγχρηματοδότηση. Κατά
τη διάρκεια του 2020, όπως ήταν προγραμματισμένο,
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης οι
Κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτερά, Παρεκκλησιά και
Πύργος, καθώς και ο Δήμος Αθηένου.
Το 2021 μελετάται η πιθανότητα ένταξης και νέων
τοπικών Αρχών που επιθυμούν να αναπτύξουν
πρόγραμμα ανακύκλωσης και θα αποφασιστεί,
αναλόγως της εγγύτητας των περιοχών αυτών, με
υφιστάμενα έργα και της δυνατότητας ανάληψης μέρους
του οικονομικού κόστους από το Σύστημα.
3. Συνεργασία με μεγάλες Εταιρείες
Επειδή η Green Dot Κύπρου είναι Εταιρεία της οποίας
ο κύριος σκοπός είναι η προαγωγή της Ανακύκλωσης
και εν γένει της περιβαλλοντικής συνείδησης και
επειδή υπάρχουν μεγάλες εταιρείες στην Κύπρο,
που στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
τους θέτουν σε προτεραιότητα θέματα ανάλογου
ενδιαφέροντος, θα ήταν σημαντικό και ωφέλιμο για
την Green Dot να δημιουργήσει
εταιρικές
συμμαχίες
τόσο στον τομέα της
επικοινωνίας
όσο
και στον τομέα των
εργασιών (operations).
Εταιρείες, όπως η
Lidl, η McDonald’s
και
η
Ελληνική
Τράπεζα, διαθέτουν αυτά

τα χαρακτηριστικά και μελετούμε τις πιθανότητες
συνεργασίας του Οργανισμού μας μαζί τους.
4. Διαγωνισμός για μονάδα Διαλογής
Στον στρατηγικό σχεδιασμό του 2020 συμπεριλήφθηκε
και ο εκσυγχρονισμός των μονάδων
διαλογής. Με στόχο την αναβάθμιση
των δύο μονάδων, τη βελτίωση
της χωρητικότητάς τους αλλά και
τη βελτίωση της ποιότητας του
υλικού που εμπορευόμαστε, το
Σύστημα στις 21/10/19 προκήρυξε
διαγωνισμό για μονάδα διαλογής, για
την περίοδο 01/01/2021 έως 31/12/2025.
5. Δημιουργία περιφραγμένων χώρων ανακύκλωσης
γυαλιού
Μια από τις κυριότερες υποχρεώσεις
του Συστήματος που απορρέει
από την ανανέωση της
λειτουργίας του, είναι η
επίτευξη των ποσοτικών
στόχων κατά 70%, κατά
βάρος, για το γυαλί.
Κατά τα έτη 2018 και 2019
παρουσιάστηκε μια μεγάλη
αύξηση
των
δηλωμένων
ποσοτήτων, με κορύφωση το 2019
όπου οι δηλωθείσες ποσότητες γυαλιού έφτασαν τους
18.844 τόνους. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες
χρονιές επιτεύχθηκε ποσοτική αύξηση των 3000 τόνων.
Το ποσοστό επίτευξης των ανακυκλωθέντων τόνων
κατά τις δύο αυτές χρονιές ανήλθε στο 50% και 47%,
αντίστοιχα.
Η κάλυψη των νέων στόχων του γυαλιού στο 70% αποτελεί
πρόκληση για το Σύστημα, ειδικά με τις υφιστάμενες
θεσμικές πρόνοιες. Ο στόχος του 70% είναι αδύνατο να
επιτευχθεί άμεσα. Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες,
οι οποίες θα εντατικοποιηθούν εντός των επόμενων
χρόνων, προς επίτευξη του νέου στόχου. Όμως η ενεργή
συμμετοχή των τοπικών Αρχών και η έμπρακτη βοήθεια
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του Τμήματος Περιβάλλοντος, θεωρούνται απαραίτητες
για να υπάρξουν αποτελέσματα.
Σημαντική ενέργεια αύξησης της συλλογής των
ποσοτήτων του γυαλιού είναι και η δημιουργία
30
«Μπουκαλότοπων»
που
τοποθετήθηκαν
κυρίως σε χώρους στάθμευσης υπεραγορών και
μεγάλων εμπορικών καταστημάτων. Η τοποθέτηση
«Μπουκαλότοπων» αποτελεί μια στρατηγική απόφαση,
καθώς διευκολύνει αφενός το κοινό στην ανακύκλωση
γυαλιού και αφετέρου ενισχύει την προβολή του
Οργανισμού.
Η ενέργεια των «Μπουκαλότοπων» έχει επιφέρει 350
τόνους, το έτος 2020. Αναμένεται οι ποσότητες που θα
αποφέρουν οι «Μπουκαλότοποι» να αυξηθούν, εφόσον
γίνονται διορθώσεις και μετακινήσεις, έτσι ώστε να
έχουν καλύτερη απόδοση.
Το διάστημα αυτό ενισχύσαμε και το εμπορικό γυαλί,
με την εφαρμογή κινήτρου μεταφοράς στις Εταιρείες/
Μέλη μας, έτσι ώστε το γυαλί να μην καταλήγει σε άλλα
σημεία (π.χ. ΧΥΤΥ Κόσιης, ΧΥΤΥ Πεντακώμου και αλλού),
αλλά στο Τσιμεντοποιείο του Βασιλικού.
Περιφραγμένους χώρους για την ανακύκλωση των
γυάλινων συσκευασιών το κοινό μπορεί να βρει:
• Σε όλες τις Υπεραγορές Παπαντωνίου
• Σε όλες τις Υπεραγορές Αλφαμέγα
• Στις Υπεραγορές Μετρό στη Λακατάμια, τη Λάρνακα
και το Παραλίμνι
• Στα καταστήματα Jumbo (εκτός από το κατάστημα
Αγίου Αθανασίου)
• Στα καταστήματα Super Home Center (εκτός από το
κατάστημα της Πάφου)
• Στο Mall of Engomi
• Στην Υπεραγορά Σκλαβενίτη στη Δυτική Λεμεσό
Έχει αποφασιστεί η αύξηση των «Μπουκαλότοπων», με
στόχο να δημιουργηθούν ακόμα 30 σε παγκύπρια βάση.

6. Αύξηση ποσοτήτων συλλογής αλουμινίου
Η ορθότερη διαχείριση του αλουμινίου έχει τεράστια
σημασία, τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και για
νομικούς.
Η αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης του αλουμινίου
(η τιμή διάθεσης του αλουμινίου ανέρχεται σε €750/
τόνο, άρα το διαφυγόν έσοδο είναι περί τα (2600
τόνοι @ €750) = €1.950.000, είναι πολύ σημαντική
για τα οικονομικά της Green Dot και η εκπόνηση
ενός συνολικού σχεδίου δράσης προς επίτευξη των
ποσοτικών στόχων, κρίθηκε αναγκαία.
Ο ποσοτικός στόχος ανακύκλωσης για το έτος 2025
είναι 50% των ποσοτήτων που τοποθετούν τα μέλη
μας στην αγορά (3000 τόνοι), άρα 1500 τόνοι. Σήμερα
ανακυκλώνουμε μόνο 484 τόνους περί το 16%.
Υπολείπεται το άλλο 34% ή 1016 τόνοι.
Βάσει στρατηγικής αποφασίστηκε όπως υλοποιηθεί
πρόγραμμα επίτευξης του στόχου για το αλουμίνιο,
τόσο επί του
εδάφους όσο και
επικοινωνιακά.
Το πρόγραμμα
υλοποίησης του
στόχου έχει ως εξής:
2021 1000 τόνοι
2022 1300 τόνοι
2023 1500 τόνοι
7. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (Reskilling Upskilling)
Καθώς οι τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI),
τα προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και το blockchain,
γίνονται πιο συνηθισμένες, οι οργανισμοί αγωνίζονται
να βρουν υποψηφίους με τις δεξιότητες που απαιτούνται
για να διατηρήσουν και να εξελίξουν αυτά τα νέα
συστήματα και πλατφόρμες. Περισσότερο από το 80%
των επαγγελματιών ανάπτυξης ταλέντων αναφέρουν
ένα χάσμα δεξιοτήτων στον Οργανισμό τους και το 78%
προβλέπει ένα μελλοντικό χάσμα δεξιοτήτων.
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Ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο της
εργασίας εξ αποστάσεως ως αποτέλεσμα του COVID-19,
πρέπει να επενδύσει περισσότερο στο διαδίκτυο και
όχι σε ευκαιρίες μάθησης, αλλά υπό την καθοδήγηση
εκπαιδευτή.
Για να διασφαλιστεί ότι το εργατικό δυναμικό παραμένει
ανταγωνιστικό και ευέλικτο, ο Οργανισμός θα πρέπει
να αξιολογεί συνεχώς τις ατομικές ικανότητες των
εργαζομένων και τις μελλοντικές δεξιότητες που
απαιτούνται για την ανάπτυξη της επιχείρησης
-θέτοντας το στάδιο για συνεχή μάθηση. Για να
κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο προσαρμογής
του επαναπροσδιορισμού και της αναβάθμισης σε
αυτήν την ευρύτερη στρατηγική «νέων δεξιοτήτων»,
επικεντρωνόμαστε στα πιο κάτω.

Αναβάθμιση - Upskilling
Σε αντίθεση με τον περιστροφικό άξονα 180 μοιρών, η
αναβάθμιση συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι βελτιώνουν
τις υπάρχουσες δεξιότητες και εμβαθύνουν τις
ικανότητές τους στον τομέα εξειδίκευσής τους. Με
την επέκταση των γνώσεών τους, οι εργαζόμενοι
βελτιώνονται και είναι έτοιμοι για επιπρόσθετες ευθύνες
και ρόλους υψηλότερου επιπέδου, που συμβάλλουν στο
κτίσιμο συγκεκριμένης καριέρας.
Επίσης, η αναβάθμιση μπορεί να αποτρέψει τους καλούς
ηγέτες να αποχωρήσουν. Επενδύοντας στην ομάδα μας
και αποδεικνύοντας ότι επιθυμούμε την ανάπτυξή της,
μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες παραμονής της.

Επαναπροσδιορισμός - Reskilling
Το Reskilling περιλαμβάνει την κατάρτιση των
υπαλλήλων σε ένα εντελώς νέο σύνολο δεξιοτήτων
για να τους προετοιμάσει να αναλάβουν διαφορετικό
ρόλο εντός της εταιρείας. Αυτό συμβαίνει συνήθως
όταν τα προηγούμενα καθήκοντα ή οι ευθύνες των
εργαζομένων γίνονται άσχετα, συχνά λόγω της
προόδου στην τεχνολογία.
Οι επιχειρήσεις το εφαρμόζουν επειδή ένας
υπάλληλος μπορεί να ταιριάζει καλά σε μια
ομάδα και να έχει γνώση στην αγορά ή
την εταιρεία στην οποία θα ήταν δύσκολο
να αντικατασταθεί. Για να διατηρήσει
αυτόν τον υπάλληλο, η εταιρεία πρέπει
απλώς να εξελίξει τις δεξιότητές του,
ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί με
τα νέα συστήματα και να είναι σε θέση
να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες.
Ο επαναπροσδιορισμός μπορεί να
περιλαμβάνει την απόκτηση νέου πτυχίου,
πιστοποίησης ή εκπαίδευσης σε διαφορετικό
τομέα ή τομέα εμπειρογνωμοσύνης.

21

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
GREEN DOT
Επανέγκριση Άδειας Λειτουργίας της Green Dot Cyprus Public Co Ltd
Σε μια λιτή τελετή, υπογράφηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 η τρίτη επανέγκριση
της Άδειας Λειτουργίας της Green Dot Cyprus Public Co Ltd από τον Υπουργό
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, η οποία
ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Την Άδεια Λειτουργίας παρέλαβε ο πρόεδρος
του Δ.Σ. της Green Dot, κ. Μιχάλης Σπανός.
Η επανέγκριση της Άδειας της Green Dot Cyprus ανανεώνει την εμπιστοσύνη
του Κράτους προς την Green Dot και τη δέσμευση της Εταιρείας να συνεχίσει
να εργάζεται ευσυνείδητα για την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, για το καλό
όνομα της χώρας.
Οι κυριότερες υποχρεώσεις του Συστήματος που απορρέουν από την ανανέωση της
λειτουργίας του, είναι οι πιο κάτω:
Α) Επίτευξη των ποσοτικών του στόχων
Το Σύστημα προβαίνει στις απαραίτητες δράσεις για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο
άρθρο 6 του Νόμου για την ανάκτηση υλικών, ανακύκλωση ή για ανάκτηση ενέργειας των αποβλήτων συσκευασίας
για την εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Συγκεκριμένα το Σύστημα μέχρι τη λήξη της ισχύος της έγκρισής του (2026) επιδιώκει προς επίτευξη τους
ακόλουθους ποσοτικούς στόχους:
α) 70% μέγιστη ανάκτηση και 70% μέγιστη ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Για την επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου θα πρέπει αρχικά να ακολουθείται η υφιστάμενη μεθοδολογία μέτρησης από το Σύστημα.
Με την υλοποίηση της αλλαγής της μεθοδολογίας θα επαναξιολογηθεί ο στόχος του 70% που έχει τεθεί και θα
αναπροσαρμοστεί ανάλογα.
β) Για τα πιο κάτω συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας να επιτευχθεί ανακύκλωση στο:
i.

50% κατά βάρος, για τα πλαστικά

ii. 25% κατά βάρος, για το ξύλο
iii. 70% κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα
iv. 50% κατά βάρος, για το αλουμίνιο
v. 70% κατά βάρος, για το γυαλί
vi. 75% κατά βάρος, για το χαρτί και το χαρτόνι
Οι στόχοι που αναφέρονται στο χαρτί/χαρτόνι περιλαμβάνουν μόνο τη διαχείριση του χαρτιού συσκευασίας χωρίς να
προσμετρείται ποσοστό χαρτιού μη συσκευασίας στους στόχους. Το Σύστημα οφείλει να επιδιώκει δράσεις που θα
αυξήσουν τα ποσοστά στα υλικά που παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης, με βάση την τελευταία ετήσια
έκθεση που υποβλήθηκε, όπως π.χ. για το γυαλί, το ξύλο και το αλουμίνιο.
Το Σύστημα οφείλει να αυξάνει σταδιακά τους ποσοτικούς στόχους ανά υλικό, ανά έτος λαμβάνοντας υπόψη τους
τελικούς στόχους. Αναμένεται σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους να υπάρξει εκ μέρους του Συστήματος
έγκαιρη σχετική τεκμηρίωση και αναφορά, καθώς και λήψη βελτιωτικών μέτρων.
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Το Σύστημα θα πρέπει σταδιακά και ετήσια να αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από το
οικιακό ρεύμα.
Το Σύστημα οφείλει να εκπονήσει μελέτη στην οποία να περιλαμβάνονται επικαιροποιημένα αναλυτικά στοιχεία,
εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας έγκρισης, για την πλήρη τεκμηρίωση της ποσοτικής
σύστασης του χαρτιού που περιλαμβάνεται στις μονάδες τόσο για οικιακά όσο και για τα εμπορικά/βιομηχανικά
απόβλητα. Στη μελέτη να τεκμηριώνεται η δειγματοληψία και η μεθοδολογία που ακολούθησε το Σύστημα για την
εξαγωγή των ποσοστών σύστασης του χαρτιού (μέγεθος δείγματος, εποχικότητα, περιοχές
δειγματοληψίας, παραδοχές, ιδιαιτερότητες). Η μελέτη να υποβληθεί τον Απρίλιο 2021
στην Αρμόδια Αρχή.
Β) Ικανοποιητική Γεωγραφική Κάλυψη
Η επέκταση των προγραμμάτων βοηθά στην αύξηση του ποσοστού κάλυψης
του πληθυσμού και στην αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης. Το Σύστημα
οφείλει να εξαντλεί κάθε προσπάθεια συνεργασίας σε νέες αστικές περιοχές
(από πόρτα σε πόρτα) και στις περιοχές υπαίθρου (με νησίδες) για την επίτευξη
αποδοτικής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών. Το Σύστημα θα πρέπει να
υποβάλει σχετικές εισηγήσεις και υλοποίηση σύμφωνα με το πρόγραμμα
δράσης για τον προγραμματισμό επέκτασης ή/και της καθολικής εφαρμογής
προγράμματος συλλογής από πόρτα σε πόρτα.
Για τις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές το Σύστημα θα πρέπει
να εξαντλεί κάθε προσπάθεια συνεργασίας για αποδοτική συλλογή των αποβλήτων
συσκευασίας (PMD, Xαρτί, Γυαλί).
Το Σύστημα υποχρεούται να διατηρεί ικανοποιητικές υποδομές σε πυκνότητα και ποιότητα σημείων (συντήρηση,
καθαριότητα και σχεδιασμό), για τη συλλογή των συσκευασιών, όπου δραστηριοποιείται.
Γ) Ανάληψη Ευθύνης Παραγωγού
Το Σύστημα οργανώνει και λειτουργεί την κατάλληλη υποδομή, ώστε να επιτυγχάνεται η ορθή διαχείριση των
αποβλήτων συσκευασίας βάσει της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, με στόχο την επίτευξη των
ποσοτικών στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Νόμου, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον.
Όλοι οι παραγωγοί (μέτοχοι/μέλη) του Συστήματος έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια οφέλη και τιμολογούνται
από κοινό και διαφανή κατάλογο χρεώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση που να αποκλείει τις
οποιεσδήποτε στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.
Το Σύστημα έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ετησίως, για την εξόφληση
ή μη εξόφληση των ετήσιων τελών συσκευασίας για όλους τους παραγωγούς - μέλη ώστε να υπάρχει αποτελεσματικός
έλεγχος και έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων από τους παραγωγούς που δεν συμμορφώνονται. Η μη εξόφληση
τελών αποτελεί μη εκπλήρωση των παραγωγών έναντι της νομοθεσίας.
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Το Σύστημα αποδέχεται δηλώσεις για τις ποσότητες
συσκευασίας που τοποθετούνται στην κυπριακή αγορά
από κάθε παραγωγό (μέλη/μετόχους), δηλαδή: α) με
λεπτομερή δήλωση συσκευασίας, β) από τις δηλώσεις
καταλόγου και γ) με απλοποιημένη δήλωση κύκλου
εργασιών που αξιοποιούν οι μικρότερες εταιρείες.
Το Σύστημα συνεργάζεται με την Αρμόδια Αρχή για
καταγραφή των παραγωγών που δεν συμμορφώνονται
με τη νομοθεσία για συμμετοχή τους στο σύστημα (free
riders). Σε συνεργασία με την Αρμόδια Αρχή να προβαίνει
σε δράσεις ώστε να υπάρχει αύξηση παρακολούθησης
για εγγραφή στο Σύστημα, μείωση του φαινομένου των
παραγωγών που δεν συμμορφώνονται (free riders) και
ορθότερης υποβολής των ποσοτικών στοιχείων.
Δ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου
Το Σύστημα για τα έτη 2020 – 2026, οφείλει να ετοιμάζει
ετησίως και να υλοποιεί επικοινωνιακή στρατηγική για :
α) το καταναλωτικό κοινό (οικιακό τομέα) και
β) τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση οικονομικούς
φορείς (βιομηχανικό/εμπορικό τομέα),
με στόχο την επιδίωξη κάλυψης των ποσοτικών στόχων
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο κονδύλι από τον ετήσιο
προϋπολογισμό του Συστήματος.
Το πρόγραμμα ενημέρωσης οφείλει να εφαρμόζεται
συνολικά για όλη την Κύπρο, προσαρμοσμένο ανάλογα
με τις ιδιαιτερότητες του κάθε ρεύματος αποβλήτων.
Επίσης, το Σύστημα οφείλει να ενημερώνει ετήσια τον
Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις δράσεις
και το κόστος του προγράμματος περιβαλλοντικής
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αλλά και να
αποστέλλει ανά εξάμηνο τις δράσεις στις οποίες έχει
προβεί.
Τέλος, το Σύστημα θα πρέπει να θέτει στη διάθεση
του κοινού διαδικτυακά πληροφορίες σχετικά με την
επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων. Πιο
συγκεκριμένα:

α) για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του,
β) τις χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν οι
παραγωγοί ανά πωλούμενη μονάδα ή τόνο προϊόντος
που διατίθενται στην αγορά και
γ) τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης
αποβλήτων.
Ε) Υποβολή Εκθέσεων Προόδου προς το Τμήμα
Περιβάλλοντος
• Υποβολή έκθεσης για τον τρόπο και τις προγραμματισμένες δράσεις για την αύξηση του ποσοστού
ανακύκλωσης του αλοιμινίου
• Υποβολή έκθεσης για τον τρόπο και τις προγραμματισμένες δράσεις για την αύξηση του ποσοστού
ανακύκλωσης του γυαλιού
• Μελέτη με επικαιροποιημένα αναλυτικά στοιχεία για
την πλήρη τεκμηρίωση της ποσοτικής σύστασης του
χαρτιού που παραλαμβάνει το Σύστημα στις μονάδες,
τόσο για οικιακά όσο και για εμπορικά απόβλητα.
• Το Σύστημα οφείλει να ενημερώνει τον Διευθυντή
του Τμήματος Περιβάλλοντος για τις δράσεις και
το κόστος του προγράμματος περιβαλλοντικης
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και να αποστέλει
ανά εξάμηνο τις δράσεις στις οποίες έχει προβεί.
• Αξιολόγηση όλων των περιοχών, οι οποίες ελέγχονται
από την Κυπριακή Δημοκρατία και υποβολή σχεδίου
στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος για
προγραμματισμό της επέκτασης ή και της καθολικής
εφαρμογής προγράμματος συλλογής από πόρτα σε
πόρτα
• Υποβολή εισήγησης για επέκταση προγραμμάτων
σε νέες αστικές περιοχές (από πόρτα σε πόρτα) και
στις περιοχές Υπαίθρου (με νησίδες) για επίτευξη
αποδοτικής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών.
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1. Γεωγραφική κάλυψη και πρόγραμμα ανακύκλωσης
Το πρόγραμμα της Green Dot καλύπτει το 80% του πληθυσμού. 664.000 άτομα από 28 Δήμους και 51 Κοινότητες
έχουν άμεση πρόσβαση στην ανακύκλωση συσκευασιών.
Εφαρμόζονται δύο προγράμματα ανακύκλωσης:
Α. Από πόρτα σε πόρτα
Β. Νησίδες ανακύκλωσης
Από πόρτα σε πόρτα
Πρόγραμμα συλλογής PMD και Χαρτιού από τις τοπικές Αρχές που εξυπηρετεί η Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd 2020
Α/Α

Πληθυσμός

Τοπική Αρχή

Δήμος/Κοινότητα

1

14,347

Αγ. Αθανάσιος

Δήμος

2

3,455

Αγ. Τύχωνας

Κοινότητα

3

12,456

Άγιος Δομέτιος

Δήμος

4

20,783

Αγλαντζιά

Δήμος

5

5,017

Αθηένου

Δήμος

6

1,585

Αλάμπρα

Κοινότητα

7

19,228

Αραδίππου

Δήμος

8

8,235

Γέρι

Δήμος

9

13,421

Γερμασόγεια

Δήμος

10

7,878

Γεροσκήπου

Δήμος

11

10,466

Δάλι

Δήμος

12

2,087

Δασάκι Άχνας

Κοινότητα

13

5,844

Δερύνεια

Δήμος

14

2,054

Κάτω Δευτερά

Κοινότητα

15

2,789

Πάνω Δευτερά

Κοινότητα

16

101,000

Δήμος Λεμεσού

Δήμος

17

6,689

Δρομολαξιά/Μενεού

Δήμος

18

18,010

Έγκωμη

Δήμος

19

4,855

Έμπα

Κοινότητα

20

22,369

Κ. Πολεμίδια

Δήμος

21

2,004

Κισσόνεργα

Κοινότητα

22

40,101

Λακατάμια

Δήμος

23

51,468

Λάρνακα

Δήμος

24

16,774

Λατσιά

Δήμος

25

506

Λέμπα

Κοινότητα

26

55,014

Λευκωσία

Δήμος

27

7,206

Λιβάδια

Δήμος

26
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28

14,477

Μ. Γειτονιά

Δήμος

29

2,939

Μουτταγιάκα

Κοινότητα

30

3,470

Πάνω Πολεμίδια

Κοινότητα

31

2,738

Παρεκκλησιά

Κοινότητα

32

32,892

Πάφος

Δήμος

33

4,816

Πέρα Χωριό & Νήσου

Κοινότητα

34

3,009

Περβόλια

Κοινότητα

35

2,363

Πύργος

Κοινότητα

36

67,904

Στρόβολος

Δήμος

37

5,474

Σωτήρα

Δήμος

38

2,695

Τάλα

Κοινότητα

39

7,035

Τσέρι

Δήμος

40

11,117

Ύψωνας

Δήμος

41

5,356

Χλώρακα

Κοινότητα

42

27

Αγία Ειρήνη

Κοινότητα

43

568

Αγία Μαρίνα

Κοινότητα

44

26

Άγιος Γεώργιος

Κοινότητα

45

3,003

Ακάκι

Κοινότητα

46

2,307

Αστρομερίτης

Κοινότητα

47

347

Βυζακιά

Κοινότητα

48

129

Καννάβια

Κοινότητα

49

339

Κάτω Μονή

Κοινότητα

50

21

Κουτραφάς

Κοινότητα

51

447

Νικητάρι

Κοινότητα

52

138

Ξυλιάτος

Κοινότητα

53

604

Ορούντα

Κοινότητα

54

2,226

Περιστερώνα

Κοινότητα

55

558

Ποτάμι

Κοινότητα

Σύνολο

632,666

25 Δήμοι

30 Κοινότητες
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Νησίδες ανακύκλωσης
Πρόγραμμα συλλογής PMD και Χαρτιού από τις τοπικές Αρχές που εξυπηρετεί η Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd 2020
Α/Α

Πληθυσμός

Τοπική Αρχή

Δήμος/Κοινότητα

1

3,212

Αγία Νάπα

Δήμος

2

876

Αναρίτα

Κοινότητα

3

600

Άρμου

Κοινότητα

4

4,604

Αυγόρου

Κοινότητα

5

2,209

Κονιά

Κοινότητα

6

160

Κοτσιάτης

Κοινότητα

7

892

Κούκλια

Κοινότητα

8

586

Μέσα Χωριό

Κοινότητα

9

1,689

Μεσόγη

Κοινότητα

10

3,655

Ξυλοτύμπου

Κοινότητα

11

220

Παραμάλι

Κοινότητα

12

3,953

Πέγεια

Δήμος

13

644

Πεντάκωμο

Κοινότητα

14

1,819

Πισσούρι

Κοινότητα

15

3,500

Πόλη Χρυσοχούς

Δήμος

16

1,041

Τρεμιθούσα

Κοινότητα

17

1,043

Τσάδα

Κοινότητα

18

339

Αγία Άννα

Κοινότητα

19

23

Δελίκηπος

Κοινότητα

20

2,083

Κόρνος

Κοινότητα

21

1,365

Μοσφιλωτή

Κοινότητα

22

812

Πυργά

Κοινότητα

23

1,261

Ψευδάς

Κοινότητα

24

505

Ποταμιά

Κοινότητα

Σύνολο

37,091

3 Δήμοι

21 Κοινότητες

28

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
2. Σωστός Διαχωρισμός Συσκευασιών

óöóôÜ
óáëïàìá

óöóôÜ
äéáìïçÜ

óöóôÜ
áîáëàëìöóè

°î çåíÝóåé÷ ôè óöóôÜ óáëïàìá
íå ôá óöóôÀ ùìéëÀ...
Aîáëàëìöóå÷ ªöóôÀ!
PMD

Ì°ÄÆ¹

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ, ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

ΞΗΡΑ ΧΑΡΤΟΚΟΥΤΑ

¡Ë°¤¹

ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ

ΒΑΖΑΚΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ TETRA PAK

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ÃÌ¹ ¶¢¿

ÃÌ¹ ¶¢¿

ÃÌ¹ ¶¢¿

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ / ΠΙΑΤΑ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

ΧΑΡΤΙΝΟ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ
ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ / ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΧΥΜΟΥ
ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΙΑΤΑ / ΠΟΤΗΡΙΑ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

ΤΖΑΜΙΑ
ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ
ΛΑΜΠΕΣ
ΠΙΑΤΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΓΥΑΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ

»Àõå ôá ðÀîôá çéá ôèî áîáëàëìöóè.
ºáôÛâáóå äöòåÀî óôï ëéîèôÞ óïù ôèî åæáòíïçÜ ReCYcling CY

www.greendot.com.cy
T: 7000 0090

29

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
3. Διαδικασία Συλλογής
Α. Συλλογή PMD και Xαρτιού από πόρτα σε πόρτα
Οι κατηγορίες υλικών για PMD και ειδών Χαρτιού συλλέγονται από πόρτα σε πόρτα, από το πεζοδρόμιο των σπιτιών,
κάθε εβδομάδα, αφού τοποθετηθούν στις ειδικές διαφανείς και καφέ σακούλες, αντίστοιχα, τις οποίες το κοινό
προμηθεύεται από τις υπεραγορές. Επίσης, το χαρτί μπορεί να δένεται σε δέμα ή να τοποθετείται σε χαρτοκιβώτια.
Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται να υπάρχει κάδος ανακύκλωσης έξω από το σπίτια.

Β. Συλλογή υλικών για PMD και ειδών Χαρτιού από κάδους
Οι κατηγορίες υλικών για PMD και ειδών Χαρτιού είναι δυνατό να συλλέγονται και από τους ειδικούς κάδους
χρώματος μπλε για την κατηγορία PMD και καφέ για την κατηγορία χαρτιού. Οι κάδοι αυτοί είναι τοποθετημένοι σε
μεγάλες πολυκατοικίες, σχολεία, δημόσια κτίρια και επαγγελματικά υποστατικά, όπου συνήθως υπάρχουν μεγάλες
ποσότητες ανακυκλώσιμων συσκευασιών. Οι κάδοι αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους πολίτες
που εργάζονται ή διαμένουν στα πιο πάνω κτίρια.
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Γ. Συλλογή υλικών από νησίδες
Η συλλογή και των τριών κατηγοριών γίνεται και με τη μέθοδο των νησίδων στις οποίες ο καταναλωτής μεταφέρει
τις συσκευασίες του, αφού πρώτα τις διαχωρίσει με σωστό τρόπο.

Δ. Συλλογή Γυαλιού
1. Από κάδους, τύπου «καμπάνα»
Το γυαλί συλλέγεται μόνο από τους ειδικούς πράσινους κάδους, τύπου «καμπάνα», οι
οποίοι τοποθετούνται σε κύρια σημεία σε κάθε περιοχή, τα οποία το κοινό μπορεί να
βρει μέσω της δωρεάν εφαρμογής της Green Dot “ReCYcling CY’’.
2. Συλλογή γυαλιού από «μπουκαλότοπους»
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, σε συνεργασία με πρωτοπόρες
υπεραγορές, το κοινό μπορεί να τοποθετεί τις γυάλινες συσκευασίες του στους
περιφραγμένους χώρους ανακύκλωσης γυαλιού.
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4. Διαλογή υλικών
Μετά τη συλλογή, τα υλικά μεταφέρονται στις 2 μονάδες διαλογής, οι οποίες βρίσκονται η μια στα Λατσιά και η άλλη
στη Μονή. Στις μονάδες αυτές τα υλικά διαχωρίζονται με χειροδιαλογή ανά κατηγορία και στέλνονται για διαχείριση
στο εξωτερικό.

5. Εμπορία Υλικών
Αφού διαχωριστούν τα υλικά προωθούνται προς διάθεση σε ανακυκλωτές στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τα μοναδικά
υλικά που ανακυκλώνονται στην Κύπρο είναι το γυαλί και το νάιλον. Το γυαλί οδηγείται στα Τσιμεντοποιεία Βασιλικού,
όπου θρυμματίζεται και μπαίνει ως πρώτη ύλη στο τσιμέντο και σε άλλα δομικά υλικά. Το film μεταφέρεται σε
εργοστάσιο ανακύκλωσης νάιλον της εταιρείας Cy Pellet που βρίσκεται στη Λεμεσό.

6. Επικοινωνία με την Green Dot
• Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot καθώς και τις μέρες συλλογής από το σπίτι ή την
περιοχή, το κοινό μπορεί να βρει μέσω της δωρεάν εφαρμογής Recycling CY ή στην ιστοσελίδα www.greendot.
com.cy
• Μέσω των social media του Οργανισμού στο Facebook και στο Instagram.
• Για οποιεσδήποτε απορίες ή διευκρινίσεις το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει στο 7000 0090.

¸ °Á°ºËº¤¿ª¸
¶¹Á°¹ ¶ËºÃ¤¸ Ë¦Ã£¶ª¸.

ÌΑÄΤΙ

PMD

T: 7000 0090
www.greendot.com.cy
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
1. Γενικός στόχος Ανάκτησης και Ανακύκλωσης
Ο γενικός στόχος ανακύκλωσης ανέρχεται στο 70% των ποσοτήτων που τοποθετούν τα μέλη μας στην αγορά. Αυτό
μεταφράζεται σε 53.274 τόνους. Το έτος 2020 το Σύστημα κατάφερε να ανακυκλώσει 55.994 τόνους, δηλαδή 2.270
τόνους περισσότερους από τον στόχο του.
Υλικό

Δηλώσεις

Επίτευξη
(τόνοι) ανά Επίτευξη (%) Τόνοι +/υλικό

Στόχος ανά υλικό

Αλουμίνιο

3,285

50%

1,643

636

19%

Σίδηρος

3,331

70%

2,332

8,864

266%

Πλαστικό

17,285

50%

8,643

6,359

37%

Χαρτί

23,442

75%

17,582

28,190

120%

Γυαλί

18,490

70%

12,943

6,433

35%

Ξύλο

6,402

25%

1,601

1,853

Άλλα

3,870

70%

2,709

Σύνολο

76,105

Συνολικός στόχος
ανακύκλωσης

76,105

70%

-

Ποσοστό
+/-

1,006

-61%

6,533

280%

2,283

-26%

10,609

60%

6,510

-50%

29%

253

16%

3,658

95%

949

35%

47,451

55,994

74%

8,543

18%

53,274

55,994

73.57%

2,720

5%

-

-

2. Αποτελέσματα Συλλογής
Το 2020 συλλέξαμε 62.743 τόνους συσκευασιών (2019: 67.386 τόνοι), εκ των οποίων οι 27.319 τόνοι (2019: 29.560
τόνοι) προέρχονταν από το οικιακό ρεύμα και οι 35.424 τόνοι (2018: 37.826 τόνοι) από το εμπορικό/βιομηχανικό
ρεύμα (ΕΒΑΣ). Υπήρξε δηλαδή μείωση 8% στο οικιακό ρεύμα και μείωση 6% στις συνολικές ποσότητες, σε σύγκριση
με το 2019. Οι συνολικές ποσότητες συσκευασιών που συλλέχθηκαν αντιστοιχούν στο 82.4% των συνολικών
ποσοτήτων που τοποθετήθηκαν στην αγορά από τα Μέλη μας. Οι συλλεχθείσες ποσότητες περιλαμβάνουν και χαρτί
μη συσκευασίας, το οποίο προσμετράται μόνο κατά 46% για σκοπούς υπολογισμού των στόχων ανακύκλωσης.

ªùììåøõåÝóå÷ ðïóÞôèôå÷ óùóëåùáóéñî (ôÞîïé)
37.826

40.000
35.000
30.000

29.560

35.424

27.319

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0.000
ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
2019

2020
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Η συλλογή ανά κάτοικο το 2020 από το οικιακό ρεύμα έφτασε στα 40,49 κιλά, ποσότητα μειωμένη κατά 8,8 % σε
σχέση με το 2019, που ήταν 44,38 κιλά ανά κάτοικο.
Συλλεχθείσες Ποσότητες οικιακού ρεύματος ανά κατηγορία 2018-2020
Κατηγορία (κιλά/κάτοικο)

2018

2019

2020

PMD

14.78

17.44

17.72

Χαρτί

15.50

15.59

14.15

Γυαλί

10.44

11.35

8.61

Σύνολο

40.72

44.38

40.49

9.0%

-8.8%

Διαφορά με προηγούμενο χρόνο

Η μείωση στις συλλεχθείσες ποσότητες από το οικιακό ρεύμα, αλλά και από το Εμπορικό ρεύμα (ΕΒΑΣ) οφείλεται
κυρίως στην πανδημία, καθώς η ταχεία εξάπλωση του ιού, σε συνδυασμό με τα μέτρα που λήφθηκαν για τη μείωση
εξάπλωσής του, συνέβαλαν στη μείωση των ποσοτήτων όλων των υλικών, καθώς επηρεάστηκαν οι Τουριστικές
Περιοχές/Ξενοδοχειακές μονάδες, λόγω μη έλευσης Τουριστών.
3. Ανά υλικό στόχος ανακύκλωσης
Σε ό,τι αφορά στην ανακύκλωση των υλικών το 2020, ανακυκλώθηκαν 57.254 τόνοι υλικών, εκ των οποίων μόνο οι
52.336 τόνοι προσμετρούνται ως ανακύκλωση συσκευασιών, καθώς οι 4,918 τόνοι είναι χαρτί μη συσκευασίας, οι
οποίοι δεν προσμετρούνται στην ανακύκλωση συσκευασιών.
Με αυτά τα δεδομένα το Σύστημα έφτασε το 2020 σε συνολικό ποσοστό ανακύκλωσης 73.60% (79.14% το 2019),
υπερκαλύπτοντας τον γενικό στόχο (70%). Παράλληλα, υπερκάλυψε τους κατ’ ιδίαν στόχους ανακύκλωσης στο χαρτί
(75%), το ξύλο (25%) και λευκοσίδηρο (50%), ενώ δεν κάλυψε τον στόχο στο γυαλί (70%), αλουμίνιο (50%) και πλαστικό
(50%).
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Τα αποτελέσματα ανακύκλωσης σε σύγκριση με τους επιμέρους στόχους παρουσιάζονται στον πίνακα και τη γραφική
παράσταση που ακολουθούν.
Ποσοστό Ανακύκλωσης

Ποσότητες
Ανακύκλωσης
(τόνοι)

Ποσότητες που
τοποθετήθηκαν στην Αγορά
από τα Μέλη μας (τόνοι)

Ποσοστό
Ανακύκλωσης
Συστήματος

Γυαλί

6,433

18,490

35%

70%

Πλαστικό

6,359

17,285

37%

50%

Υλικό

βάσει Νομοθεσίας

Χαρτί

28,190

23,442

120%

75%

Αλουμίνιο

636

3,285

19%

50%

Σίδηρο

8,864

3,331

266%

70%

Ξύλο

1,853

6,402

29%

25%

Άλλα

3,658

3,870

95%

70%

Σύνολο

55,994

76,105

74%

70%

¶ðÝôåùêè vs ªôÞøïé 2020
100%

100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
75%

70%

70%

50%
35%

95%

37%

¦ìáóôéëÞ

74% 70%

50%
29% 25%

19%
¡ùáìÝ

70%

ÌáòôÝ

°ìïùíÝîéï
¶ðÝôåùêè

ªÝäèòï

¥àìï

Íììá

ªàîïìï

ªôÞøï÷

* Τα κόκκινα βέλη δείχνουν τα υλικά για τα οποία το Σύστημα δεν επιτυγχάνει τον στόχο του.
Τέλος, όσον αφορά στις ποσότητες που προωθήθηκαν για ανάκτηση ενέργειας το 2020, αυτές ανέρχονται στους
3.658 τόνους (2906 τόνοι το 2019) υπολείμματος από τις μονάδες διαλογής της Green Dot Κύπρου, την περίοδο που
λειτουργούσε η μονάδα της ENERCO. Η ανάκτηση για το έτος έφτασε στο 142%, έναντι του στόχου του 50% που ισχύει
για το Σύστημα. Σε ποσότητες ο στόχος είναι 50% των ποσοτήτων παραγωγής υπολείμματος των αδειοδοτημένων
μονάδων μας, δηλαδή (2,572 @ 50%) = 1286 έναντι των 3658 που προωθήσαμε στην ανάκτηση ενέργειας. Οι
ποσότητες που προωθήσαμε για ανάκτηση είναι μεγαλύτερες από την παραγωγή, λόγω παλαιού στοκ.

36

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Γυαλί
Παρά τις προσπάθειές μας για αύξηση των ποσοτήτων, το γυαλί παραμένει πίσω από τον προκαθορισμένο στόχο. Τα
τελευταία τρία χρόνια είχαμε μια αυξητική τάση των ποσοτήτων γυαλιού, αλλά φέτος λόγω της ιδιαίτερης χρονιάς
που είχαμε λόγω της πανδημίας οι ποσότητες ήταν εμφανέστατα μειωμένες. Η πανδημία σε συνδυασμό με τα μέτρα
που λήφθηκαν, έφεραν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλα τα ρεύματα υλικών με αποκορύφωση στις ποσότητες
του γυαλιού, κυρίως λόγω των ποσοτήτων που χάθηκαν από τα ξενοδοχεία και τα επαγγελματικά υποστατικά που
έμειναν κλειστά. Τα ποσοστά ανακύκλωσης του γυαλιού έναντι των αντίστοιχων στόχων, για το 2020 είναι 35% (47% το
2019) έναντι του νέου στόχου 70% (60% το 2019). Παρά το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αυξητική τάση
στις ανακτώμενες ποσότητες, σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά οι ανακτώμενες ποσότητες του γυαλιού μειώθηκαν στο
27%, εντούτοις υπήρξε πολύ μικρή μείωση (2%) στις ποσότητες που τοποθετήθηκαν από τα μέλη στην αγορά, δηλαδή
από 18,844 το έτος 2019 σε 18,490 τόνους το 2020.
Για βελτίωση της απόδοσης, πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες, όπως είναι η προσθήκη νέων κάδων,
η δημιουργία μπουκαλότοπων στους χώρους στάθμευσης υπεραγορών και πολυκαταστημάτων, η ανάπτυξη του
δικτύου σε νέες περιοχές, η κάλυψη απομακρυσμένων επαγγελματικών υποστατικών και οι συνεχείς ενημερώσεις
στο κοινό.
Προκειμένου όμως να υπάρξει σημαντική βελτίωση στην απόδοση του γυαλιού θα πρέπει να υποχρεωθούν τα
επαγγελματικά υποστατικά να συμμετέχουν στη διαλογή από την πηγή. Δυστυχώς σημαντικές ποσότητες γυαλιού
χάνονται τόσο από τα υποστατικά που ανακυκλώνουν περιστασιακά όσο και από αυτά που δεν συμμετέχουν σχεδόν
καθόλου στην ανακύκλωση του γυαλιού, παρόλο που τα πλείστα έχουν κάδους ανακύκλωσης γυαλιού. Στη γραφική
παράσταση που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία συλλογής του γυαλιού.
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Ξύλο
Το ποσοστό ανακύκλωσης του ξύλου για το 2020 ήταν 29% (33% το 2019), έναντι του στόχου που ανέρχεται στο 25%.
Συγκεκριμένα, έτυχαν διαχείρισης 2012 τόνοι ξύλου το 2019, έναντι 236 το 2018.
Εντός του 2019 και με την αποδοχή της πρότασης που κάναμε προς το Τμήμα Περιβάλλοντος τον Ιούνιο του 2016
για συνυπολογισμό της ανακατασκευής – επιδιόρθωσης ξύλινων παλετών στις ποσότητες που ανακυκλώνονται
όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες, το Σύστημα σύναψε συνεργασίες με ανακατασκευαστές ξύλινης παλέτας
με αποτέλεσμα την ανακύκλωση 1.853 (2.012 τόνοι το 2019) τόνων ξύλινης συσκευασίας. Με αυτό τον τρόπο
οδηγηθήκαμε στην υπερκάλυψη του στόχου του 25% στην ανακύκλωση του ξύλου.
Υπολείμματα Διαλογής
Σχετικά με τα υπολείμματα διαλογής, συνεχίστηκε και το 2020 η πρακτική της αξιοποίησής τους για ανάκτηση
ενέργειας στην τοπική Τσιμεντοβιομηχανία. Για το 2020, 3.658 τόνοι υπολείμματος από τις μονάδες διαλογής της
Green Dot Κύπρου, κατέληξαν σε ανάκτηση ενέργειας για την περίοδο που λειτουργούσε η μονάδα της Εnerco.
Ως υπόλειμμα διαλογής θεωρείται οποιοδήποτε υλικό τοποθετείται στις σακούλες ή στους κάδους ανακύκλωσης του
Οργανισμού και δεν αποτελεί υλικό στόχο για τον Οργανισμό. Το υπόλειμμα διαλογής ανήλθε το 2020 στο 22,07% σε
σύγκριση με 18,08% το 2019, ποσοστό σχετικά υψηλό σε σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η
μείωση του συγκεκριμένου υπολείμματος έχει μεγάλη σημασία για τον Οργανισμό μας και για το λόγο αυτό μεγάλο
μέρος της επικοινωνίας στηρίζεται στην ενημέρωση του κοινού για τον σωστό διαχωρισμό των συσκευασιών.
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Ποσότητες υλικών στην ΟΕΔΑ Λεμεσού
Από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 16 Δεκεμβρίου 2019 και από τις 4 Απριλίου έως τις 21 Μαΐου 2020, λόγω διακοπής
παραλαβής υλικών από τη μονάδα διαλογής Barracuda Intertrade Ltd, μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ
Λεμεσού 1.193 (2019) και 578 (2020) τόνοι υλικών PMD και Χαρτιού, οι οποίοι έτυχαν διαχείρισης εντός του 2020.
Πολυστερίνη
Η πολυστερίνη αποτελεί ένα δύσκολο για ανακύκλωση υλικό, με υψηλό κόστος συλλογής και διαχείρισης λόγω της
εξαιρετικά χαμηλής πυκνότητάς της. Το 2019 ανακυκλώθηκαν 90 τόνοι πολυστερίνης, σε σύγκριση με 77 τόνους το
2019 και 47 τόνους το 2018.
Η πολυστερίνη, μετά από την επεξεργασία της, χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή μονωτικού υλικού για
τη δομική βιομηχανία. Παράλληλα, όσες ποσότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δομικό υλικό, εξάγονται
για ανακύκλωση στο εξωτερικό μετά από σχετική προεπεξεργασία.
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4. Άλλα Τεχνικά Θέματα
Το 2020 έγιναν οι πιο κάτω προσθήκες νέων περιοχών στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.
Επέκταση σε νέες περιοχές
Τοπική Αρχή

Πληθυσμός

Μέθοδος Συλλογής

Σύμπλεγμα Κοινοτήτων
Μόρφου

10740

Από Πόρτα σε Πόρτα

Δήμος Αθηένου

5017

Από Πόρτα σε Πόρτα

Κοινότητα Πάνω Δευτεράς

2789

Από Πόρτα σε Πόρτα

Κοινότητα Κάτω Δευτεράς

2054

Από Πόρτα σε Πόρτα

Κοινότητα Παρεκκλησιάς

2738

Από Πόρτα σε Πόρτα

Κοινότητα Πύργου

2363

Από Πόρτα σε Πόρτα

Συνολο

25701
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5. Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων
Το Σύστημα, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο
Φυτοπροστασίας (ECPA) και το Τμήμα Γεωργίας, έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών
φυτοφαρμάκων.
Μέχρι το τέλος του 2020 υπήρχαν τοποθετημένοι 103 κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων σε 62
σημεία πώλησης φυτοφαρμάκων. Tα αποτελέσματα συλλογής παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.
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Το 2020, λόγω της πανδημίας SARS-CoV-2 (Covid-19), ήταν μια πολύ διαφορετική και δύσκολη χρονιά για
όλους. Λόγω των απαγορευτικών μέτρων που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του 2020, καμία εκδήλωση δεν
πραγματοποιήθηκε και ούτε οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια επί του εδάφους. Ο Οργανισμός αξιοποίησε
τη χρονιά για να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που επιθυμούσε εξωτερικά και εσωτερικά και αναβαθμίζοντας
την επικοινωνία του Οργανισμού. Έτσι η Green Dot προχώρησε στην αλλαγή επικοινωνιακού γραφείου με στόχο
την αναβάθμιση της επικοινωνίας της με το κοινό. Στις 2 Οκτωβρίου 2020, η TBWA\Entelia επιλέχθηκε ως ο νέος
επικοινωνιακός συνεργάτης του Οργανισμού.
Οι κύριοι άξονες επικοινωνίας της Green Dot, παρουσιάστηκαν στο νέο επικοινωνιακό γραφείο και είναι οι
ακόλουθοι:
Α. Above the line
Κυρίως η ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
• O ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας θεωρήθηκε ως προτεραιότητα.
Β. Below the line
• Παγκύπριο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος.
• Συμμετοχή σε μεγάλες εκδηλώσεις με στόχο την εισαγωγή σε αυτές του στοιχείου της περιβαλλοντικής
υπευθυνότητας.
• Εταιρικές Συμμαχίες κατά προτίμηση με εταιρείες, όπως είναι η Lidl, η McDonald’s και η Ελληνική Τράπεζα.
• Συμμαχίες με τοπικές Αρχές για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση.
• Ειδικές Δράσεις
1. Αύξηση ποσοτήτων συλλογής αλουμινίου
2. Ανακύκλωση σε αθλητικούς χώρους
Α) Επικοινωνία – Διαφήμιση (Above the Line)
Η Above the Line επικοινωνία της Green Dot Κύπρου, ουσιαστικά έκανε έναρξη από τον Οκτώβριο του 2020.
Συνεχίζει όμως να στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη διαφήμιση μέσω διαδικτύου. Η ψηφιακή επικοινωνία επιτυγχάνει
τόσο τη μαζική όσο και την εξατομικευμένη επικοινωνία με τον πιο εύκολο και πιο οικονομικό τρόπο.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι Above the Line δράσεις του Οργανισμού που διενεργήθηκαν το 2020:
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1. Ιστοσελίδα
Η ιστοσελίδα αποτελεί ένα βασικό επικοινωνιακό εργαλείο για τον Οργανισμό, το οποίο παρέχει σφαιρική
ενημέρωση για την ανακύκλωση συσκευασιών τόσο για το κοινό όσο και για τις επιχειρήσεις, στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα. Η απόφαση για τη δημιουργία καινούργιας ιστοσελίδας ήταν στρατηγική, επειδή στόχος μας είναι
μέσα από ένα συνεχή και γόνιμο διάλογο να αποκτήσουμε καλές συνήθειες και να κάνουμε τα σωστά πράγματα…
σωστά. Να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της, ούτως ώστε να γινόμαστε
καλύτεροι. Ο δεύτερος στόχος είναι η συνεχής εκπαίδευση του κόσμου σε θέματα ανακύκλωσης και ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, μέσα από μια ιστοσελίδα, ευχάριστη, εύκολη προς τον χρήστη και επιμορφωτική. Η νέα ιστοσελίδα
της Green Dot θα λανσαριστεί στο κοινό εντός Ιουνίου 2021.
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2. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Αμέσως μετά από την έναρξη της συνεργασίας με το νέο επικοινωνιακό γραφείο, η Green Dot προχώρησε και στην
πρώτη διαδικτυακή εκστρατεία που αφορούσε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Απορριμμάτων.
Η εκστρατεία είχε εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όσο και στην πλατφόρμα
Programmatic.
Στα ΜΚΔ είχαμε 518, 738 προβολές (impressions) από τις οποίες οι 131,410, δηλαδή ποσοστό 25,3% οδήγησαν σε
engagements (likes, shares, comments). Το ποσοστό αυτό θεωρείται εξαιρετικό, αφού 1 στους 4 έδειξε ενδιαφέρον
για τη διαφήμισή μας.
Πλατφόρμα Programmatic
Στην πλατφόρμα programmatic δημιουργήσαμε 1,298,389 προβολές, εξασφαλίζοντας σημαντική αύξηση στο
awareness της Green Dot ανάμεσα στα στοχευμένα κοινά, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Μέσα από την εκστρατεία 6,137 χρήστες επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα της Green Dot.
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3. Εφαρμογή ReCYcling Cy
H Green Dot σε συνεργασία με τον Οργανισμό Α.Φ.Η.Σ. - Kύπρος συνέχισαν μέσα από τις αναρτήσεις τους στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης να προωθούν τη δωρεάν εφαρμογή ReCYcling CY.
Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για την ημέρα και ώρα συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών PMD και ειδών Χαρτιού, καθώς και σε ποια σημεία μπορεί να βρει νησίδες ανακύκλωσης
και κάδους συλλογής γυαλιού.
Επίσης το κοινό μπορεί να βρίσκει 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 ακόμα
περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση συσκευασιών.
Η εφαρμογή παρέχει δυνατότητα πλοήγησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ διατίθεται δωρεάν από το App
Store και το Google Play.
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.
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4. Social Media Posts
Ο σχεδιασμός των αναρτήσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σε μηνιαία βάση (8 δημοσιεύσεις τον μήνα)
βασίστηκε στην εκπαίδευση των πολιτών σχετικά με τη σωστή ανακύκλωση και τη σωστή διαλογή των υλικών. Οι
αναρτήσεις του Οργανισμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι πολύ πιο στοχευμένες και για τον λόγο αυτό ο
Οργανισμός λαμβάνει και πολλά σχόλια από τους πολίτες.
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Β) Εκδηλώσεις και λοιπές ενέργειες (Below the Line)
1. Φεστιβάλ
Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας, το 2020 τα Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και
Περιβάλλοντος ακυρώθηκαν, λόγω του Covid-19.
2. Ημερολόγια γραφείου 2021-2022
H Green Dot δημιούργησε τα καινούργια της ημερολόγια για τα έτη 2021 και 2022, με νέο
σχεδιασμό και χρώματα, από 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
3. Παρουσιάσεις σε Σχολεία και Οργανωμένα Σύνολα
O Οργανισμός, στο πλαίσιο της ενημερωτικής του δράσης, πραγματοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έτους
παρουσιάσεις για την ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων σε σχολεία και οργανωμένα σύνολα.
Το 2020, εξαιτίας της πανδημίας, οι παρουσιάσεις σε σχολεία δεν επιτρέπονταν. Παρ’ όλα αυτά, έχουν γίνει κάποιες
διαδικτυακές παρουσιάσεις σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.
4. Συμμετοχή της Green Dot Κύπρου σε διάφορες εκδηλώσεις
Όλες οι εκδηλώσεις για το 2020 είχαν αναβληθεί, εξαιτίας της πανδημίας
που επικρατεί στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο.
Παρ’ όλα αυτά, η Green Dot στήριξε και συμμετείχε στην Παγκύπρια
Εκστρατεία Kαθαρισμού “Let’s Do It! Cyprus 2020 - ΚαθαρίΖΩ την Κύπρο”,
η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την εβδομάδα 26ης Οκτωβρίου - 1ης
Νοεμβρίου 2020.
Η Παγκύπρια Eκστρατεία Kαθαρισμού, που το 2020 λόγω Covid-19
πραγματοποιήθηκε σε υπαίθριους χώρους, δίνοντας έμφαση στην ατομική
πρωτοβουλία και ευθύνη, διοργανώνεται από το Δίκτυο Εθελοντών Together
Cyprus, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού & ΜΚΟ και
το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Green Dot Κύπρου προσέφερε για τις ανάγκες της Παγκύπριας
Eκστρατείας Kαθαρισμού 250 ρολά σακουλιών για υλικά PMD και 2500
σακούλια για συλλογή σύμμεικτων υλικών.
H Green Dot Κύπρου έλαβε την τιμητική Διάκριση του «Ασημένιου Χορηγού»
για τη συμμετοχή και στήριξή της στην Παγκύπρια Εκστρατεία.
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5. Δημιουργία περιφραγμένων χώρων ανακύκλωσης γυαλιού
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανακύκλωσης γυαλιού, σε συνεργασία με
πρωτοπόρες υπεραγορές, το κοινό μπορεί να τοποθετεί τις γυάλινες
συσκευασίες του στους περιφραγμένους χώρους ανακύκλωσης
γυαλιού.
Μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί 30 τέτοιοι χώροι παγκυπρίως,
από τους οποίους συλλέξαμε 196 τόνους γυάλινων συσκευασιών.
Χορηγός των περιφράξεων είναι η εταιρεία Muskita. Υπάρχει
προγραμματισμός για δημιουργία ακόμα 20 περιφραγμένων
χώρων εντός του 2021.
Περιφραγμένους χώρους για την ανακύκλωση των γυάλινων
συσκευασιών το κοινό μπορεί να βρει:
• Σε όλες τις Υπεραγορές Παπαντωνίου
• Σε όλες τις Υπεραγορές Αλφαμέγα
• Στις Υπεραγορές Μετρό στη Λακατάμια, τη Λάρνακα και το Παραλίμνι
• Στα καταστήματα Jumbo (εκτός από το κατάστημα Αγίου Αθανασίου)
• Στα καταστήματα Super Home Center (εκτός από το κατάστημα της Πάφου)
• Στο Mall of Engomi
• Στην Υπεραγορά Σκλαβενίτη στη Δυτική Λεμεσό
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6. Ενημέρωση Συνεργατών
Τα Μέλη και οι Μέτοχοι της Green Dot λαμβάνουν πληρέστερη εικόνα για το έργο του Οργανισμού μέσω της Ετήσιας
Έκθεσης, η οποία εμπεριέχει τις συνολικές δράσεις και ενέργειες του Οργανισμού για το χρονικό διάστημα ενός
έτους.
7. Ενημερωτικό Υλικό
Προωθώντας τη σωστή διαλογή
Με γνώμονα τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Green Dot και των τοπικών Αρχών, αλλά και τη βελτίωση της
ποιότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγουμε, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 η Green Dot προχώρησε
στην εφαρμογή νέων διαδικασιών, οι οποίες εφαρμόστηκαν στους Δήμους και τις Kοινότητες Λευκωσίας.
1. Αυτοκόλλητα για σακούλες ανακύκλωσης PMD και Χαρτιού
Τα ειδικά αυτοκόλλητα τοποθετούνται στα σακούλια ανακύκλωσης υλικών για PMD
και ειδών Χαρτιού, όταν το συνεργείο διαπιστώσει κατά τη συλλογή ότι περιέχουν
λανθασμένα υλικά. Το αυτοκόλλητο ενημερώνει τους πολίτες για τον λόγο που
δεν συλλέχθηκε η σακούλα τους και ταυτόχρονα για τις σωστές συσκευασίες που
πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε αυτό για την επόμενη συλλογή.
Έτσι οι πολίτες ενημερώνονται και για τον λόγο που δεν συλλέχθηκε η ανακύκλωσή
τους, αλλά και για τη σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν.

2. Αυτοκόλλητα κάδων PMD
Ειδικά αυτοκόλλητα, τα οποία τοποθετούνται στους κάδους PMD όταν το συνεργείο
διαπιστώσει ότι περιέχουν σκουπίδια ή λανθασμένα υλικά. Πάνω στην επιφάνεια του
αυτοκόλλητου αναγράφεται ο λόγος που ο κάδος δεν μπορεί να συλλεχθεί από την
Green Dot και θα ενημερώνεται η τοπική Αρχή για το άδειασμά του.
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ΚΎΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
3. Ενημερωτικά φυλλάδια
Για όλες τις Κοινότητες και Δήμους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της Green Dot κατά τη διάρκεια
του 2020, δημιουργήσαμε ενημερωτικά φυλλάδια για τον κάθε Δήμο και Κοινότητα ξεχωριστά, τα οποία έχουμε
διανείμει σε όλα τα υποστατικά.

49

50

51

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd
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