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ΚΥΠΕ: Δεύτερος χρόνος
στο πρόγραμμα Rethink

Με το Rethink το
“Ξανασκεφτήκαμε”
για το ΚΥΠΕ και τα
ΜΜΕ
σελ. 1- 2

Βράβευση του
καλύτερου σημείου
παραλαβής κενών
συσκευασιών
φυτοφαρμάκων
σελ. 3

Γεωργία Βασιλείου
Βοηθός Αρχισυντάκτης ΚΥΠΕ - Action Leader
Το δεύτερο χρόνο υλοποίησής του διανύει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
“Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προώθηση της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων στην Κύπρο”
(Awareness raising campaign for the promotion of waste Reduction, Reuse and Recycling in Cyprus) με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα
LIFE+ Environment Policy and Governance, της Ε.Ε., στο οποίο το ΚΥΠΕ
συμμετέχει ως εταίρος. Και ενάμιση και πλέον χρόνο μετά, μπορούμε να
προβούμε σε έναν πρώτο απολογισμό, μια πρώτη εκτίμηση του τι κάναμε και
τι πετύχαμε, αν πετύχαμε.
Και ένας πρώτος απολογισμός είναι ότι όλοι οι εταίροι έχουμε υλοποιήσει
σημαντικό μέρος των δράσεων που μας αναλογούν γεγονός που μας οδηγεί
και στην πρώτη εκτίμηση ότι τοιουτοτρόπως καταθέσαμε τη δική μας
συμβολή στην προώθηση των σκοπών του προγράμματος, ήτοι τη Μείωση,
Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση, με απώτερο στόχο, βεβαίως, την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων είναι υπεύθυνο για την εκστρατεία που
αφορά τον Τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης συν κάποιες άλλες
συναφείς δραστηριότητες.
Η ενασχόληση με περιβαλλοντικά θέματα και δη τη διαχείριση αποβλήτων
δεν είναι κάτι καινούργιο για το ΚΥΠΕ. Το Πρακτορείο κάλυπτε και στο
παρελθόν δημοσιογραφικές διασκέψεις, εκδηλώσεις, συνεδρίες της αρμόδιας
κοινοβουλευτικής επιτροπής, συναφείς δραστηριότητες Υπουργείων, άλλων
αξιωματούχων, οργανώσεων κ.ο.κ. Το πρόγραμμα LIFE+ δημιούργησε,
όμως, μια νέα ευκαιρία και έγινε η αφορμή για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση
στα θέματα περιβάλλοντος και να αυξηθεί η κάλυψη ποσοτικά και ποιοτικά.

Υποχρέωση του ΚΥΠΕ είναι η
παραγωγή, κατά τη διάρκεια
των 35 μηνών που θα διαρκέσει
το πρόγραμμα, αρχίζοντας από
τον Ιούλιο του 2014, ενενήντα
συνεντεύξεων και ρεπορτάζ και
η έκδοση 100 ενημερωτικών
δελτίων.
Από την αρχή του προγράμματος,
δηλαδή από τον Ιούλιο 2014 μέχρι
το Νοέμβριο του 2015, το ΚΥΠΕ
είχε ετοιμάσει και αποστείλει
στους συνδρομητές του 72
ρεπορτάζ και 31 συνεντεύξεις.
Αυτό σημαίνει ότι στα μισά του
προγράμματος έχει υπερκαλύψει
κατά 240% το στόχο σε ό,τι αφορά
Ρεπορτάζ και κατά 51,6% σε ό,τι
αφορά Συνεντεύξεις.
Στόχος για όλη τη διάρκεια
του
προγράμματος
είναι,
επίσης, η έκδοση 100 Newsletter (Ενημερωτικών Δελτίων). Η
πρώτη έκδοση έχει ημερομηνία τις
24 Απριλίου 2015. Αποστέλλεται
κάθε Παρασκευή και εκδίδεται με
το ίδιο περιεχόμενο και στις τρεις
γλώσσες εργασίας του ΚΥΠΕ,
Ελληνικά, Αγγλικά και Τουρκικά.
Μέχρι το Δεκέμβριο
εκδώσει 37 τεύχη.

είχαμε

Τι σημαίνει αυτή η δραστηριότητα
από πλευράς του Κυπριακού
Πρακτορείου
Ειδήσεων;
Σημαίνει
ότι
συμβάλαμε
-εκτιμούμε- ουσιαστικά, με την
ποσοτική και ποιοτική δουλειά
που
διεκπεραιώσαμε,
στην
ευαισθητοποίηση πρώτα από όλα
των συνδρομητών μας, που είναι
τα ΜΜΕ στην Κύπρο και κάποια

Η πρώτη έκδοση
του ενημερωτικού δελτίου
στο εξωτερικό, οργανισμοί, φορείς
θεσμοί, διπλωματικές αποστολές,
εντός και εκτός Κύπρου, για το
RRR (Reduce, Reuse, Recycle).
Κατ’ επέκταση, συμβάλαμε στην
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού, αφού το υλικό αυτό
διαδόθηκε και πολλαπλασιάστηκε
μέσω των ΜΜΕ, αλλά και μέσω των
άλλων προϊόντων και υπηρεσιών
του ΚΥΠΕ, όπως είναι το σύντομο
δελτίο ειδήσεων “ΔΕΚΑ” και CNA
News στα ελληνικά και αγγλικά
που αποστέλλεται καθημερινά
μέσω email σε χιλιάδες αποδέκτες,
μέσω του Twitter, Facebook, αλλά
και μέσα από την ιστοσελίδα
ανοικτής πρόσβασης για το κοινό.
Να σημειώσουμε ότι τα ρεπορτάζ,
συνεντεύξεις
και
ειδήσεις
μεταφράζονται και στα αγγλικά
και στα τουρκικά, μεταφέροντας
έτσι το μήνυμα σε ένα ευρύτερο
φάσμα ανθρώπων. Με το ίδιο
σκεπτικό το Newsletter εκδίδεται,
επίσης, στα ελληνικά, αγγλικά και
τουρκικά, που είναι οι γλώσσες
εργασίας του ΚΥΠΕ.
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Αυτό που ξεχωρίζει από την
περίοδο που διανύσαμε είναι το
εξής: Το ΚΥΠΕ έδωσε λόγο και
βήμα σε δήμους και κοινότητες,
σε πανεπιστήμια και σχολεία,
οργανώσεις και καλλιτέχνες για
να μιλήσουν για τη δραστηριότητα
που αναπτύσσουν σε ό,τι αφορά
το RRR. Μιλήσαμε με τη γλώσσα
των αριθμών και της στατιστικής
για να τραβήξουμε την προσοχή
και - γιατί όχι - να σοκάρουμε για
το μέγεθος π.χ. των πλαστικών
σακούλων που χρησιμοποιούμε
στην Κύπρο και τον όγκο -τον
τεράστιοσκουπιδιών
που
παράγουμε. Δώσαμε βήμα σε
θεσμούς και αρμόδιες αρχές και
πληροφορήσαμε για το νομικό
πλαίσιο, αλλά και για τις νέες
νομοθεσίες και κανόνες που
αφορούν το θέμα του RRR, που
όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη μας.
Γίναμε βήμα για τους εταίρους
μας για διάδοση των μηνυμάτων
του προγράμματος. Αναδείξαμε
προβλήματα και προβάλαμε
παραδείγματα και πρότυπα.
Από την άλλη πλευρά, ήταν μια
πολύτιμη εμπειρία και για τους
δημοσιογράφους του ΚΥΠΕ.
Δημιουργήσαμε μια μικρή ομάδα
η οποία δίνει περισσότερη έμφαση
στα θέματα του προγράμματος.
Όμως τελικά, σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό, το LIFE+
και η εκστρατεία Rethink άγγιξε
το σύνολο του προσωπικού και
αυτό όχι γιατί επιβλήθηκε εκ των
άνωθεν, αλλά γιατί έκανε και
εμάς να το “Ξανασκεφτούμε” σε
ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά
ζητήματα. Και αυτό είναι η
ουσία της όλης προσπάθειας
στο πλαίσιο του Προγράμματος
για την προώθηση της μείωσης,
επαναχρησιμοποίησης
και
ανακύκλωσης των απορριμμάτων
στην Κύπρο: Να το ξανασκεφτούμε
και να κάνουμε και άλλους να το
ξανασκεφτούν.

Βράβευση ΣΟΠΑΖ Λτδ για συλλογή
κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) σε συνεργασία με την Green Dot Κύπρου βράβευσαν την
εταιρεία ΣΟΠΑΖ Λτδ (Αγροεφόδια) ως το καλύτερο σημείο παραλαβής κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων
για την ενεργή συμμετοχή της εταιρείας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
Τα καταστήματα της εταιρείας ΣΟΠΑΖ Λτδ κατάφεραν να συλλέξουν κατά τη διάρκεια του 2015 τις
μεγαλύτερες ποσότητες συσκευασιών που περιείχαν φυτοφάρμακα.
Το βραβείο, μια επιταγή €500, παρέλαβε ο κ. Τάσος Μακρής, εκπρόσωπος της βραβευθείσας εταιρείας, από τον
Πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας, κ. Μιχάλη Κυθραιώτη.
Ο κ. Μακρής δήλωσε πως το μυστικό της επιτυχίας είναι τόσο το ενδιαφέρον του υπευθύνου του κάθε
καταστήματος πώλησης φυτοφαρμάκων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας όσο
και το κατά πόσο ο υπεύθυνος του καταστήματος θα καταφέρει να κεντρίσει το ενδιαφέρον του παραγωγού.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την προώθηση της
ανακύκλωσης συσκευασιών φυτοφαρμάκων.
Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσω κάδων ανακύκλωσης, χρώματος πορτοκαλί, οι οποίοι βρίσκονται τοποθετημένοι
σε 52 σημεία πώλησης φυτοφαρμάκων παγκύπρια τα οποία έχουν καθοριστεί ως σημεία συλλογής.
Μέσα στο 2015 συλλέχθηκαν οι πρώτες ποσότητες συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
ξεπέρασαν τον 1,5 τόνο.

