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Περιεχόμενα
Ο οργανισμός
RETO Κύπρος
προσφέρει βοήθεια
σε εξαρτημένα
άτομα μέσω
επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης
σελ. 1-2

Ανακύκλωση
γυαλιού και
πολυστερίνης
σελ. 3

Βοήθεια σε εξαρτημένα
άτομα από RETO Κύπρος
Το RETO Κύπρος “Πρόκληση στην Ελπίδα” είναι ένας μη κερδοσκοπικός
οργανισμός εγγεγραμμένος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σκοπός του
οργανισμού είναι η παροχή βοήθειας σε άτομα που κάνουν χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών και αλκοόλ.
Οι υπηρεσίες του οργανισμού RETO Κύπρος “Πρόκληση στην Ελπίδα”
παρέχονται εντελώς δωρεάν προς τα άτομα που γίνονται δέκτες των
υπηρεσιών αυτών.
Ο οργανισμός RETO Κύπρος δημιουργήθηκε το 2009, βλέποντας την
ανάγκη που υπήρχε για βοήθεια στα εξαρτημένα άτομα και στην Κύπρο.
Συγκεκριμένα, ο οργανισμός ιδρύθηκε από τέσσερεις εθελοντές από την
Ελλάδα και την Ισπανία, οι οποίοι ήταν άτομα απεξαρτημένα που είχαν λάβει
μέρος στο αντίστοιχο πρόγραμμα του οργανισμού.

Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια
στέγη κάτω από την οποία άτομα
με προβλήματα αλκοολισμού και
ναρκωτικών θα μπορούσαν να
απεξαρτηθούν.
Ο στόχος αυτός υλοποιήθηκε ένα
χρόνο μετά, το 2010, και από τότε
μέχρι και σήμερα ο αριθμός των
ατόμων που στεγάζονται στον
οργανισμό φτάνει τους 25.
Το πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτείται μέσω των υπηρεσιών
που προσφέρουν τα άτομα του
οργανισμού.
Οι υπηρεσίες αυτές είναι η πώληση
μεταχειρισμένων
αντικειμένων
στο κατάστημα του οργανισμού
στην οδό Νέας Έγκωμης 11,
Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης,
που προέρχονται από δωρεάν
κατ’ οίκον περισυλλογές, καθώς
και αναπαλαιώσεις επίπλων,

ανακύκλωση μη λειτουργήσιμων
συσκευών
και
αξιοποίηση
διαφόρων μετάλλων, και εργασίες
όπως μπογιατίσματα, μεταφορές,
μετακομίσεις, μικροεπιδιορθώσεις
και άλλα.
Το κοινό μπορεί να λάβει τις
υπηρεσίες από την ομάδα RETO

Κύπρος, καλώντας τον αριθμό
22775150.
Οι ηλεκτρικές συσκευές που
δεν μπορούν να επισκευαστούν
ανταλλάσσονται
με
άλλες
συσκευές που μπορούν να
επιδιορθωθούν, έχοντας πάντα
ως στόχο την ανάπτυξη και
συντήρηση του οργανισμού.
Η
ανταλλαγή
αυτή
των
συσκευών πραγματοποιείται με
τη συνεργασία και τη στήριξη
που παρέχει ο οργανισμός
Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου.
Παράλληλα,
ο
οργανισμός
προσπαθεί να προβάλλει με κάθε
τρόπο τη δράση και τις υπηρεσίες
του.
Στα πλαίσια αυτά, τα τελευταία
τρία χρόνια ο οργανισμός λαμβάνει
μέρος με δικό του περίπτερο στο
Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και
Ανακύκλωσης της Green Dot
Κύπρου.
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Στο Φεστιβάλ δίνεται η ευκαιρία
στον οργανισμό να ενημερώσει
για τις δράσεις και τον τρόπο
λειτουργίας του, καθώς και
τις υπηρεσίες που προσφέρει,
οι οποίες στην πλειοψηφία
τους εντάσσονται σε δράσεις
επαναχρησιμοποίησης
και
ανακύκλωσης απορριμμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΓΥΑΛΙ
Οι προσπάθειες της Green Dot για αύξηση
των ποσοτήτων γυαλιού προς επίτευξη
των νέων στόχων συνεχίζονται και το
2016. Προηγήθηκε το 2015 εκστρατεία
ενημέρωσης
των
επαγγελματικών
υποστατικών για τη συμμετοχή στην
ανακύκλωση γυαλιού, που συνοδεύτηκε
με ενέργειες βελτιστοποίησης του δικτύου
των κάδων, η οποία εντείνεται και φέτος.
Παράλληλα, το πρώτο εξάμηνο του 2016,
προστέθηκαν 75 νέοι κάδοι γυαλιού
για αύξηση της συμμετοχής κυρίως
από επαγγελματικά υποστατικά, ενώ
προγραμματίζεται η προσθήκη και νέων
κάδων εντός του δεύτερου εξαμήνου. Οι
συλλεχθείσες ποσότητες γυαλιού κατά
το πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν
στους 2.537 τόνους σε σύγκριση με 2.380
την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση
6,6%), ενώ αυξήθηκαν και οι ποσότητες
γυαλιού από πηγές ΕΒΑΣ (εμπορικές και
βιομηχανικές συσκευασίες).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Η πολυστερίνη αποτελούσε διαχρονικά ένα
δύσκολο για ανακύκλωση υλικό, με υψηλό
κόστος συλλογής και διαχείρισης. Τον
Ιούνιο του 2015, η εταιρεία Nicolaides &
Kountouris Metal Company αδειοδοτήθηκε
από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την
ανακύκλωση πολυστερίνης και συνήψε
συμφωνία συνεργασίας με την Green Dot
Cyprus, ως διαχειριστής ΕΒΑΣ (εμπορικές
και βιομηχανικές συσκευασίες). Η
πολυστερίνη, μετά την επεξεργασία της
στην εταιρεία Nicolaides & Kountouris, χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στην
παραγωγή μονωτικού υλικού για τη δομική
βιομηχανία. Το πρώτο εξάμηνο του 2016
ανακυκλώθηκαν 15 τόνοι πολυστερίνης,
ποσότητα που είναι μεγάλη δεδομένου του
μικρού βάρους και του μεγάλου όγκου των
υλικών.

