Ο κυριότερος στόχος του έργου είναι να προωθήσει τη μείωση,
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση στην Κύπρο. Αυτό θα
επιτευχθεί με την εφαρμογή μιας εκστρατείας επικοινωνίας
που θα βασιστεί σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα
επικεντρώνεται στις αρχές της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης
και ανακύκλωσης (RRR). Με αυτό τον τρόπο
στοχεύει να επιφέρει αξιοσημείωτες
μεταβολές στις απόψεις, την
R
CE
ευαισθητοποίηση και τις συνήθειες
του κοινού γενικά αλλά και
ειδικών στοχεύσιμων κοινών
μέσα από τη χρήση ποικίλων
εργαλείων επικοινωνίας.

Το έργο στοχεύει να προσεγγίσει το ευρύ κοινό, αλλά
επικεντρώνεται περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες (παιδιά
ηλικιών από 5 μέχρι 16 ετών) και νεαρά ζευγάρια. Επιπλέον,
στοχεύει σε ανθρώπους που διαμορφώνουν την κοινή
γνώμη και μπορούν να επηρεάσουν το θεσμικό πλαίσιο και
το ευρύ κοινό. Ειδική σημασία δίνεται στις Τοπικές Αρχές
και τη βιομηχανία, καθώς έχουν κεντρικό ρόλο στη μείωση
και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Την ίδια ώρα,
επικεντρώνεται επίσης σε δημοσιογράφους και
εκπαιδευτικούς που αναμένεται να δράσουν ως
πολλαπλασιαστές των μηνυμάτων για το RRR.

REDU

Η ΚΥΠΡΟΣ
Η διαχείριση των αποβλήτων
ΔΙΑΤΗΡΕΙ
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
περιβαλλοντικές προκλήσεις στην
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ε.Ε.. Παρά το θεμελιώδη ρόλο της
ΜΕ 663
κιλά/κάτοικο/έτος
ιεραρχίας σε μια σύγχρονη διαχείριση
των απορριμμάτων όπως την οραματίζεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρακτικά αποδεικνύεται μια
δύσκολη πρόκληση.
Η θέσπιση προτεραιοτήτων στις μεθόδους διαχείρισης
των απορριμμάτων και η πρακτική προώθηση της
μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης,
ανάκτησης ενέργειας και απόρριψης είναι τελικά
εύκολη στα λόγια, αλλά δύσκολη στην πράξη. Επί της
ουσίας, οι περισσότερες χώρες το βρίσκουν πιο εύκολο
να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των
αποβλήτων (ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας και
απόρριψη), ενώ οι πρωτοβουλίες για την πρόληψη των
αποβλήτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση) είναι πιο
σπάνιες. Ο στόχος αυτού του Life+ προγράμματος είναι
να δουλέψει με μια ισορροπημένη προσέγγιση για να
προβάλει μέσω μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας
επικοινωνίας στην Κύπρο, τα τρία R (Reduce, Reuse,
Recycle).
Η Κύπρος παραδοσιακά διατηρεί μια από τις πρώτες
θέσεις στην παραγωγή δημοτικών στερεών
απορριμμάτων (ΔΣΑ) (663 κιλά/κάτοικο/έτος) μεταξύ
των 28 χωρών μελών της Ε.Ε.. Επιπλέον, παρουσιάζει

μια αύξηση στην παραγωγή ΔΣΑ ύψους 11% την
τελευταία δεκαετία, ενώ αντίθετα, η μέση παραγωγή
των χωρών μελών της Ε.Ε. την ίδια περίοδο αυξήθηκε
μόνο κατά 4% (Eurostat). Παράλληλα, τα παλαιότερα
κράτη μέλη της Ε.Ε. που στόχευσαν στην αποσύνδεση
της παραγωγής των αποβλήτων από την οικονομική
ανάπτυξη, είδαν την παραγωγή των απορριμμάτων τους
να σταθεροποιείται την τελευταία δεκαετία.
Τα αρνητικά αποτελέσματα της ψηλής παραγωγής
απορριμμάτων στην Κύπρο, πολλαπλασιάζονται από το
γεγονός ότι το 80% των ΔΣΑ απορρίπτονται σε αριθμό
ανεξέλεγκτών χωματερών. Είναι φανερό ότι η χώρα
αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στον
εκσυγχρονισμό των πρακτικών διαχείρισης των
απορριμμάτων της και στην υιοθέτηση αειφόρου
στρατηγικής διαχείρισης τους. Οι περισσότερες από τις
δράσεις που ανελήφθησαν, επικεντρώθηκαν στην
ανακύκλωση, αλλά και αυτή ευθύνεται μόνο για τη
διαχείριση του 16% των απορριμμάτων κατά βάρος, ενώ
ένα άλλο 4% τυγχάνει διαχείρισης με κομποστοποίηση.
Η προώθηση της ιεραρχίας διαχείρισης των
απορριμμάτων με ένα ισορροπημένο τρόπο και η πίεση
για εφαρμογή περισσότερων μέτρων πρόληψης
(μείωση και επαναχρησιμοποίηση), παρά μέτρων
θεραπείας (ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, σωστή
απόρριψη), είναι η νέα πρόκληση για την Κύπρο για να
μπορέσει να προωθήσει ένα αειφόρο και βιώσιμο
σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της.

Κύρια στοχεύσιμα κοινά
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Το Περιβαλλοντικό
Πρόβλημα

Στόχοι του Προγράμματος

CYCLE
Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
- Η σκιαγράφηση της υφιστάμενης
γνώσης και ευαισθητοποίησης για τις αρχές RRR στη
διαχείριση των αποβλήτων.
- Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας
για το RRR.
- Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών εργαλείων
που θα διευκολύνουν τη μεταφορά γνώσης για τις αρχές
RRR:
• Τηλεοπτική εκστρατεία.
• Ραδιοφωνική εκστρατεία.
• Έντυπη και ηλεκτρονική εκστρατεία.
• Ψηφιακή εκστρατεία και εκστρατεία σε κοινωνικά δίκτυα.
• Συνέδρια και εκδηλώσεις.
- Η εφαρμογή ευρείας κλίμακας επικοινωνιακών και
εκπαιδευτικών δράσεων για την ενημέρωση του κοινού και
την ενθάρρυνση όλων των στοχεύσιμων κοινών για να
αλλάξουν τις συνήθειες τους προς επίτευξη μιας αειφόρου
στρατηγικής διαχείρισης των απορριμμάτων, βασισμένη
στις αρχές RRR (διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα κοινά
του έργου).
- Η μέτρηση της επιρροής του έργου στα στοχεύσιμα κοινά.
- Η ανάπτυξη ενός οδηγού καλών πρακτικών για την
προώθηση του RRR, για τη χρήση από τρίτα μέρη για
παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Εταίροι
Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) έχει την ευθύνη της
γενικής διαχείρισης του έργου και την εφαρμογή των
τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκστρατειών, μέσω των
διαφόρων καναλιών του, και το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων
(ΚΥΠΕ) τη διαχείριση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.
Η Green Dot Κύπρου είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του
έργου και έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης
της εκστρατείας επικοινωνίας, ενώ η Fost Plus θα συνεισφέρει
με την πολύτιμη εμπειρία της από την επιτυχημένη
ενημερωτική εκστρατεία της στο Βέλγιο. Τεχνική βοήθεια
σχετικά με νομικά και διοικητικά θέματα θα παρέχονται από το
Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος, ενώ το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Κύπρου έχει την ευθύνη για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες
του προγράμματος και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του
έργου στον τομέα της εκπαίδευσης.
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CYPRUS HOLDS
Waste management is one of the
ONE OF THE
greatest environmental challenges
1st PLACES
IN PRODUCTION
in the EU. Despite the cornerstone
OF WASTE WITH
role of the waste hierarchy in the
663kg/
capita/year
modern waste management envisaged
by the EU, its practical application
proves to be an important challenge.
The prioritisation of waste practices and the practical
promotion of waste reduction, reuse, recycling, energy
recovery and disposal, is more easily said than actually
done. In fact, most countries find it easier to embark
on initiatives for the treatment of waste (recycling,
energy recovery and disposal) whilst initiatives for the
prevention of waste (reduce, reuse), are more scarce.
The focus of this Life+ program is to work in a balance
way to promote via a comprehensive communication
campaign in Cyprus, the three R (Reduce, Reuse,
Recycle).
Cyprus traditionally holds one of the first places
among the 28 EU countries in the production of
municipal solid waste with 663 kg/capita/year.
Furthermore, Cyprus has experienced an increase in
municipal solid waste production of 11% in the last

The project's main aim is to promote waste reduction, reuse
and recycling in Cyprus. This will be achieved through an
awareness raising campaign, based on an integrated
communication strategy, focused on the
Reduce-Reuse-Recycle (RRR) principles,
to bring about noticeable and
R
sustainable changes in
CE
perceptions, awareness and
habits of the general public and
targeted groups, through the
utilisation of multiple
RE
communication tools.

The project targets the whole population, but focuses more on
younger people (children aged from 5 to 16 years old) and
young couples. In addition, it targets opinion leaders and
decision makers who can implement the institutional
framework and the public. Special attention is given to the
local authorities and the industry as they have a central role in
reducing and reusing the waste. At the same time, it focuses
also on journalists and educators, expected to act as
multipliers of RRR messages.
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Main Target Audiences

decade, whilst the EU waste production average
shows a significantly smallest increase of only 4% in
the same period (Eurostat). Moreover the oldest
member states that have focused on the decoupling of
waste production from the economic growth have
seen their waste production stabilising in the last
decade or so. The negative impacts of high waste
production in Cyprus are magnified by the fact that 80%
of the municipal solid waste produced, is landfilled in
a number of unregulated landfills or dumps.
It is apparent that the country faces serious
challenges in modernising its waste management
practises and in adopting a sustainable waste
management plan. Most of the efforts undertaken
were concentrated on recycling, but still it accounts
only for the treatment of 16% of the waste produced by
weight, and another 4% is attributed to composting.
Promoting the waste hierarchy in a balanced way and
pushing for more waste prevention tools (reduction
and reuse) rather than remediation tools (recycling,
energy recovery, and proper disposal), is the new
challenge for Cyprus in order to move closer to a
sustainable waste management system.
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Project aim and objectives

CYCLE

The specific project objectives are:
- To map-out existing knowledge and awareness level
regarding the RRR principles in waste management.
- To develop and implement an RRR communication
strategy.
- To develop comprehensive communication tools that will
enable the transfer of knowledge on the RRR principles:
• TV campaign
• Radio campaign
• Printed and electronic press campaign
• Digital/social media campaign
• Conferences and events
- To implement a wide range of communication and training
actions to inform and educate the public and to encourage
all target groups to change their habits towards more
sustainable waste management based on the RRR
principles (Consultation and workshops for project
stakeholders).
- To monitor project impact on the target audiences.
- To develop a guide of best practises for the promotion of
RRR to be utilised by third parties in similar initiatives.

Project Partners
Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) is responsible for the
general project management and the implementation of the
TV and radio campaigns through the various CyBC channels
and Cyprus News Agency (CNA) will lead the development of
the printed and electronic press campaign. Green Dot Cyprus
will provide the scientific support for the project while holding
the responsibility for the design and implementation of the
communication campaign, and Fost Plus will provide its
valuable experience in successful informational campaigns in
Belgium. Technical assistance regarding legal and
administrative issues will be provided by the Department of
Environment of the Ministry of Agriculture, Natural Resources
and Environment. The Cyprus Pedagogical Institute will lead
the project’s training activities and the implementation of the
project’s results in education.
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