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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ REFILL CYPRUS  

Ευκαιρία για Χορηγούς να αναδείξουν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία 

 

Κάθε χρόνο ανά το παγκόσμιο μεταξύ 8 και 10 δισεκατομμυρίων κιλών πλαστικών 

απορριμμάτων  καταλήγουν στους ωκεανούς όπου διασπώνται σε μικρά κομμάτια, ενώ οι 

αρνητικές επιπτώσεις αυτού του φαινομένου τόσο στην υγεία των ανθρώπων αλλά και της 

θαλάσσιας ζωής και του οικοσυστήματος γενικότερα αυξάνονται ολοένα και περισσότερο. 

Δυστυχώς η ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών από μόνη της δεν αρκεί για την 

καταπολέμηση της πλαστικής κρίσης.  

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στα πλαίσια της κοινωνικής του ευθύνης 

ενώνει δυνάμεις με τον περιβαλλοντικό, μη-κερδοσκοπικό, οργανισμό ‘Let’s Make Cyprus 

Green’ και στηρίζει την εκστρατεία REFILL CYPRUS. Η εκστρατεία αυτή περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση σταθμών νερού σε δημόσιους χώρους παρέχοντας δωρεάν 

φιλτραρισμένο και κρύο πόσιμο νερό χωρίς αφή (contactless), μειώνοντας έτσι την 

εξάρτησή μας από τα πλαστικά μπουκάλια. Η συγκεκριμένη εκστρατεία έχει πρόσφατα 

προταθεί για το Energy Global Award. 

Ο πρώτος σταθμός νερού έχει ήδη εγκατασταθεί στην παραλία της Γερμασόγειας στη Λεμεσό, 

ενώ έχει δοθεί η σχετική άδεια για εγκατάσταση σε δημόσιους χώρους και από άλλους δήμους. 

Βοηθήστε μας να αντιμετωπίσουμε την κρίση της πλαστικής ρύπανσης συμμετέχοντας ως 

Χορηγός στην εκστρατεία REFILL CYPRUS, αναδεικνύοντας έτσι την περιβαλλοντική 

ευαισθησία του οργανισμού σας. Για τα διάφορα πακέτα χορηγών και περισσότερες 

πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε εδώ. 

Αν σας ενδιαφέρει να στηρίξετε την εκστρατεία REFILL CYPRUS ως χορηγός, παρακαλείστε 

όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας εδώ και θα επικοινωνήσει μαζί σας 

εκπρόσωπος της ‘Let’s Make Cyprus Green’.  

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστείτε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Δήμητρα 

Παλάοντα στο ΚΕΒΕ, τηλ. 22889713, demetrap@ccci.org.cy.  

 

 

 

https://ccci.org.cy/wp-content/uploads/2021/06/circ4228.pdf
https://forms.ccci.org.cy/refillcypruscampaigngr/
mailto:demetrap@ccci.org.cy
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες,                                                     

 
Η LET’S MAKE CYPRUS GREEN είναι ένας περιβαλλοντικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο να 

ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις του ανθρώπου στον πλανήτη, ειδικά για τις ζημιές 
που προκαλούνται από την κατάχρηση πλαστικών. 

 
Βραβεύτηκε ως "Καλύτερη ΜΚΟ περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - Κύπρος" το 2019 από τα European 

Enterprise Awards 
 

Βραβεύτηκε ως “Περιβαλλοντική Οργάνωση της Χρονιάς” το 2020 από την ELAFI Animal Welfare Awards 
 

Ευκαιρίες για χορηγούς 
Βοηθήστε μας να αντιμετωπίσουμε την κρίση της πλαστικής ρύπανσης, συμμετέχοντας στην Refill Cyprus - μια 
εκστρατεία αλλαγής συμπεριφοράς που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους ανθρώπους να μειώσουν την 
κατανάλωση πλαστικών, διευκολύνοντας την επαναχρησιμοποίηση και την επαναπλήρωση των μπουκαλιών μέσω 
των σταθμών επαναπλήρωσης νερού σε δημόσιους χώρους. Οι σταθμοί νερού καινοτόμου σχεδιασμού, με 
φιλτραρισμένο και κρύο πόσιμο νερό, που ενεργοποιούνται από έναν αισθητήρα χωρίς αφή. Κάθε σταθμός νερού 
θα προβάλλει διαφημίσεις και θα προωθήσει έτσι την εικόνα των χορηγών μας, δείχνοντας ότι νοιάζεστε για το 
περιβάλλον. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι χρηματοδότηση των σταθμών για να ξεκινήσει η διαδικασία. Η δωρεά σας 
θα μας φέρει πιο κοντά στον στόχο μας - προσφέροντας σε όλους μια εναλλακτική λύση από το πλαστικό μίας 
χρήσης. 

 
Ζητάμε την υποστήριξή σας για την ενίσχυση της εκστρατείας Refill Cyprus - η οποία προτάθηκε πρόσφατα 
για ένα Energy Globe Award, το παγκόσμιο βραβείο βιωσιμότητας και είναι το πιο διάσημο περιβαλλοντικό 

βραβείο σήμερα παγκοσμίως. 
 

 
Πρόβλημα: Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι αγοράζουν ένα εκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια κάθε λεπτό και ο 
αριθμός μόνο αυξάνεται. Κάθε χρόνο, μεταξύ 8 και 10 δισεκατομμυρίων κιλών πλαστικών απορριμμάτων 
καταλήγουν στον ωκεανό, όπου διασπώνται σε μικρά κομμάτια που δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Η 
Μεσόγειος έχει ήδη έως και 10 εκατομμύρια πλαστικά σωματίδια κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο και οι τοξικές χημικές 
ουσίες που εκπλένονται από πλαστικά έχουν ανησυχητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 
 
Δυστυχώς, η ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλίων δεν αρκεί για την καταπολέμηση της πλαστικής κρίσης. Κάθε 
φορά που ανακυκλώνεται ένα πλαστικό μπουκάλι, η ποιότητα του πλαστικού μειώνεται και φτάνει στο σημείο που 
δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Αυτή η κοινή λανθασμένη αντίληψη ότι το πλαστικό μπορεί να ανακυκλωθεί 
πολλές φορές επιτρέπει σε πολλούς να δικαιολογήσουν την υψηλή χρήση πλαστικών μίας χρήσης, επειδή είναι 
ανακυκλώσιμα και επομένως δεν καταλήγουν ως απόβλητα. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το πόσο πλαστικό καταλήγει 
στην ανακύκλωση, η ζήτηση για πλαστικό θα εξακολουθεί να αυξάνεται και θα συνεχίσει να μολύνει τους χώρους 
υγειονομικής ταφής και τους ωκεανούς και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τις αυξανόμενες εκπομπές που βλάπτουν 
το περιβάλλον. 
 
Η Κύπρος παράγει 640 κιλά αστικά απόβλητα κατά κεφαλήν ανά έτος, πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ 
των 482 κιλών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου διαθέσιμες επιλογές «αναπλήρωσης και 
επαναχρησιμοποίησης». 
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Λύση: Ευτυχώς, με την εκστρατεία Refill Cyprus, στοχεύουμε την πηγή του προβλήματος καθώς αφαιρούμε τη 
ζημιά που προκαλείται από το πλαστικό επειδή δεν επιβάλλουμε καθόλου στη χρήση του. Αν αλλάξουμε από το 
εμφιαλωμένο νερό σε ένα επαναχρησιμοποιήσιμο μπουκάλι που περιέχει φιλτραρισμένο νερό της βρύσης, θα μας 
βοηθήσει να σταματήσουμε να εξαρτόμαστε τόσο πολύ από αυτό το μη απαραίτητο πλαστικό, και να αποτρέψουμε 
εντελώς τα πλαστικά απόβλητα. Ο νόμος περί αποβλήτων του 2011 (185 (1) / 2011) ορίζει ότι η μείωση των 
αποβλήτων πρέπει να είναι η υψηλότερη προτεραιότητα και το πρότζεκτ στοχεύει ακριβώς αυτό με τη μείωση της 
κατανάλωσης. 
 
Ο πρώτος σταθμός νερού έχει ήδη εγκατασταθεί στην παραλία της Γερμασόγειας και ξεκίνησε με μια τελετή που 
καλύφτηκε από τοπικές εφημερίδες, ραδιόφωνα και κανάλια κοινωνικών μέσων. Κάθε 7.000 ευρώ που μπορούμε 
τώρα να βρούμε θα καλύψει την αγορά ενός ακόμη Σταθμού νερού. Το έργο θα υποστηρίζεται συνεχώς από μια 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις ζημιές που προκαλούνται από την πλαστική ρύπανση με 
αναρτήσεις στα κανάλια, τον ιστότοπό μας και στα κοινωνικά μέσα. 

 

• • Ξεκινήστε να προστατεύετε το περιβάλλον μας σήμερα, βοηθώντας μας να δημιουργήσουμε ένα 
υγιές, πιο βιώσιμο μέλλον • • Δείτε τις ευκαιρίες χορηγίας μας παρακάτω 

 

 
 

Επίπεδο Χορηγίας Ποσό Παρακαλώ σημειώστε το ενδιαφέρον σας 

Χάλκινο €2000 

 
Ασημί €3000 

 
Χρυσό €4000 

 
Πλατινένιο €7000 

 
 

 

Τύπος Χορηγού Χάλκινος Ασημένιος Χρυσός Πλατινένιος 

Οφέλη από τη χορηγία σας €2K €3K €4K €7K 
- Αναφορά της εταιρείας σας στις σελίδες κοινωνικών δικτύων μας (16+ 

ακόλουθους) 

– Δημοσίευση φωτογραφιών μετά την τελετή έναρξης στις σελίδες μας και 
στην σελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα σας 
ευχαριστούν για την βοήθεια εγκατάστασης του Σταθμού 

√ √ √ √ 

– Το λογότυπο της εταιρείας σας θα  συμπεριληφθεί στο σταθμό νερού 

– Θα προσθέσουμε σύνδεσμο της σελίδας σας και το λογότυπου σας στην 

ιστοσελίδας μας 

– 10% έκπτωση για τους υπαλλήλους σας για τα οικολογικά προιόντα 

EkoNest 

 √ √ √ 

– Αναφορά της εταιρείας σας σε όλα τα δελτία τύπου  

–  Θα προσθέσουμε το λογότυπου της εταιρείας σας στο βίντεο τελετής 

έναρξης 

- Μπορείτε να παρευρεθείτε στην τελετή εγκατάστασης του σταθμού με 

όποιον τρόπο προτιμάτε (πανό, σημαίες, περίπτερο, τραπέζι, κτλ) 

  √ √ 

– Διαφήμιση της εταιρείας σας σε ολόκληρο το πάνελ του σταθμού για 12 

μήνες 

– Ένα χρόνο συνδρομής εταιρικού μέλους στην Let’s Make Cyprus Green 
   √ 
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• • • • • • Αναβάθμιση του πακέτου χορηγιών σας • • • • • • 
 

Μπορείτε να αυξήσετε το προφίλ της εκστρατείας και την δημοσιότητα σας προσθέτοντας το 
λογότυπο της εταιρείας σας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω πρωτοβουλίες - όλα θα 

προωθηθούν σε κανάλια κοινωνικών μέσων που θα αναφέρουν την εταιρεία σας 
 

 

Τα πιο πάνω πακέτα έχουν οριστεί στις 24.05.2021 και ενδέχεται να αλλάξουν 

Φόρμα Δέσμευσης Χορηγίας 

Να σημειωθεί ότι μπορούμε να κάνουμε ένα προσαρμοσμένο Πακέτο Χορηγιών εάν έχετε 

συγκεκριμένα αιτήματα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν θέλετε να συζητήσετε 

αυτήν την επιλογή ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις. 

Όνομα Εταιρείας  

Όνομα Επαφής 

και Θέση 

 

Υπογραφή  

Παρακαλώ στείλτε αυτή την φόρμα στην Ελένη Καζέλας ekazelas@gmail.com   

Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη σας! 

Με εκτίμηση,    

 

 

Πρωτοβουλίες ενίσχυσης έργου Ποσό Παρακαλώ σημειώστε 
το ενδιαφέρον σας 

- Ευαισθητοποίηση μέσω έξυπνων διαφημίσεων σε πινακίδες €400 

 
- Βιντεοσκόπηση εκπαιδευτικών βίντεο σχετικά με τα πλαστικά απορρίμματα €400 

 
- Κινούμενα και εκπαιδευτικά βίντεο εξήγησης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με 

τις επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης 

€4k 

 

- Υλοποίηση εφαρμογής για κινητά Android / IOS με σκοπό την προώθηση των 

σταθμών νερού, σημαδεύωντας τους σε χάρτη, όπως και άλλες περιβαλλοντικές 

πληροφορίες 

€5k 

 

- Εγκατάσταση του πρώτου σταθμού στην Κύπρο για ανεφοδιασμού προϊόντων 

φροντίδας σώματος ή καθαρισμού που θα εγκατασταθεί σε τοπικό σούπερ μάρκετ 

€9k 
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ELAFI ANIMAL WELFARE AWARDS 

 

Βράβευση ως “Περιβαλλοντική Οργάνωση της Χρονιάς 2020” από την ELAFI Animal Welfare Awards 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΕ 

Βράβευση ως η “Καλύτερη ΜΚΟ Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης - Κύπρος” το 2019 από τα 

European Enterprise Awards 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ - ENERGY GLOBE AWARD 

Η εκστρατεία Refill Cyprus προτάθηκε πρόσφατα για ένα Energy Globe Award, το παγκόσμιο βραβείο 

βιωσιμότητας και το πιο γνωστό περιβαλλοντικό βραβείο παγκοσμίως, από τον κ. Wolfgang 

Neumann (Ιδρυτής των Energy Globe). Οι αξιολογήσεις για αυτό το βραβείο θα ανακοινωθούν τον 

Ιούνιο - Νοέμβριο 2021. 
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