Φαιπεηιζμόρ ηος Πποέδπος ηος Δικηύος Εθελονηών Together Cyprus κ. Ανδπέα Αγγελή
ζηη ζςνένηεςξη Τύπος για ηην έναπξη ηηρ εκζηπαηείαρ “Let’s Do it – Cyprus”
Καιή κέξα ζε όινπο,
Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ πνπ είζηε εδώ.
Καηαξράο ζα ήζεια εθ κέξνπο ηεο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο ηεο εθζηξαηείαο λα επραξηζηήζσ ην
Γξαθείν Σύπνπ θαη Πιεξνθνξηώλ γηα ηε ζεξκή θηινμελεία θαη άςνγε ζπλεξγαζία όπσο επίζεο
ηα Γξαθεία ηεο θ. Ησάλλαο θαη θ. Γηαλλάθε γηα ηε ζπλερή ππνζηήξημε. πλδηνξγαλσηέο ηεο
δξάζεο είλαη κεηαμύ άιισλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Σκήκα Γαζώλ, ην Σκήκα Αλαπηύμεσο
Τδάησλ, ε Έλσζε Γήκσλ, ε Έλσζε Κνηλνηήησλ, ην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην, ην Σκήκα
Πεξηβάιινληνο θαη ην Σκήκα Φπιαθώλ.
Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνπο ρνξεγνύο – ηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξσ νλνκαζηηθά ζηε ζπλέρεηα –,
γηα ηε δηαρξνληθή ζηήξημε θαη ηελ γελλαηόδσξε πξνζθνξά ηνπο, ρσξίο ηελ νπνία ε εθζηξαηεία
δε ζα ήηαλ εθηθηή θαζώο θαη ηνπο θνξείο πνπ επέιεμαλ λα είλαη ππνζηεξηρηέο πξνζθέξνληαο
πνηθηινηξόπσο ηελ ζηήξημή ηνπο.
Πλαηινένιορ Φοπηγόρ
 Hellenic Tzilalis (Cyprus) Limited
Φπςζοί Φοπηγοί
 Andrey and Julia Dashin’s Foundation
 Lordos United Plastics Public Ltd
Σηπαηηγικοί Φοπηγοί











CYTA (έρεη δεζκεπηεί γηα ζηήξημε ηεο εθζηξαηείαο γηα ηα επόκελα ηξία ρξόληα)
Σζηκεληνπνηία Βαζηιηθνύ (έρεη δεζκεπηεί γηα ζηήξημε ηεο εθζηξαηείαο γηα ηα επόκελα ηξία
ρξόληα)
Διιεληθή Σξάπεδα
ΟΠΑΠ Κύπξνπ
Hermes Airports
Αξρή Ζιεθηξηζκνύ Κύπξνπ
Petrolina (Holdings) Public Ltd
Οξγαληζκόο Νενιαίαο Κύπξνπ (ΟΝΔΚ)
Υαξαιακπίδεο Κξίζηεο
GAP Vassilipoulos Group (AkisExpresss)



Green Dot Cyprus

Δπίζεο
 Red Wolf
 Bio-Economia
 Μαξαζώληνο Λεκεζνύ
 EF-FM & E-PROVOLI
Υποζηηπικηέρ
 ώκα Πξνζθόπσλ
 Οκνζπνλδία Κπλεγίνπ θαη Γηαηήξεζεο Άγξηαο Εσήο
 Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξσζεο Οξεηλήο Λάξλαθαο
 Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Κέληξσλ Νεόηεηνο
 ΑΚΣΖ
 Αξγνλαύηεο (Φίινη Πάξθνπ Αζαιάζζαο)
 ΓΡΑΝ (Φίινη Πάξθνπ Αζαιάζζαο)
Ζ εθζηξαηεία “Let’s Do It Cyprus” πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Κύπξν από ην 2012 κεηξώληαο πέξαλ
ησλ 120 ρηιηάδσλ εζεινληώλ, θαη απαιιάζζνληαο ηελ Κύπξν από 250 ηόλνπο ζθνππηδηώλ.
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε εθζηξαηεία “Let’sDoIt! Cyprus” απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εζεινληηθή
δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην λεζί καο, αθνύ ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 ζπκκεηείραλ ζηελ
εθζηξαηεία πεξηζζόηεξνη από 46.000 εζεινληέο ελώ άξρηζε ην 2012 κε 4000 άηνκα. Φέηνο
είκαζηε αηζηόδνμνη όηη ζα μεπεξάζνπκε ηνλ πεξζηλό αξηζκό θαζώο κέρξη ζήκεξα, δπόκηζε
εβδνκάδεο πξηλ ηελ εθζηξαηεία, έρνπλ δειώζεη ζπκκεηνρή πέξαλ ησλ 42.500 αηόκσλ θαη 370
νκάδσλ κεηαμύ ησλ νπνίσλ Γήκνη, θνηλόηεηεο, ηδησηηθνί θαη Γεκόζηνη Οξγαληζκνί, ζρνιεία (από
λεπηαγσγεία κέρξη παλεπηζηήκηα), ε Δζληθή Φξνπξά, νη Πξόζθνπνη, Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλώζεηο, Γύηεο θαη πνιιέο άιιεο νκάδεο ηηο νπνίεο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηνλ δήιν ηνπο
εθόζνλ ε επηηπρία ηεο εθζηξαηείαο ελαπόθεηηαη ζηελ δηθή ηνπο ζπκκεηνρή .
Κιείλνληαο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επρή όηη ζα έξζνπκε αληηκέησπνη κε ιηγόηεξνπο ζσξνύο
ζθνππηδηώλ θαη όηη απηή είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά πνπ ε εθζηξαηεία καο έρεη απηόλ ηνλ ζηόρν,
επεηδή δνύκε ζε έλα παξάδεηζν θαη έηζη πξέπεη λα ηνλ θξαηήζνπκε αιιάδνληαο ζπλήζεηεο.
Σέινο, ππελζπκίδεηαη όηη ε θνξύθσζε ηεο εθζηξαηείαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή, 7
Απξηιίνπ 2019, ζηηο 10.00 πκ, ζην Πάξθν Αζαιάζζαο (ζην Αλαςπθηήξην παξά ηελ Ννηηνδπηηθή
είζνδν) ζηε Λεπθσζία, θαη ε παξνπζία ζαο ζα είλαη κεγάιε καο ηηκή.

