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Θλιβερή πρωτιά για την Κύπρο στην παραγωγή σκουπιδιών

Τι σημαίνουν τα τρία “R”
για τη μείωση των αποβλήτων

Μείωση αποβλήτων:
Η συμμετοχή
του ΚΥΠΕ στο
πρόγραμμα LIFE+
σελ. 1-2

Η Κύπρος κοντά
σε νομοθεσία
για πρόληψη
και μείωση
των οργανικών
αποβλήτων
σελ. 2
Αγλαντζιά:
Πρωτοπόρος σε
θέματα διαχείρισης/
μείωσης σκουπιδιών
και παραγωγής
καυσίμων από
τηγανέλαια
σελ. 3

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων συμμετέχει από το
περασμένο καλοκαίρι στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ReThink”, με
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αναφορικά με τη
μείωση των αποβλήτων.
Το θέμα της μείωσης και κυρίως
της βιώσιμης διαχείρισης των
αποβλήτων έχει ιδιαίτερη σημασία
για την Κύπρο, που διαθέτει μία από
τις χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ.
Παράγει αστικά απόβλητα περίπου
772 κιλά ανά κάτοικο το χρόνο, ενώ
ο μέσος όρος της ΕΕ είναι μόλις 525
κιλά ανά κάτοικο.
Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος
είναι εξίσου μεγάλος, ενόψει της

αυξητικής τάσης στα παραγόμενα
αστικά απόβλητα, την ίδια ώρα που
η τάση στην Ευρώπη είναι καθοδική.
Η πλειοψηφία των αποβλήτων
αυτών καταλήγει σε περισσότερες
από 100 χωματερές του νησιού.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, με
τον πλήρη τίτλο «Εκστρατεία
ευαισθητοποίησης για την προώθηση
της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης
και ανακύκλωσης των αποβλήτων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
Κομποστοποίηση
Ανακύκλωση
Χωριστή διαλογή

στην Κύπρο», συγχρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα LIFE+ Environment Policy and Governance,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στον πυρήνα του προγράμματος
βρίσκεται
μια
εκτεταμένη
εκστρατεία
ευαισθητοποίησης,
βασισμένη σε μια ολοκληρωμένη
επικοινωνιακή στρατηγική, η
οποία εστιάζεται στην αρχή της
μείωσης, επαναχρησιμοποίησης
και ανακύκλωσης (στα αγγλικά
Reduce, Reuse, Recycle ή RRR).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια
σειρά από δράσεις που σκοπό έχουν
να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν
και να κινητοποιήσουν το κοινό
και άλλους φορείς, με στόχο
την προώθηση αλλαγών στην
αντίληψη, την ευαισθητοποίηση
και τις συνήθειες του κοινού και
των ομάδων-στόχων.
Το ΚΥΠΕ συμμετέχει ως εταίρος
στην εκστρατεία, η οποία θα
διαρκέσει
συνολικά
σχεδόν

τρία χρόνια. Ανάδοχος φορέας
του προγράμματος είναι το
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου,
ενώ συμμετέχουν επίσης ως
εταίροι η GreenDot Κύπρου,
το Τμήμα Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
το
Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο
Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού και η Fost Plus
Βελγίου.
Στα πλαίσια του προγράμματος,
το ΚΥΠΕ είναι υπεύθυνο για
την εκστρατεία που αφορά στον
Τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης, ενώ θα συνεισφέρει
με συνεντεύξεις, άρθρα, ρεπορτάζ
και φωτογραφίες.
Το παρόν Newsletter εντάσσεται
σε αυτήν ακριβώς την προσπάθεια,
θα εκδίδεται σε εβδομαδιαία βάση
και θα κυκλοφορεί εκτός από
τα ελληνικά, στα αγγλικά και
τουρκικά.
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Κοντά στην υιοθέτηση
νομοθεσίας για πρόληψη
και μείωση των οργανικών
αποβλήτων βρίσκεται
η Κύπρος, με το Τμήμα
Περιβάλλοντος να είναι σε
προχωρημένο στάδιο στη
διαμόρφωση των Κανονισμών
που θα περιλαμβάνονται στη
νομοθεσία αυτή.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, η
Λειτουργός του Τμήματος
Περιβάλλοντος Καλλιρρόη
Χριστοφή, η οικιακή
κομποστοποίηση προβλέπεται
μέσα στο εθνικό πρόγραμμα
πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων που ετοίμασε
το Τμήμα. Ένα μέτρο
πρόληψης για μείωση των
οργανικών αποβλήτων είναι
η προώθηση της κατ` οίκον
κομποστοποίησης από τις
Τοπικές Αρχές.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος
έχει ήδη βγει σε προσφορά
και έχει προβεί σε μια πρώτη
διαβούλευση της μελέτης,
και ετοίμασε κανονισμούς,
οι οποίοι θα μετατραπούν
σε νομοθεσία. “Θα γίνει η
δημόσια ακρόαση με όλους
τους ενδιαφερόμενους φορείς”,
είπε και εξήγησε ότι το Τμήμα
θα προσαρμόσει την πρόταση
ανάλογα με τις απόψεις που
θα πάρει και εν συνεχεία
θα προωθήσει του τελικούς
κανονισμούς στη Βουλή για
συζήτηση και ψήφιση.

PAYT και Τηγανοκίνηση
για πράσινη Αγλαντζιά

Πρωτοπόρος
σε
θέματα
διαχείρισης/μείωσης σκουπιδιών
και παραγωγής καυσίμων από
τηγανέλαια θεωρείται ο Δήμος
Αγλαντζιάς.
Για την περίοδο 2014-2020 ο
Δήμος προσπαθεί να εντάξει το
σύστημα “Πληρώνω ό,τι πετώ
-Pay as you throw” (PAYT) στα
διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για
την περίοδο 2014-2020 για να
μπορέσει έτσι να εφαρμοστεί
πλήρως και ολοκληρωμένα σε όλη
την Αγλαντζιά.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο
Δήμαρχος Κώστας Κόρτας, με
το σύστημα ΡΑΥΤ οι δημότες
θα χρεώνονται σύμφωνα με
τις
πραγματικές
ποσότητες
των σκυβάλων που παράγουν,
ενθαρρύνοντας έτσι τη διαλογή
στην πηγή και την ανακύκλωση.
“Έχουμε διανέμει δωρεάν περίπου
600 κάδους σε συγκεκριμένη
περιοχή της Αγλαντζιάς, οι
οποίοι ταυτοποιούν το βάρος των
παραγόμενων σκυβάλων με τον
ιδιοκτήτη μέσω ζύγισης. Όταν
το πιλοτικό σύστημα εφαρμοσθεί
πλήρως, θα είμαστε σε θέση να
χρεώνουμε τους χρήστες σύμφωνα
με τις πραγματικές ποσότητες
σκυβάλων που παράγουν. Αρχικά
υπήρχαν αντιδράσεις σ’ αυτή τη
νέα διαδικασία αλλά στη συνέχεια
εκτιμήθηκε θετικά από τους
χρήστες”, δήλωσε ο κ. Κόρτας.
Με βάση το πρόγραμμα PAYT, σε
κάθε κάδο υπάρχει εγκατεστημένος
ένας μικροεπεξεργαστής (microchip), ο οποίος συνδέει τον κάδο
με κάποια διεύθυνση, στην οποία

διαμένει κάποιο φυσικό πρόσωπο.
Το
σκυβαλοφόρο
περιέχει
σύστημα ζύγισης και λογισμικό
εγκατεστημένο σε αυτό. Στο
σύστημα (on board) καταγράφεται
το καθαρό βάρος των σκυβάλων,
το οποίο προκύπτει από την
αφαίρεση του βάρους του κάδου
μαζί με τα σκύβαλα και του
άδειου κάδου. Μαζί με το βάρος
καταγράφεται το πρόσωπο που
διαμένει στο ακίνητο, η μέρα και η
ώρα αποκομιδής.
Το σύστημα αυτό θεωρείται
δικαιότερο, αφού τα τέλη
συνδέονται με την ποσότητα των
παραγόμενων σκυβάλων.
Παράλληλα
ο
Δήμος,
σε
συνεργασία με την ΑΚΤΗ
Κέντρο Μελετών και Ερευνών,
έχει πρωτοπορήσει εισάγοντας
το πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση»,
στο οποίο τα χρησιμοποιημένα
τηγανέλαια μετατρέπονται σε
καύσιμο και επωφελούνται τα
σχολεία της Αγλαντζιάς.
Επίσης, προγραμματίζεται η
δημιουργία πράσινου σημείου,
ενώ παρέχονται και υπηρεσίες
έναντι πληρωμής για τη συλλογή
κλαδευμάτων.
Όπως είπε ο Δήμαρχος, ο Δήμος
Αγλαντζιάς έχει ένα από τα
ψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης
παγκύπρια, που όμως επηρεάστηκε
από την οικονομική κρίση και τον
περιορισμό της κατανάλωσης.
Αξιολογώντας
τα
επίπεδα
ανακύκλωσης στο Δήμο, ο κ.
Κόρτας εξηγεί ότι η ολοκληρωμένη
διαχείριση των σκυβάλων δεν είναι
αρμοδιότητα των Δήμων, αλλά

του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι
Δήμοι, τονίζει, είναι μόνο για τη
συλλογή σκυβάλων.
“Γενικά είμαστε ικανοποιημένοι με
την ανακύκλωση και θεωρούμε ότι
το PAYT είναι η λύση για σημεία
βελτίωσης. Πάντοτε υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης και όσο
προχωρεί η τεχνολογία ακόμα
περισσότερο και με νέα υλικά, θα
αναπτύσσεται η ανακύκλωση”,
εξηγεί ο κ. Κόρτας.
Σημαντική κρίνει ο Δήμαρχος
και τη δουλειά που γίνεται στα
σχολεία του Δήμου για ανάπτυξη
περιβαλλοντικής/οικολογικής
συνείδησης. Από τα 16 σχολεία
στην Αγλαντζιά, τα έξι είναι
οικολογικά σχολεία.
“Θεωρούμε ότι γίνεται πολύ
καλή δουλειά στα σχολεία μας
με αρκετά προγράμματα, ώστε
να δημιουργηθεί η αναγκαία
περιβαλλοντική
συνείδηση”,
συνέχισε ο κ. Κόρτας.
Στην Αγλαντζιά, όπως και σε
όλους τους άλλους Δήμους
γίνεται συλλογή PMD και
χαρτιού από πόρτα σε πόρτα μια
φορά τη βδομάδα. Υπάρχουν
εγκατεστημένοι κάδοι για PMD
σε πολλές περιοχές του Δήμου,
ειδικότερα έξω από πολυκατοικίες,
ενώ για συλλογή γυαλιού
υπάρχουν
εγκατεστημένοι
συνολικά 14 κάδοι σε κεντρικά
σημεία.

