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Frederick:
Αειφόρος
διαχείριση
απορριμάτων

Την
πολιτική
για
αειφόρο
διαχείριση
των
απορριμάτων,
υλοποιώντας το τρίπτυχο “ΜείωσηΕπαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση”,
ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Frederick, αναγνωρίζοντας τη σημασία που
αυτή έχει για το περιβάλλον και τη
δημόσια υγεία.
Στο Πανεπιστήμιο προωθείται η
ανακύκλωση και κατ` επέκταση η
μείωση του όγκου των σκουπιδιών και
παράλληλα επιδιώκεται η συμμετοχή
σε διάφορες δράσεις, σε συνεργασία
και με άλλους φορείς για προώθηση
της αρχής της επαναχρησιμοποίησης.
Η Χρυσάνθη Κάτζη, Επίκουρη
Καθηγήτρια
Εκπαίδευσης
για
Αειφόρο Ανάπτυξη στο Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής
Επιστημών της Αγωγής σε συνέντευξη
στο ΚΥΠΕ δήλωσε ότι με τη χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και
ηλεκτρονικών πηγών, περιορίζεται η
χρήση έντυπου υλικού τόσο προς τους
φοιτητές αλλά και προς το ακαδημαϊκό
και διοικητικό προσωπικό.
“Τα τελευταία χρόνια γίνεται
παράλληλα μια έντονη συντονισμένη
προσπάθεια
για
μείωση
στο
ενημερωτικό / προωθητικό υλικό
του Πανεπιστημίου, όλα τα έντυπα
βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή
στο διαδίκτυο, προσπαθούμε να
μειώσουμε δραστικά την εκτύπωση
προσκλήσεων,
προκηρύξεων,

ανακοινώσεων
και
προωθούμε
την
ηλεκτρονική
επικοινωνία,
γίνεται επίσης προσπάθεια για
κατάργηση πλαστικών σακουλιών και
χρησιμοποίηση τσαντών πολλαπλής
χρήσης”, αναφέρει στο ΚΥΠΕ η κ.
Κάτζη.
Στο χώρο του Πανεπιστημίου
υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης και
λειτουργεί σύστημα συλλογής και
διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών
(χαρτί, PMD), καθώς και ειδικοί κάδοι
για συλλογή χρησιμοποιημένων
μπαταριών (ΑΦΗΣ).
Επίσης, όπως αναφέρει η κ. Κάτζη,
συλλέγονται και αποστέλλονται για
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
τα άδεια μελανοδοχεία από τους
εκτυπωτές και τις φωτοτυπικές
μηχανές.
Σε ερώτηση αν οι πρακτικές αυτές
σημαίνουν αυτόματα και μείωση
των λειτουργικών εξόδων του
Πανεπιστημίου, η κ. Κάτζη ότι σίγουρα
μέσω της υιοθέτησης πρακτικών
φιλικών προς το περιβάλλον όπως

η ανακύκλωση, ο οργανισμός
απολαμβάνει και οικονομικά οφέλη.
“Σημαντικό παράδειγμα είναι
οι πρακτικές που ακολουθεί το
Πανεπιστήμιο για την υποστήριξη
της ηλεκτρονικής γραμματείας
όπου έγγραφα και δεδομένα
ψηφιοποιούνται και διακινούνται σε
ηλεκτρονική μορφή. Η πρόσβαση
σε δεδομένα σε ηλεκτρονική
μορφή μειώνει τα έξοδα από τις
μειωμένες εκτυπώσεις, αλλά κυρίως
αυξάνει την παραγωγικότητα των
λειτουργών του Πανεπιστημίου,
αφού μπορούν να έχουν άμεση
και παράλληλη πρόσβαση στην
πληροφορία”, δηλώνει.
Σύμφωνα με την κ. Κάτζη,
τέτοιες πρακτικές και πολιτικές
αντιμετωπίζονται πολύ θετικά από
το προσωπικό, αφού βελτιώνουν την
εικόνα του και προάγουν το θετικό
κλίμα που έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της παραγωγικότητας.
Για
την
προώθηση
της
περιβαλλοντικής
συνείδησης
και αειφόρου ανάπτυξης το
Πανεπιστήμιο, όπως αναφέρει
η κ. Κάτζη, έχει φροντίσει να
ενσωματώσει στα προπτυχιακά
προγράμματα, μαθήματα σχετικά
με το περιβάλλον και την αειφόρο
ανάπτυξη. Τα προγράμματα της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής
περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικά
για τη μελέτη τέτοιων ζητημάτων.
Κατά
παρόμοιο
τρόπο
το
πρόγραμμα σπουδών της σχολής
της Αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει
μαθήματα
βιοκλιματικού
σχεδιασμού, η Σχολή Μηχανικής
και εφαρμοσμένων επιστημών
προσφέρει πτυχίο ειδικά στο
Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον και
το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων

προσφέρει ως μια από τις επιλογές
ειδικότητας την Περιβαλλοντική
Οικονομική Θεωρία.
`Οπως τονίζει η κ. Κάτζη, πέραν από
την οργάνωση του Πανεπιστημίου
και τα προγράμματα σπουδών, η
περιβαλλοντική συνείδηση και η
αειφόρος ανάπτυξη προωθούνται
μέσα από συνεργασίες με Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς (π.χ.
AKTH, Green Dot) και συμμετοχές
σε εκδηλώσεις και εθελοντική
δράση.
Φοιτητές
του
Πανεπιστημίου
(από το Τμήμα Σχεδιασμού
Μόδας καθώς και εθελοντές από
διάφορα Τμήματα), συμμετέχουν
σε περιβαλλοντικές εκδηλώσεις
– φεστιβάλ, καθώς και σε
περιβαλλοντικές δραστηριότητες
σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης
με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα
του Πανεπιστημίου “I am a
t-shirt bag” προωθώντας την
αρχή της επαναχρησιμοποίησης,
κατασκευάζοντας τσάντες από
παλιά μπλουζάκια.
“Ειδικότερα η Μονάδα ειδικεύεται
στη μελέτη, παρακολούθηση και
διατήρηση της κυπριακής χλωρίδας
και πανίδας με έμφαση στα ενδημικά,
σπάνια και απειλούμενα είδη, τη
διατήρηση και διαχείριση των
κυπριακών οικοτόπων, τη διαχείριση
περιοχών με ιδιαίτερη οικολογική
σημασία και την καλλιέργεια
περιβαλλοντικής κουλτούρας στην
Κύπρο. Η Μονάδα αποτελεί τη
μοναδική δομή σε ολόκληρο το
ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου,
που εξειδικεύεται στα θέματα
διατήρησης
βιοποικιλότητας”,
δηλώνει η κ. Κάτζη.
Ένα ερευνητικό έργο που `τρέχει`
το
Πανεπιστήμιο,
είναι
το
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ΚΕ.Δ.ΕΛ.Ε.Α, το οποίο αφορά
στο σχεδιασμό και ανάπτυξη
κέντρων συλλογής, διαχείρισης και
διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς
ενεργειακής αξιοποίησης.
Αλλα έργα, όπως μας αναφέρει η κ.
Κάτζη, εστιάζουν κυρίως σε θέματα
βιοποικιλότητας.
Ρωτάμε την κ. Κάτζη ποιες
ελλείψεις/αδυναμίες διαπιστώνει
στην εφαρμογή του τριπτύχου
ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση
/μείωση
όγκου
σκουπιδιών
και εκφράζει την άποψη ότι η
αδυναμία έγκειται στην ιεράρχηση
των λύσεων στη συνείδηση του
καταναλωτή.
“Στην προσπάθεια για ενίσχυση
της διαδικασίας της ανακύκλωσης,
οι εκστρατείες που είχαν γίνει στο
παρελθόν πέτυχαν να περάσουν
στη συνείδησή του κόσμου την
ανακύκλωση ως ΤΗ λύση για το
πρόβλημα των απορριμμάτων.
Η ανακύκλωση συμβάλλει στην
εξοικονόμηση
ενέργειας
και
φυσικών πόρων, χωρίς όμως αυτό
να σημαίνει την πλήρη ανάκτησή
τους ή μηδενική περιβαλλοντική
επιβάρυνση”, αναφέρει.
Η κ. Κάτζη εκφράζει την άποψη ότι
δυστυχώς αυτή η έμφαση ανήγαγε
την ανακύκλωση στην αρχή, ενώ θα
έπρεπε να βρίσκεται στο τέρμα της
λίστας μας.

Η ΑΗΚ στην εκστρατεία Let’s Do It Cyprus

Για τρίτη φορά φέτος η Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου ενίσχυσε
τις περιβαλλοντικές της δράσεις,
συμμετέχοντας στην Εκστρατεία
«Let’s do it World» η οποία
διενεργείται σε 100 περίπου χώρες
παγκόσμια κάθε χρόνο.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της
ΑΗΚ, στο πλαίσιο του Συστήματος
Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης
που ακολουθεί, υπάλληλοι της
ΑΗΚ
καθάρισαν
οργανωμένα
προεπιλεγμένους
χώρους.
Η
συμμετοχή της ΑΗΚ στέφθηκε

και φέτος με επιτυχία αφού στην
εκστρατεία συμμετείχαν πέραν
των 100 ατόμων Παγκύπρια. Τις
ομάδες αποτελούσαν υπάλληλοι,
συνταξιούχοι
και
μέλη
των
οικογενειών τους με αποτέλεσμα
να μαζέψουν ένα μεγάλο αριθμό
σακουλών σκουπιδιών.
Η εκστρατεία Let’s Do It Cyprus
είναι μέρος του παγκόσμιου δικτύου
εκστρατειών καθαρισμού “Let’s Do
It World!”, η οποία έχει εφαρμοστεί
επιτυχώς σε πάνω από 100 χώρες
ανά το παγκόσμιο μέχρι στιγμής,

και εθελοντές από όλο τον κόσμο
καθαρίζουν τη χώρα τους σε μία
μέρα. Οι χώροι καθαρισμού που
είχαν επιλεγεί ήταν στη Λευκωσία
μέρος του Πάρκου Αθαλάσσας, στη
Λάρνακα η παραλία του Μενεού,
στην Πάφο η παραλία κοντά στους
Τάφους των Βασιλέων και η περιοχή
γύρω από το Κέντρων Τεχνικών
Υπηρεσιών Πάφου (αποθήκες ΑΗΚ)
και στη Λεμεσό ο δρόμος που οδηγεί
στο Κέντρων Τεχνικών Υπηρεσιών
Λεμεσού (αποθήκες ΑΗΚ) στα
Πολεμίδια.

Κοινές δράσεις περιβαλλοντικών ΜΚΟ στο Life+
Η συλλογική ανάδειξη των προσπαθειών για τη
μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
αποβλήτων θα δώσει νέα δυναμική στις
περιβαλλοντικές δράσεις, πολλαπλασιάζοντας την
προβολή και τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία,
συμφωνούν
εκπρόσωποι
περιβαλλοντικών
οργανώσεων και φορέων.
Σε συνάντηση διαβούλευσης με περιβαλλοντικές
οργανώσεις στα γραφεία του ΚΕΒΕ, στα πλαίσια
του προγράμματος “ReThink, Reduce – Reuse – Recycle” που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Life+ της ΕΕ, η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα
Παναγιώτου είπε ότι το πρόγραμμα “ReThink”, που
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για
την ανάγκη μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης των αποβλήτων, δίνει πολύ μεγάλες
δυνατότητες προβολής μεμονωμένων προσπαθειών.
Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων αναφέρθηκαν
στην ανάγκη να δοθούν κίνητρα στα νοικοκυριά
που ανακυκλώνουν, όπως μια μείωση στα δημοτικά
τέλη για τα σκύβαλα, ενώ παρουσίασαν διάφορες
δράσεις μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης απορριμάτων που είναι σε εξέλιξη και
στις οποίες εμπλέκονται οι ίδιοι. Επίσης, εξέφρασαν
ετοιμότητα να συνδράμουν τους στόχους του
προγράμματος “ReThink” με διάφορους τρόπους.

Κατά τη συνάντηση, εκπρόσωπος της Green Dot
παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος για
ευαισθητοποίηση και αλλαγή της αντίληψης του
κοινού, μέσω μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής
στρατηγικής σε σχέση με τα απορρίματα.
Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος
ανέφερε ότι στόχος της ΕΕ είναι να ενταθούν τα
επόμενα χρόνια οι έλεγχοι για τη μείωση των
αποβλήτων, ενώ θα δοθούν παράλληλα κίνητρα,
με κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία κατά
την περίοδο 2014-2020, για ενίσχυση αυτής της
προσπάθειας. Σκοπός, είπε, είναι να αντιστραφεί η
αντίληψη ότι τα απόβλητα αποτελούν πρόβλημα,
αλλά πόρους.

