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Περιεχόμενα
Σημαντική μείωση
στον όγκο των
αποβλήτων του
Δήμου Στροβόλου
μέσω ανακύκλωσης
και άλλων δράσεων
σελ. 1- 2

Μείωση
απορριμάτων
κατά 20% προωθεί
το Βέλγιο εντός
εξαετίας
σελ. 3

Μείωση
αποβλήτων
στο Δήμο
Στροβόλου
Σημαντική μείωση στις εισερχόμενες ποσότητες των αποβλήτων του Δήμου
Στροβόλου καταγράφεται σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, τόσο από την
εκτροπή συγκεκριμένων κατηγοριών αποβλήτων σε μονάδες διαχείρισης,
όσο και σε αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών λόγω της
οικονομικής κρίσης αλλά και της γενικότερης ύφεσης που παρατηρείται.
Ο Δήμαρχος Στροβόλου Λάζαρος Σαββίδης, σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ με
αφορμή την υποψηφιότητα του Δήμου για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για
το βραβείο του Πράσινου Φύλλου, δήλωσε ότι τα είδη αποβλήτων που
γίνονται σήμερα αποδεχτά στο χώρο σκυβάλων Κοτσιάτη είναι οικιακά
στερεά απόβλητα, παλιά έπιπλα, στρώματα, χαλιά και υλικά από καθαρισμό
οικοπέδων και ανοικτών χώρων.
Δεν γίνονται δεκτά τα ακόλουθα:
α) Υγρά απόβλητα, β) Απόβλητα εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά και
εύφλεκτα, γ) Ελαστικά αυτοκινήτων, δ) Ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές,
ε) Ζωικά απόβλητα, στ) Ανακυκλώσιμα υλικά, ζ) Απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ), η) Κλαδεύματα
“Υπολογίζεται ότι, όσον αφορά τα Οικιακά Απόβλητα, απορρίπτονταν
περίπου 140.000 - 150.000 τόνοι ετησίως (καταγραφή βάρους 2013). Για
τα άλλα είδη αποβλήτων, οι ποσότητες του όγκου που έχουν υπολογιστεί
κυμαίνονται στους 250.000 – 300.000 κυβικούς τόνους ετησίως”, δήλωσε ο
Δήμαρχος.

Διαχείριση
αποβλήτων
και
πράσινη οικονομία, και Διαχείριση
των υδάτινων πόρων και των
λυμάτων.

Όπως ανέφερε ο κ. Σαββίδης,
για τα θέματα ανακύκλωσης
ο Δήμος συνεργάζεται με την
ιδιωτική εταιρεία Green Dot (Cyprus) Ltd και ενθαρρύνει συνεχώς
τους δημότες του προς την
κατεύθυνση αυτή, ενημερώνοντας
τους τόσο για το πρόγραμμα
ανακύκλωσης όσο και για τα
σημεία περισυλλογής.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου
υπάρχει πρόγραμμα και χάρτης
περισυλλογής των κλαδευμάτων,
οδηγός διαχείρισης κλαδευμάτων
και άλλων αποβλήτων που
παράγονται από τα νοικοκυριά,
πληροφορίες και οδηγίες για
κομποστοποίηση καθώς και
προγράμματα
ανακύκλωσης
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών σε συνεργασία με την
εταιρεία Weee Electrocyclosis Cyprus Ltd αλλά και για ανακύκλωση
μπαταριών σε συνεργασία με την
εταιρεία Afis Cyprus Ltd.
Συμμετοχή στο “Πράσινο Φύλλο”
O
ευρωπαϊκός
διαγωνισμός
Πράσινο Φύλλο, ο οποίος
ξεκίνησε το 2015, έχει σκοπό την
αναγνώριση και επιβράβευση
«μικρών» πόλεων, με πληθυσμό
μεταξύ 20.000 και 100.000
κατοίκων, για την πρόοδο που
έχουν σημειώσει στην εφαρμογή
περιβαλλοντικών δράσεων και
καινοτομιών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
πόλεις κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποψήφιων
για ένταξη κρατών και πόλεις της
Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της
Νορβηγίας και της Ελβετίας.

Όλες
οι
υποψηφιότητες
αξιολογούνται
από
διεθνή
ανεξάρτητη ομάδα αξιολογητών
που απαρτίζεται από ειδικούς
σε θέματα περιβάλλοντος και
καταρτίζει τον κατάλογο με τις
επικρατέστερες υποψηφιότητες.

Δήμαρχος Στροβόλου
κ. Λάζαρος Σαββίδης

Η ανακοίνωση των υποψήφιων
πόλεων ανακοινώνεται εντός του
Απριλίου του 2016.

Ο
διαγωνισμός
αυτός
με
τίτλο «European Green Leaf»
διοργανώνεται και προωθείται
από τη Γενική Διεύθυνση
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Όπως ανέφερε ο κ. Σαββίδης,
οι πόλεις που θα επιλεγούν τον
Ιούνιο του 2016 θα κληθούν να
παρουσιάσουν τις προτάσεις τους
στην Κριτική Επιτροπή.

Το
βραβείο,
δήλωσε
στο
ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Στροβόλου,
αποτελεί συνέχεια του θεσμού
της Πράσινης Πρωτεύουσας,
ο οποίος καθιερώθηκε από το
2010, προσφέροντας την ευκαιρία
σε μικρότερους Δήμους να
αναδείξουν τις περιβαλλοντικές
τους δράσεις και επιδόσεις
και να γίνουν πανευρωπαϊκοί
πρεσβευτές της προσπάθειας για
περιβαλλοντική αισθητοποίηση
και πράσινη ανάπτυξη.
Όπως εξήγησε ο κ. Σαββίδης, όλες
οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με
βάση έξι κριτήρια:
Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή
απόδοση,
Κινητικότητα,
Βιοποικιλότητα
και
χρήση
γης, Ποιότητα του αέρα και
του ηχητικού περιβάλλοντος,
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Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται
από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των
Περιφερειών, του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος, του
Διεθνούς Συμβουλίου για Τοπικές
Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες
(ICLEI), του γραφείου του
Συμφώνου των Δημάρχων και
του
Ευρωπαϊκού
Γραφείου
Περιβάλλοντος.
Οι νικητές του διαγωνισμού
θα ανακοινωθούν σε τελετή
απονομής τον Ιούνιο του 2016
στη
Λιουμπλιάνα,
Πράσινη
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το
2016.
Ο Δήμος Στροβόλου συμμετέχει
για δεύτερη φορά στο διαγωνισμό.
“Η συμμετοχή στο διαγωνισμό
αποτελεί ευκαιρία για το Δήμο να
παρουσιάσει τα επιτεύγματα του
ως προς την πράσινη πολιτική.
Στα πλαίσια των οικονομικών
και
πολιτικών
δυνατοτήτων
της
τοπικής
αυτοδιοίκησης
στην Κύπρο και σε ένα συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον ο
Δήμος Στροβόλου καταβάλλει

προσπάθειες
για
υιοθέτηση
πράσινων και αειφόρων δράσεων”,
ανέφερε ο κ. Σαββίδης.

MWh σε 1.190,900. Για το σκοπό
αυτό ο Δήμος έχει δημιουργήσει
στο Δήμο «Ομάδα Ενέργειας».

Η πράσινη ανάπτυξη, συνέχισε,
είναι μονόδρομος για την τοπική
αυτοδιοίκηση η οποία, πρώτη από
όλους τους δημόσιους φορείς,
έχει ως επίκεντρο τον πολίτη
και για το λόγο αυτό ο Δήμος
Στροβόλου συμμετέχει από το
2009 εθελοντικά στο Σύμφωνο
των Δημάρχων ενώ από το 2013
έχει επιτύχει τη βράβευσή του
με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό
Βραβείο (European Energy Award
(eea®)) το οποίο δόθηκε σε χώρες
της Μεσογείου.

Ο Δήμος συμμετέχει επίσης
και σε άλλα προγράμματα
όπως π.χ το ELIHMED, το
οποίο αφορά την Ενεργειακή
Απόδοση
σε
νοικοκυριά
με
χαμηλό
οικογενειακό
εισόδημα στη Μεσόγειο και
το οποίο συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω
του προγράμματος MED (20112014). Μέσω του προγράμματος
αυτού στο οποίο εταίρος είναι
το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων
Πολιτών, ο Δήμος Στροβόλου
παρέχοντας
χρηματοδότηση
ύψους 4.500,00 ευρώ έχει επιτύχει
την υλοποίηση της ενεργειακής
αναβάθμισης τριών οικιών εντός
των Δημοτικών ορίων Στροβόλου.

Ο Δήμος Στροβόλου έχει επίσης
εκπονήσει και υλοποιεί Σχέδιο
Δράσης για την Εξοικονόμηση
Ενέργειας 2010-2020 με στόχο
μέχρι το 2020 την εξοικονόμηση
εκπομπών CO2 σε 342,000
περίπου τόνους από τους 507,000
αλλά και την εξοικονόμηση
ενέργειας από 1.238,800 περίπου

Επιπρόσθετα,
ο
Δήμος
Στροβόλου
έλαβε
Τιμητική
Διάκριση για την αναπαλαίωση

και ανέγερση κτιρίου χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης, για το
Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου
στην πρώτη Τελετή Απονομής
Βραβείων Πράσινων Δημοσίων
Συμβάσεων στην Κύπρο στα
πλαίσια
υλοποίησης
έργου
από το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών και το Τμήμα
Περιβάλλοντος.
Ο
Δήμος
Στροβόλου
πραγματοποιεί
επίσης
εκπαιδεύσεις
σε
θέματα
περιβάλλοντος, και αειφόρου
ανάπτυξης τόσο στο προσωπικό
όσο και στους μαθητές των
παιδικών λεσχών του.
“Κάθε συμμετοχή σε τέτοιους
διαγωνισμούς είναι σημαντική.
Δίδει πρώτα από όλα την ευκαιρία
για μια ανεξάρτητη αξιολόγηση της
πολιτικής του Δήμου και φυσικά
δίνει την ευκαιρία για προβολή
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τόσο
του Δήμου όσο και της Κύπρου”,
κατέληξε ο Δήμαρχος Στροβόλου.

ΒΕΛΓΙΟ: 20% μείωση απορριμάτων εντός εξαετίας
Ομάδες παραγωγών στο Βέλγιο εξέφρασαν τη δέσμευσή τους αναφορικά με τη χρηματοδότηση ενός
εθνικού προγράμματος για την αποτροπή παραγωγής σκουπιδιών, με στόχο τη μείωση του όγκου των
απορριμάτων κατά 20% έως το 2022, σε σχέση με τα επίπεδα του 2014.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Clean Europe Network, το κόστος φημολογείται ότι θα αγγίζει τα 17 εκ. ευρώ
ετησίως, ενώ η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για άλλα μέρη της Ευρώπης και αλλού.
Η περιβαλλοντική πολιτική στο ομόσπονδο Βέλγιο έχει ανατεθεί στις τρεις περιοχές του, τη Φλαμανδική
Περιοχή, τη Βαλλωνική Περιοχή και την Περιοχή των Βρυξελλών και για το λόγο αυτό οι παραγωγοί
διαπραγματεύονται τς συμφωνίες ανά περιοχή.
Προστίθεται ότι τα πρώτα βήματα έγιναν με τις εταιρείες Fost Plus (υπεύθυνη για τα απορρίμματα
συσκευασίας), FEVIA (Βελγικός Σύνδεσμος Βιομηχανίας Τροφίμων) και COMEOS (Βελγική ομοσπονδία
για το εμπόριο και τις υπηρεσίες) να υπογράφουν μια «ανοιχτή συμφωνία» με την Υπουργό Περιβάλλοντος
της Φλαμανδική Περιοχής Joke Schauvliege για επενδύσεις 9,6 εκ. ευρώ το χρόνο στη μάχη κατά των
σκουπιδιών. Το κόστος μεταφράζεται σε 1,5 ευρώ ανά κάτοικο το χρόνο. Η ανοιχτή φύση της συμφωνίας
έγκειται στην πιθανή ένταξη και άλλων φορέων στο σχήμα.
Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με τον Υπουργό Περιβάλλοντος της Βαλλωνικής Περιοχής Carlo Di Antonio βρίσκονται στα τελικά στάδια, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται στα 5,4 εκ. ευρώ περίπου. Οι
συνομιλίες με Υπουργούς των Βρυξελλών δεν έχουν ακόμη αρχίσει.

