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Εγκαθίστανται
ημιβυθιζόμενοι
κάδοι απορριμμάτων
στην Αγία Νάπα
σελ. 1

Clean Europe Network: Το 2016
καθοριστικό έτος για
την πρόληψη των
σκουπιδιών
σελ. 2-3

Έγινε στο χερσαίο χώρο του Λιμανιού της Αγίας Νάπας, η παραλαβή των 36
ημιβυθιζόμενων κάδων, από το Δήμαρχο Αγίας Νάπας Γιάννη Καρούσο.
Οι ημιβυθιζόμενοι κάδοι αποτελούν μέρος του εξοπλισμού, ο οποίος
εγκαθίσταται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος μείωσης των
στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων
και πλησίον συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων, το οποίο
υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Δήμο Αγίας Νάπα.
Με την τοποθέτηση των ημιβυθιζόμενων κάδων, ο Δήμος στοχεύει στην
προώθηση της χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών
αποβλήτων από μεγάλους παραγωγούς, όπως είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες,
τα εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.
Ο κ. Καρούσος ευχαρίστησε το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη βοήθεια, αλλά
και για την αγαστή συνεργασία, ώστε το συγκεκριμένο έργο το οποίο έχει
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος να επιτευχθεί με επιτυχία.
Από πλευράς του, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος Κώστας Χ’’
Παναγιώτου, ο οποίος παρέστη στην τελετή παράδοσης, εξήρε την πολύ
καλή συνεργασία που είχαν μεταξύ τους το προσωπικό του Δήμου και του
Τμήματος Περιβάλλοντος και ευελπιστεί, όπως ανέφερε, ότι η λειτουργία
του έργου, με τη νέα τουριστική περίοδο θα δώσει τα απτά αποτελέσματα
επιτυχίας στον τομέα της ανακύκλωσης.

Καθοριστικό το 2016
για πρόληψη σκουπιδιών
Το έτος 2016 ήταν καθοριστικό
για την πρόληψη των σκουπιδιών
στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον
οργανισμό Clean Europe Network,
ο οποίος προβαίνει σε ανασκόπηση
του έτους, αρχίζοντας από το
συνέδριο “Stop Litter Now!”, που
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο.
Στο συνέδριο, που ήταν το δεύτερο,
οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν
για το πραγματικό κόστος των
σκουπιδιών, την αξία του να
υπάρχουν κοινωνίες ελεύθερες
από σκουπίδια, καθώς και τα
πολλά έργα που αναπτύσσονται
για αντιμετώπιση της πρόκλησης
των σκουπιδιών.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για
το Περιβάλλον, τη Θαλάσσια

Πολιτική
και
την
Αλιεία,
Καερμένου Βέλα, ενθάρρυνε τους
συμμετέχοντες να διπλασιάσουν
τις προσπάθειές τους για
αντιμετώπιση των σκουπιδιών
στην πηγή τους.
Το συνέδριο ήταν και μια ευκαιρία
για να παρουσιαστούν οι δύο
κύριοι στόχοι του οργανισμού για
το έτος, δηλαδή την ανάπτυξη
μιας κοινής μεθοδολογίας για
μέτρηση των σκουπιδιών και το
πρόγραμμα για παρακολούθηση
της ροής σκουπιδιών προς τους
ποταμούς.
Όπως
αναφέρεται
στην
ιστοσελίδα του Clean Europe Network, η χορηγία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στο πλαίσιο του
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προγράμματος LIFE για μη
κυβερνητικές οργανώσεις ήταν
καθοριστική στην ανάπτυξη
αυτών των δύο πρωτοβουλιών.
Αμφότερες οι μεθοδολογίες
προτείνουν
πανευρωπαϊκές
πρακτικές λύσεις, που μπορούν
να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές
ή άτομα να αξιολογήσουν,
να παρακολουθήσουν και να
μετρήσουν τα σκουπίδια, τα
αντικείμενα και τις πηγές,
ενθαρρύνοντας και εισάγοντας
μέτρα μείωσης των σκουπιδιών.
Τα
δύο
αυτά
συστήματα
παρακολούθησης, εφαρμοζόμενα
με μεγαλύτερη κλίμακα, θα
παραγάγουν
συνολικά
και
μετρήσιμα δεδομένα σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για πρώτη φορά.
Συγκεκριμένα, η εργασία για
τελειοποίηση των δύο αυτών
συστημάτων πραγματοποιήθηκε
σε ξεχωριστές ομάδες εργασίας,
που
ηγήθηκαν
πιλοτικών
ασκήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες.
Η κοινή μεθοδολογία μέτρησης
και παρακολούθησης σκουπιδιών

δύο μεθοδολογίες, την εφαρμογή
τους, πιθανές βελτιώσεις, και
μελλοντικά βήματα.

δοκιμάστηκε σε συνεργασία με
τοπικές αρχές σε 49 τοποθεσίες
10 μελών της ΕΕ, δηλαδή Βέλγιο,
Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισπανία, Ολλανδία,
Πορτογαλία,
Ρουμανία,
και
Σουηδία.
Για το πρόγραμμα που αφορούσε τις
πορείες σκουπιδιών προς υδάτινες
οδούς πραγματοποιήθηκε σε
τέσσερις χώρες, δηλαδή Ισπανία,
Νορβηγία, Ολλανδία, και Σκωτία,
με τη στήριξη των τοπικών
αρχών, πανεπιστημίων και μη
κυβερνητικών οργανώσεων.

Αυτές
οι
τέσσερις
χώρες
επιλέχθηκαν για τα ιδιαίτερα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά
τους, για να διασφαλιστεί η
ευρεία σκοπιά εφαρμογής του
προγράμματος στο μέλλον.
Η εργασία αυτών των δύο
προγραμμάτων κορυφώθηκε με
δύο εργαστήρια που διεξήχθησαν
στο Παρίσι και τις Βρυξέλλες,
στα οποία συμμετείχαν οι
αρχές εταίροι των πιλοτικών
προγραμμάτων,
καθώς
και
προσκεκλημένοι ομιλητές, για να
γίνει ανταλλαγή απόψεων για τις

Τα
ζητήματα
σκουπιδιών
διαφέρουν ελαφρώς από χώρα σε
χώρα. Παρά ταύτα, τα σκουπίδια
παραμένουν
πρόκληση
που
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Τα θετικά
αποτελέσματα της εργασίας και
των συζητήσεων που διεξήχθησαν
το 2016 έδωσαν μεγάλη ώθηση
για τη δουλειά που πρέπει να γίνει
το 2017, αναφέρει ο οργανισμός
Clean Europe Network.

