
 

 

 

Δίκτυο Συνεργασίας Μεταναστευτικών Οργανώσεων, ΜΚΟ και Τοπικών Αρχών 

Ενημερωτικό φόρουμ με τίτλο «H συμβολή των μεταναστών από χώρες εκτός ΕΕ 
στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων στην 

Κύπρο: Ο ρόλος της αποτελεσματικής ενημέρωσης και συμμετοχής στο 
επίπεδο της τοπικής κοινότητας» 

«Φυτώριο Εικαστικής Καλλιέργειας» στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας,  
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016 

 

 To πρόγραμμα παρουσιάσεων περιελάμβανε τις εξής ενότητες: 
 
Παρουσίαση των πολιτικών του Δήμου Λευκωσίας σε σχέση με τη Διαχείριση 
των Αποβλήτων στην Κύπρο: το Προγραμματικό Πλαίσιο της περιόδου 2014-
2020  από την κ. Μιχάλη Λαγό, Δημοτικό Υγειονομικό Επιθεωρητή του Δήμου 
Λευκωσίας  
 
   
Παρουσίαση της «Εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την 
μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων», στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος “RETHINK”, από τον κ. Γιώργο Κίρκο, Υπεύθυνο 
Διαχείρισης του Προγράμματος “RETHINK”. 
 
 

Προβολή Ενημερωτικών σποτ  της εκστρατείας “RETHINK” 

Συζήτηση 

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες περιλαμβάνουν: 

Η συγκέντρωση των ανακυκλωνόμενων υλικών Πλαστικών Μετάλλου και Συσκευασιών 

(PMD) γίνεται σε ένα κάδο ή σακούλα ανακύκλωσης. Τι δυνατότητα υπάρχει να 

συλλέγονται σε ξεχωριστούς κάδους για να αποτελέσει περαιτέρω κίνητρο και σε ΜΚΟ 

να εμπλακούν στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης αναφορικά με την διαχείριση 

απορριμμάτων αλλά και να επωφελούνται συγκεκριμένα ιδρύματα κοινωνικής 

προστασίας;  Η απάντηση που δόθηκε από τους παρουσιαστές εστιάζει στα εξής: Η 

πολιτική της ανακύκλωσης  PMD  βασίζεται στην αρχή ότι το κόστος ανακύκλωσης δεν 

μπορεί να ξεπερνά το όφελος οικονομικό και περιβαλλοντικό. Με την κοινή συλλογή 

PMD παρέχεται η απαραίτητη ισορροπία κόστους οφέλους.  Ωστόσο, θα πρέπει να 

εξεταστεί η διευκόλυνση δράσεων από ΜΚΟ που στοχεύουν στην καθαρή πόλη και την 

υποστήριξη κοινωφελών σκοπών.  



 

 

 

Χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε όσους αποφασίζουν ζητήματα 

σχετικά με την τυποποίηση/συσκευασία των προϊόντων. Όσο λιγότερα υλικά 

χρησιμοποιούνται στην συσκευασία που είναι δύσκολο να επαναχρησιμοποιηθούν ή 

ανακυκλωθούν τόσο το καλύτερο στη διαχείριση των αποβλήτων. 

Τα σχολεία αποτελούν τον κατάλληλο χώρο για την διαπαιδαγώγηση των νέων σχετικά 

με ορθές συνήθειες και πρακτικές στην διαχείριση των απορριμμάτων, Να ενταχθούν 

σχετικά προγράμματα στα σχολεία.  

Εκεί που δεν ευνοεί ο οικιστικός ιστός της πόλης για την εγκατάσταση κάδων συλλογής 

(κέντρο Λευκωσίας και εντός των τειχών πόλη) ο Δήμος Λευκωσίας έχει κάνει 

διευθετήσεις για την συχνότερη αποκομιδή σκυβάλων αλλά και ανακυκλώσιμων υλικών.  
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