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ΗΜΕΡΙΔΑ  ΜΕ ΘΕΜΑ  

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ «ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018,  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ  

 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 

 

Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή ημερίδα. Ξεκινώντας θα 

ήθελα να ευχαριστήσω την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι με 

δική τους πρωτοβουλία ξεκίνησαν αυτή την συνεργασία για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση  του κοινού για τη ορθή διαχείριση των πλαστικών και μας 

επέλεξαν ως συνεργάτες τους.  

 

Ευχαριστώ επίσης την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) η οποία 

συμμετέχει ως συνδιοργανωτής στην ημερίδα, επιβεβαιώνοντας ότι για να γίνουν 

αλλαγές απαιτείται η  συνεργασία πολλών φορέων. 

 

Δυστυχώς, λόγω της ευχρηστίας, των εξαιρετικών των ιδιοτήτων και του χαμηλού 

κόστους προμήθειάς του, το πλαστικό χρησιμοποιείται πλέον παντού και έχει γίνει 

αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μας. Έχει, όμως, ένα σοβαρότατο 

μειονέκτημα για το περιβάλλον: την ανθεκτικότητά του. Αν αναλογιστούμε, όμως, τις 

συνέπειες των καθημερινών συνηθειών μας, θα αντιληφθούμε ότι κάθε πλαστικό 

αντικείμενο, που χρησιμοποιούμε μία και μόνο φορά και στη συνέχεια το 

πετάμε, θα παραμείνει για δεκαετίες στη φύση, μολύνοντας το έδαφος και τις 

θάλασσες, καταλήγοντας τελικά στην τροφική αλυσίδα.  Με άλλα λόγια, αυτά που 

πετάμε, τελικά, φίλοι μου, καταλήγουν στο πιάτο μας, μέσω των ψαριών που τρώμε! 

Ταυτόχρονα, πόσοι από εμάς προβληματιζόμαστε και συνειδητοποιούμε την 

τεράστια σπατάλη σε φυσικούς πόρους, για υλικά που χρησιμοποιούνται μόνο μία 

φορά και μετά τα πετάμε;   
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Οι αριθμοί μας  δείχνουν το πρόβλημα. Ενδεικτικά αναφέρω: 

 

 Κάθε χρόνο οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών 

απορριμμάτων. 

 Το 2015 ανακυκλώθηκε  κατά μέσο όρο το 45% των απορριμμάτων 

πλαστικών συσκευασιών στην ΕΕ. 

 Το 2010 μέσο Ευρωπαίος χρησιμοποίησε 198 πλαστικές σακούλες. 

 Το 2014 η Κύπρος παρήγαγε 16 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων πλαστικών 

συσκευασιών .  

 

Τι κάνουμε για αυτό; Ποιος ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαχείριση των 

αποβλήτων στη χώρα μας; 

 

Οι Τοπικές Αρχές έχουν με βάση τη Νομοθεσία που διέπει τη σύσταση και 

λειτουργία τους, την αρμοδιότητα για τη  συλλογή μεταφορά και διάθεση των 

στερεών αστικών αποβλήτων. 

 

Οι Τοπικές Αρχές αποτελούν ένα κομμάτι του όλου συστήματος  που ονομάζεται 

διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, μαζί με το Κεντρικό Κράτος, τα Συμβούλια 

Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, τα 

συλλογικά συστήματα διαχείρισης, τους εγκεκριμένους ανακυκλωτές κ.τ.λ.  

 

Ένα σύστημα με πολλούς συμμετέχοντες, μεγάλο αριθμό νομοθεσιών και 

κανονισμών που αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και αν μιλούμε για  ορθή πράσινη 

περιβαλλοντική διαχείριση μάλλον δεν «δουλεύει» τόσο καλά  όσο θα θέλαμε.  

 

Η Τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το σύστημα έχει ένα πλεονέκτημα, είναι κοντά στον 

Πολίτη - Δημότη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρώτα και πάνω από όλα το πολίτης πρέπει 

να έχει κουλτούρα και η κουλτούρα κτίζεται. 

 

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Στροβόλου είναι ένας πράσινος Δήμος, με στοχευόμενη 

περιβαλλοντική πολιτική, που υλοποιούμε με σταθερά βήματα.  
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Ο Δήμος μας, το 2018 βραβεύτηκε με την Πράσινη Σημαία,  στα πλαίσια του 

Διαγωνισμού «Πράσινη Πόλη και Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου». Η βράβευση 

αποτελεί αναγνώριση των συνεχών προσπαθειών του Δήμου Στροβόλου να 

καταστεί μια πράσινη πόλη, πρότυπο για κάθε άλλο οργανισμό ή άτομο. Με την 

υιοθέτηση σειράς πρωτοβουλιών και δράσεων δημιουργούμε περιβαλλοντική 

κουλτούρα σε επίπεδο πόλης όπου όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά ενεργούμε 

και δημιουργούμε στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

Ο Δήμος Στροβόλου είναι η πρώτη Τοπική Αρχή παγκύπρια που έλαβε την 

πιστοποίηση Green Offices για το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου, το «σπίτι» μας, 

δηλαδή. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την εφαρμογή αειφόρων πρακτικών στη 

λειτουργία του κτηρίου, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης και την 

εξοικονόμηση πόρων.  

 

Πρωτοπορήσαμε δημιουργώντας το πρώτο προσωρινό πράσινο σημείο στο χώρο 

των δημοτικών Αποθηκών θέλοντας να προωθήσουμε την ανακύκλωση. 

 

Διαχρονικά συνεργαζόμαστε με τους ιδιωτικούς φορείς ανακύκλωσης, παρέχουμε 

πληροφορίες για τα προγράμματα και τις δράσεις τους μέσα από την ιστοσελίδα του 

Δήμου και ενθαρρύνουμε τους Δημότες μας να χρησιμοποιούν τα ρεύματα 

ανακύκλωσης. 

 

Στηρίζουμε το «Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης» που πραγματοποιεί τα 

τελευταία η Green Dot στο Πάρκο Ακροπόλεως, ενώ πραγματοποιούμε γενικές 

εκστρατείες καθαριότητας σε όλη την έκταση του Στροβόλου. 

 

Αναμένουμε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας ώστε το επόμενο σχολικό έτος σε 

συνεργασία με τις Υπεραγορές Alpha Mega να ξεκινήσει στα Δημοτικά Σχολεία του 

Στροβόλου εκστρατεία ενημέρωσης και  συμμετοχής των παιδιών σε δράσεις 

ανακύκλωση διάρκειας 2 ετών. 
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Όπως ήδη γνωρίζετε από την 1η Ιουλίου 2018, συμβαδίζοντας με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα απαγορεύεται και στην Κύπρο η δωρεάν 

διάθεση λεπτής πλαστικής σακκούλας, η οποία θα χρεώνεται πλέον προς 5 σεντς 

έκαστη.  

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που στηρίζουμε την πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας για 

τη διάθεση 28.500 τσαντών για ψώνια, φτιαγμένες εξ ολοκλήρου από ανακυκλώσιμο 

υλικό. Ως Δήμος Στροβόλου, έχουμε αναλάβει την κατ’ οίκον διανομή των τσαντών 

αυτών σε όλα τα νοικοκυριά του δήμου μας. Η διανομή θα γίνει σε δύο φάσεις και 

συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει από τα τέλη Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο. 

Η κάθε ανακυκλώσιμη τσάντα θα συνοδεύεται από ενημερωτικό φυλλάδιο, 

τυπωμένο σε ανακυκλωμένο χαρτί, με χρήσιμες πληροφορίες για τις συνέπειες της 

χρήσης των πλαστικών, καθώς και συμβουλές για αλλαγή στον τρόπο χρήσης τους. 

 

Και δεν είναι μόνο αυτό, με αφορμή την μεγάλη ευκαιρία που μας δόθηκε να 

αποτελέσουμε μέρους αυτής της εκστρατείας, αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε 

ακόμα πιο ενεργά και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες με στόχο την: 

 

 Μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης στις δραστηριότητες της  

υπηρεσίας  μας  

 Την μείωση/εξάλειψη της χρήση του πλαστικού μιας χρήσης στις 

δραστηριότητες των  τοπικών επιχειρήσεων, ειδικά στο χώρο της εστίασης  

  Την δημιουργία ενός συστήματος κίνητρων σε επιχειρήσεις  και οργανισμούς 

που θα επιτύχουν την μείωση της χρήσης  πλαστικών μιας χρήσης  

 Ενημέρωση  των δημοτών και ειδικότερα των παιδιών 

 Προώθηση καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε συνεργασία με τον 

ιδιωτικό τομέα και την ακαδημαϊκή κοινότητα   
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Θα ήθελα να ευχαριστώ όλους όσοι σήμερα βρίσκεται εδώ, και να σας καλέσω να 

συμπορευτείτε μαζί μας για να αλλάξουμε συνήθειες να εντάξουμε ο καθένας στην 

καθημερινότητα  μικρές  και απλές  συνήθειες: 

 

 Να μην χρησιμοποιούμε  πλαστική τσάντα για τα ψώνια  

 Να μην χρησιμοποιούμε μιας χρήση ποτήρια και καλαμάκια 

  Να αναζητούμε και να προτιμούμε προϊόντα με μη πλαστικές συσκευασίες 

 Να μαζέψουμε  ένα κομμάτι πλαστικό την επόμενη φορά που θα βρεθούμε  

σε μια παραλία  

 

Είναι καιρός, πλέον, να αλλάξουμε συνήθειες, να επανεξετάσουμε τον τρόπο και τη 

συχνότητα που χρησιμοποιούμε το πλαστικό γενικότερα, αν θέλουμε να είμαστε 

μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος!      

 

Κλείνοντας, επιβεβαιώνω ότι θα σταθούμε αρωγοί σε τέτοιες αξιόλογες 

προσπάθειες, όχι μόνο από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Κύπρο, αλλά και κάθε άλλου φορέα με περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, με σκοπό 

την καλλιέργεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας και κουλτούρας στον τόπο μας και την 

υιοθέτηση νέων – φιλικών προς το περιβάλλον -  πρακτικών στην καθημερινότητα 

μας.    

 

 

ΕΒΑΠ 


