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Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι 

Φίλοι και φίλες 

Με μεγάλη μας χαρά σας υποδεχόμαστε στο Πολιτιστικό Κέντρο 

του Δήμου μας για αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα και επίκαιρη 

ημερίδα που αφορά τις Κυκλικές Πόλεις, την οποία διοργανώνει ο 

Δήμος μας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & 

Βιομηχάνων (ΟΕΒ), τον CSR Cyprus και το Δίκτυο Κυκλικής 

Οικονομίας Κύπρου, τους οποίους και ευχαριστώ πολύ για τη 

συνεργασία.  

Όπως όλοι γνωρίζετε ο Δήμος Στροβόλου είναι ένας παραδοσιακά 

και κατ’ εξοχήν πράσινος δήμος με ιδιαίτερες ανησυχίες για το 

περιβάλλον. Ο Δήμος μας είναι ο πρώτος δημόσιος οργανισμός με 

την πιστοποίηση Green Office, προωθεί τις πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις και υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση σχετικά με την 

επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσα από 

σχετικές μελέτες. Στο πλαίσιο της εθελοντικής συμμετοχής μας στο 

Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, της 

μεγαλύτερης διεθνούς πρωτοβουλίας για ανάσχεση της κλιματικής 

αλλαγής, έχουμε υιοθετήσει ως Δημοτικό Συμβούλιο ένα Σχέδιο 

Δράσεις Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος με ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το 2030. Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης αποτελεί την 

αποτύπωση των προθέσεων του Δήμου Στροβόλου για μελλοντικές 

δράσεις και έργα που αφορούν στην προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή, με στόχο να καταστεί ο Στρόβολος μία σύγχρονη, 

ανθεκτική και αειφόρος πόλη. Ακόμα, ο Δήμος βραβεύθηκε για την 

αειφόρο διαχείριση των χώρων πρασίνου του από το Υπουργείο 

Γεωργίας.  



Τώρα, θα αναρωτιόταν κανείς, γιατί μας αφορά το μοντέλο της 

Κυκλικής Οικονομίας; Μας αφορά διότι είναι ένας τρόπος επίτευξης 

της αειφορίας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το δικαίωμα όλων 

των ανθρώπων να έχουν ποιοτική ζωή, με κοινωνική αλληλεγγύη 

και οικολογική ακεραιότητα, κάτι που αποτελεί στόχο του Κράτους, 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ΟΗΕ, μέσω των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αποτελούν και την πυξίδα με βάση την 

οποία εμείς εδώ στον Δήμο Στροβόλου χαράσσουμε στρατηγικές 

και υλοποιούμε δράσεις.  

Τα αστικά κέντρα, με βάση επιστημονικές έρευνες, συμβάλλουν τα 

μέγιστα στη ρύπανση του πλανήτη και στη συσσώρευση 

αποβλήτων, ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πόλεις καταναλώνουν 

πάνω από τα 2/3 της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ παράγουν 

τουλάχιστον το 50% των συνολικών απορριμάτων. Και έχει γίνει 

πλέον αντιληπτό ότι έφτασε η ώρα να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης, 

διότι ο πλανήτης μας άρχισε να δυσανασχετεί υπό το βάρος του 

μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης που έχουμε. Η γραμμική 

οικονομία, παραγωγή – κατανάλωση- απόρριψη, πρέπει να 

αντικατασταθεί από την κυκλική οικονομία, για εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων και μείωση των αποβλήτων, μέσω της 

επαναξιοποίησης τους. Και πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι στόχος μας 

δεν είναι να ανακυκλώνουμε περισσότερο ή να διαχειριζόμαστε 

καλύτερα τα απόβλητα, αλλά να έχουμε μια ολιστική συστημική 

μετάβαση στη σχέση μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας, περιβάλλοντος 

και εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις των καιρών και 

αφουγκραζόμενοι τον πλανήτη αλλά και τις ανάγκες των δημοτών, 

οι έξι αστικοί δήμοι Λευκωσίας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, 

Λακατάμιας, Έγκωμης και Στροβόλου έχουμε προβεί στην 

εκπόνηση μιας Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης στην οποία 

δίνουμε δεσπόζοντα ρόλο στην Κυκλική Οικονομία και τη 

διαχείριση των αποβλήτων, όπως θα δείτε και στις παρουσιάσεις 

που θα γίνουν στη συνέχεια. Eνδεικτικά, αναφέρω ότι 

επικεντρωνόμαστε σε έργα όπως την ένταξη και αναβάθμιση ενός 

συστήματος Πληρώνω όσο πετώ και την ανάπτυξη δικτύου 

χωριστής συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε συνεργασία 

με το Τμήμα Περιβάλλοντος, όπως και την ενίσχυση του 



συστήματος διαλογής στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης 

υλικών και της ουσιαστικής αναβάθμισης της διαδικασίας συλλογής 

και μεταφοράς σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων. 

Θα ήθελα επί της ευκαιρίας να αναφερθώ στο σημαντικό έργο του 

Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης Υλικών που περιλαμβάνεται στις 

προτάσεις μας, ενός χώρου που θα εξυπηρετεί ολόκληρη την 

Λευκωσία και θα αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα όπως τη 

μείωση του όγκου αποβλήτων, την προώθηση μιας κουλτούρας 

επαναχρησιμοποίησης, την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και θα 

βοηθήσει στην αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη 

δημιουργικών και αειφόρων επιχειρήσεων που θα 

δραστηριοποιούνται στο κέντρο αυτό παρουσιάζοντας τις 

κατασκευές τους και μεταπωλώντας τες. Όραμά μας στο κέντρο 

αυτό να παρέχεται και εκπαίδευση για την βιώσιμη ανάπτυξη και 

την αειφορία. Στόχος μας είναι να έχουν όλες οι δράσεις μας 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού. 

Αναντίρρητα, θεωρούμε ότι η υπό σχεδιασμό μεταρρύθμιση των 

Δήμων θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων 

μετατροπής των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευέλικτους, 

αυτοδύναμους, πράσινους, έξυπνους και αποτελεσματικούς 

οργανισμούς, οι οποίοι θα παρέχουν στους δημότες φθηνότερες 

και ποιοτικότερες υπηρεσίες. Ιδιαίτερα η πρόταση για την ίδρυση 

Φορέα διαχείρισης αποβλήτων, θα φέρει βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης, θα μειώσειτο κόστος σε βάθος χρόνου και θα επιφέρει 

την έγκαιρη, οικονομική και ποιοτική εκτέλεση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με την αρχή της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις του 

Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου 

Χωρίς να θέλω να σας κουράσω, κλείνω το καλωσόρισμά μου 

επιβεβαιώνοντας ότι ο τομέας της αειφορίας βρίσκεται υψηλά στην 

ατζέντα μας, καθώς αποτελεί μονόδρομο για τις πόλεις μας, αν 

θέλουμε να επιβιώσει η ανθρωπότητα, διότι δεν υπάρχει σχέδιο Β 

ούτε πλανήτης Β. Για αυτό και θα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον 

τις τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων στην ημερίδα και θα 

κρατήσουμε τις εισηγήσεις σας. Όπως γνωρίζετε, η πόρτα μας είναι 



πάντοτε ανοικτή, ιδιαίτερα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική 

κοινότητα του τόπου μας και όχι μόνο.  

Ευχαριστώ ξανά από καρδιάς την Ομοσπονδία Εργοδοτών & 

Βιομηχάνων, τον διευθυντή Μιχάλη Αντωνίου και την διευθύντρια 

περιβάλλοντος και ενέργειας της ομοσπονδίας Ανθή Χαραλάμπους, 

το δίκτυο  CSR Cyprus και την αγαπητή Έλλη Ιωαννίδου, η οποία 

επιτελεί σημαντικότατο έργο στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης φέρνοντας ρηξικέλευθες τομές εν μέσω πανδημίας με την 

ίδρυση του δικτύου Support CY, στο οποίο ο Δήμος μας είναι 

ασφαλώς μέλος, και τον Δημήτρη Τσιρόπουλο, ειδικό σε θέματα 

βιώσιμης ανάπτυξης και διευθυντή του CIIM Bioeconomia Centre, 

ο οποίος στηρίζει την προσπάθεια του Δήμου μας σχετικά με τους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ευχαριστώ και την υπηρεσία του 

Δήμου Στροβόλου και του Δήμου Λευκωσίας για τη συνεισφορά 

τους στη διοργάνωση αυτής της ημερίδας αλλά και για τις 

ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις που ετοίμασαν. 

Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και ελπίζω ότι θα βρείτε 

την ημερίδα άκρως ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.  

 

 


