Δεν Πληρώνω
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ
Πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης αποβλήτων
Δήμου Αγλαντζιάς.

∆ήμαρχος Αγλαντζιάς

Αλλάζουμε συνήθειες,
εξοικονομούμε, κερδίζουμε!
Με την Ευρώπη να οδηγεί τις εξελίξεις, η χώρα μας μπαίνει
σταδιακά σε μια νέα λογική στη διαχείριση των απορριμμάτων για
τη μείωση του όγκου τους, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση
της ανακύκλωσης.
Η Αγλαντζιά είναι η πρώτη πόλη στην Κύπρο
που υιοθετεί το ευρωπαϊκό πρότυπο. Μετά
από πολύμηνο σχεδιασμό, τους επόμενους
μήνες θέτουμε σε εφαρμογή το νέο, φιλόδοξο
πρόγραμμά μας για διαλογή από την πηγή.
Στόχος μας είναι να ανακυκλώνουμε όλο και
περισσότερα απορρίμματα και να μειώσουμε
το υπέρογκο οικονομικό και περιβαλλοντικό
κόστος των χωματερών που πλέον δεν είναι αρκετές.

Περιορίζω
Διαχωριζω
Κερδιζω
Ζούμε και συντηρούμε τον πολιτισμό
της υπερβολής. Στις μέρες μας το
“πολύ” έχει ακόμα πέραση, δεν το
χορτάσαμε, δε μάθαμε. Εργαζόμαστε
πολύ, αγχωνόμαστε πιο πολύ,
ψωνίζουμε ακόμα πιο πολύ,
καταναλώνουμε υπερβολικά πολύ
και πετάμε αδιάκριτα τόσο πολύ,
που η μικρή μας Κύπρος έχει το
προνόμιο να αναγνωρίζεται ως η
δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία
παραγωγής σκουπιδιών και η
πρωταθλήτρια σε όγκο αποβλήτων
που καταλήγουν στις χωματερές.
Το κόστος1 της σπατάλης μας
άρχισε να γίνεται δυσβάστακτο
για το κάθε νοικοκυριό, σε κάθε

Αλλάζοντας συνήθειες εξοικονομούμε πόρους και κερδίζουμε όλοι.
Με το νέο σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ» με προπληρωμένη
σακούλα στη φορολόγηση των σκυβάλων οι δημότες δε θα
πληρώνουν άλλη φορολογία σκυβάλων, Θα αγοράζουν μόνο όσες
σακούλες θα χρειάζονται για τα σκύβαλά τους.
Αλλάζουμε συνήθειες λοιπόν! Με τη δική σας συμμετοχή είμαστε
ακόμη μια φορά στην πρωτοπορία της μάχης για υψηλότερη
ποιότητα ζωής στην πόλη!
Φιλικά,
Χαράλαμπος Πετρίδης
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Διαχωρίζω,
Ανακυκλώνω,
Πληρώνω όσο Πετώ
Με πολλή χαρά χαιρετίζω την πρωτοβουλία
του Δήμου Αγλαντζιάς για την εφαρμογή του
συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», που είναι
διεθνώς γνωστό ως «Pay As You Throw».
Το σύστημα αυτό αποτελεί σήμερα ένα
από τα πλέον αποδοτικά εργαλεία για την
αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.
Με το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετώ», τα
τέλη σκυβάλων δε θα καθορίζονται πλέον
οριζόντια και ισόποσα για όλους, αλλά θα
προσδιορίζονται με βάση τις ποσότητες
αποβλήτων κάθε νοικοκυριού, ανταμείβοντας
τους δημότες που παράγουν λιγότερα
απόβλητα και που διαχωρίζουν τα απόβλητά
τους για ανακύκλωση. Μέσα από την εφαρμογή
του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ», οι
δημότες αυτοί θα πληρώνουν λιγότερα.
Με γοργούς ρυθμούς μπαίνουμε σε μια νέα
εποχή, με στόχο τη δημιουργία επαρκών
υποδομών και τη θεσμοθέτηση
αποτελεσματικών διαδικασιών για την
προώθηση της κυκλικής οικονομίας και την
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων.
Τα απόβλητα πλέον αποκτούν αξία και αντί να
απορρίπτονται, αξιοποιούνται με περιβαλλοντικά
ωφέλιμο τρόπο. Ήδη η Κυβέρνηση προχωρεί
στη δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου που
θα διασφαλίζει τη διαλογή στην πηγή και τη
χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων.
Η επιτυχία κάθε προσπάθειας βασίζεται σε
όλους μας, στην Κυβέρνηση, στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, στην Κοινωνία και στον κάθε
πολίτη ξεχωριστά.

κοινότητα, σε κάθε δήμο, σε όλη
την Κύπρο.

νουμε, να μη βλέπουμε, να μη
μυρίζουμε τη βρωμιά.

Κι όμως στον Δήμο Αγλαντζιάς
μια Νέα Εποχή γεννιέται από την
αναβίωση μιας αξίας κλασικής
όπως αυτή εφαρμόζεται στη
διαχείριση της πλέον
περιφρονημένης λειτουργίας των
νοικοκυριών μας. Τα σκουπίδια,
τα σκύβαλα, τα απόβλητα.
Όπως και να τα αποκαλούμε,
στο μυαλό μας, τα κατατάσσουμε
ως άχρηστα.
Δεν τους αναγνωρίζουμε καμία
αξία. Απλώς θέλουμε να τα
ξεφορτωθούμε, να τα απομακρύ-

Ωστόσο η χωματερή στον 21ο αιώνα
όχι μόνο λύση δεν είναι, αλλά ανοικτή
πληγή που έφτασε πια και στο
σπίτι μας.
Άραγε ήρθε ή ώρα να
αναγνωρίσουμε ότι η Αποδοτική
Αξιοποίηση των σκουπιδιών μας,
ως επιλογή, δεν είναι απλώς
έξυπνη, προσοδοφόρα και εκ
των πραγμάτων επιβεβλημένη;
Είναι ίσως το πιο πειστικό γνώρισμα
Πολιτισμικής Αρχοντιάς2.
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Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείριση των
οργανικών αποβλήτων, που κατέχουν ένα
σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των
αποβλήτων που απορρίπτονται στους χώρους
υγειονομικής ταφής. Είναι για αυτόν τον λόγο
που το εγχείρημα του Δήμου Αγλαντζιάς είναι
πρωτοποριακό και έχει ιδιαίτερη αξία.
Για πρώτη φορά εφαρμόζεται συλλογικά
σε ένα Δήμο η χωριστή συλλογή των
οργανικών αποβλήτων. Τα οφέλη από τη
χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων
θα είναι πολλά. Οι μεγάλες ποσότητες που
παράγονται θα μπορούν, μέσω της χωριστής
συλλογής, να μετατραπούν σε πόρους αντί
απόβλητα προς απόρριψη, μέσω της
κομποστοποίησης και της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
εγώ προσωπικά χαιρετίζουμε τις δράσεις
του Δήμου Αγλαντζιάς
και στηρίζουμε έμπρακτα τη συνεργασία
κυβέρνησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και της
κοινωνίας των πολιτών. Τέτοιες πρωτοβουλίες
ωφελούν το περιβάλλον, την υγεία, τον πολίτη
και γενικότερα την πατρίδα μας.
Κώστας Καδής
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος

