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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 

Ομιλίας του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

κ. Κώστα Καδή, 

την 17/02/2020 για το Έργο: 

«Πρόγραμμα Μείωσης Στερεών Δημοτικών Αποβλήτων Παραλιακών 

Ξενοδοχειακών Μονάδων και Πλησίον συναφών Χώρων Μαζικής Παραγωγής 

Αποβλήτων στο παραλιακό μέτωπο» του Δήμου Λάρνακας 

 

Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι, 

Είναι με μεγάλη μου ικανοποίηση που απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή συνάντηση 

για την παρουσίαση του έργου: «Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων 

ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων στο 

παραλιακό μέτωπο». Το έργο υλοποιείται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά τους 

Δήμους  Λάρνακας, Αγίας Νάπας, και Παραλιμνίου και η δεύτερη θα υλοποιηθεί σε 

Δήμους και Κοινότητες των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Το έργο αποτελεί το 

ξεκίνημα μιας νέας εποχής στην αντιμετώπιση της διαχείρισης των στερεών δημοτικών 

αποβλήτων και το Υπουργείο αισθάνεται την ευθύνη αυτής της προσπάθειας. 

Το Έργο «Μείωση Στερεών Δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών 

μονάδων και πλησίον συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων» συνάδει πλήρως 

με τις απαιτήσεις της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα και της Οδηγίας για την 

Υγειονομική ταφή των αποβλήτων, αφού επικεντρώνεται στη λήψη μέτρων και δράσεων 

για ενθάρρυνση της διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής, επίτευξη υψηλής 

ποιότητας ανακύκλωση και εκτροπή των οργανικών και ανακυκλώσιμων αποβλήτων από 

την ταφή. Η προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων είναι αναγκαία για την 



επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και συνάδει πλήρως με τη δέσμη μέτρων της κυκλικής οικονομίας. 

Είναι επίσης συμβατό με τη Στρατηγική του Κράτους για τη Διαχείριση Δημοτικών 

αποβλήτων, και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που 

εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 5.11.2015.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και τη προώθηση της 

χωριστής συλλογής είναι η υλοποίηση αποδοτικών δράσεων για δημιουργία νέων 

αποτελεσματικών υποδομών, και ενίσχυση των υφιστάμενων, όπως και η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων, με κύριο πρωταγωνιστή τις 

τοπικές αρχές. 

Τα οφέλη από την εφαρμογή του έργου αναμένεται να είναι πολλά και σημαντικά, για τις 

τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κατ’ επέκταση 

για ολόκληρη τη Κύπρο.  

Ειδικότερα, η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στο 

παραλιακό μέτωπο, που είναι και ο απώτερος σκοπός του έργου, θα έχει σημαντικά 

οφέλη αφού θα βελτιώσει το τουριστικό προϊόν και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, 

ενώ παράλληλα προωθεί τη αειρόφο ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών και την 

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Τα ευρύτερα οφέλη του έργου αυτού για την τουριστική βιομηχανία του δήμου 

περιλαμβάνουν: μειωμένα κόστη και υψηλότερη αποδοτικότητα στη διαχείριση 

αποβλήτων καθώς και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, ως αποτέλεσμα της 

προβολής μιας βελτιωμένης περιβαλλοντικά εικόνας. 

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη στην 

περιοχή, όπως: 

 αύξηση του διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών και ως εκ τούτου μείωση 

του ποσοστού των μεικτών σκυβάλων  



 ευαισθητοποίηση των παραγωγών αποβλήτων που συμμετέχουν στο έργο 

 συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων σε ότι αφορά τη διαλογή στην πηγή  

 δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωση  

Αξιοσημείωτη επίσης είναι και η αισθητική αναβάθμιση που θα επιτευχθεί στο 

παραλιακό μέτωπο. Η ορθολογιστική επιλογή και χρήση κατάλληλου, σύγχρονου 

εξοπλισμού για την συλλογή και αποκομιδή αποβλήτων θα μειώσει την αισθητική 

ρύπανση που περιοδικά, ιδίως κατά τις περιόδους αιχμής της τουριστικής περιόδου, 

αποτελούσε πρόβλημα στις περιοχές αυτές.  

Επί ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν με την ενεργή συμμετοχή 

τους στο έργο, στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ορθολογιστική διαχείριση 

των αποβλήτων, με όλα τα συνεπακόλουθα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 

οφέλη της. Οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες προς όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί 

μας, ώστε να έχουμε το σημερινό αποτέλεσμα.  

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Υπουργείο είναι συμμέτοχος στην προσπάθεια και 

πάντα συνεργάτης. 

Εύχομαι καλή υλοποίηση του  ΄Εργου με τα μέγιστα καλά αποτελέσματα και προς 

παράδειγμα για τη γεωγραφική επέκταση σε όλη την Κύπρο. 

 

 

 


