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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην 

ενημερωτική ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού για το έργο BAS – 

Benefit as you save, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

Βαλκανικής Μεσογείου 2014-2020, την Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018 στις 9.30 π.μ 

στο ξενοδοχείο Καπετάνιος Οδύσσεια. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση η οποία 

διοργανώνεται στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Λεμεσού στο ευρωπαϊκό 

έργο BAS,  και ευχαριστώ όλους εσάς που μας τιμάτε σήμερα με τη παρουσία 

σας.   

θα ήθελα να καλωσορίσω τους εταίρους μας στο έργο από το Δήμο Βάρης 

Βούλας Βουλιαγμένης, το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, Τιράνων Αλβανίας, Σόφιας 

Βουλγαρίας, το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Και Τεχνικών Επιστημών St. 

Kliment-Μπίτολας ΠΓΔΜ και το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ανάπτυξης, 

Εκπαίδευσης και Δικτύωσης Αλβανίας.  

Ο κύριος κοινός στόχος του έργου BAS είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος 

των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές 

πολιτικές και στόχους. Το έργο επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση του 

ποσοστού των αστικών στερεών αποβλήτων που υφίστανται διαλογή στη πηγή 

για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή κομποστοποίηση. Κύριος στόχος του 

έργου είναι η ενθάρρυνση των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή στη 

πηγή διαμέσου της εφαρμογής συστημάτων κινήτρων. 

Ο Δήμος της  Λεμεσού  τα τελευταία χρόνια  προσφέρει στους Δημότες τους 

προγράμματα ανακύκλωσης για υλικά, όπως το χαρτί, το γυαλί, το πλαστικό και 

το μέταλλο που συναποτελούν το PMD, με διαδικασίες που διευκολύνουν τη 

συμμετοχή στην ανακύκλωση.  Χωρίς αμφιβολία η όποια διαδικασία μπορεί να 

πετύχει πολύ περισσότερα μόνο εάν γίνει η ανακύκλωση βίωμα, τρόπος ζωής 

για όλους.  

Τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικά  για τον Δήμο 

μας και ανάγκη επίλυσής τους είναι επιτακτική. Η ανακύκλωση αποτελεί μία 

από τις βασικές περιβαλλοντικές δράσεις που καλούμαστε να προωθήσουμε.  Η 

ανακύκλωση αποτελεί μια δραστηριότητα στην οποία εύκολα μπορεί να 

συμμετάσχει κάποιος και να βάλει το δικό του λιθαράκι στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στον τόπο μας.  

Τα οφέλη της ανακύκλωσης εκτός από περιβαλλοντικά γίνονται τώρα και 

οικονομικά για τον Δήμο μας καθώς η διαχείριση των αποβλήτων σε νέα  
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μονάδα ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο θα αυξήσει κατά πολύ και το κόστος που θα 

κληθούν να καταβάλουν οι πολίτες. Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων μας 

μπορεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση χρημάτων και η ανακύκλωση  μπορεί 

να παίξει σημαντικό ρόλο στη μείωση των αποβλήτων που θα οδηγούνται για 

διαχείριση στο Πεντάκωμο. 

Σας διαβεβαιώνουμε  λοιπόν ότι όλοι μας στον Δήμο Λεμεσού θα 

προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις του εν λόγω 

προγράμματος ώστε η ανακύκλωση  να γίνει τρόπος ζωής για τον κάθε πολίτη 

από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο ηλικιωμένο.     

ΕΧ 

  


