Χαιρετισμός του Δημάρχου Δήμου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη
στη δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα το Φεστιβάλ
Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Λεμεσού 2017, τη Δευτέρα, 2
Οκτωβρίου 2017 στις 12.00 μ. στο Δημοτικό Μέγαρο
Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
Κυρίες και Κύριοι,
Εκ μέρους των Δημάρχων της Μείζονος Λεμεσού, σας καλωσορίζω
και σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας και τη στήριξή σας στις
προσπάθειες που κάνουμε για τη βελτίωση των Δήμων και του
τόπου μας.
Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Λεμεσού το
οποίο συνδιοργανώνουμε μαζί με την Green Dot Κύπρου, γίνεται
πλέον θεσμός αφού πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
με στόχο την ενημέρωση του κοινού για ποικίλα περιβαλλοντικά
θέματα.
Η

ανακύκλωση

αποτελεί

μετά

την

μείωση

και

την

επαναχρησιμοποίηση την πιο προτιμητέα μορφή διαχείρισης των
αποβλήτων. Οι Δήμοι τις Μείζονος Λεμεσού ευτύχισαν να είναι από
τους πρώτους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης της
Green Dot Κύπρου την οποία συγχαίρουμε για το έργο το οποίο
επιτελεί.
Οι συνεχείς προσπάθειες όλων της είχαν ως αποτέλεσμα να
ανακυκλωθούν το 2016 από πέραν των 7000 τόνων συσκευασιών
από όλη την Λεμεσό. Η λειτουργία της της μονάδας ΟΕΔΑ
Πεντακώμου επιβάλλει άμεσα την αύξηση αυτών των ποσοτήτων
και επομένως την μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού στην
ανακύκλωση.

- 2Τα οφέλη της ανακύκλωσης εκτός από περιβαλλοντικά γίνονται
τώρα και οικονομικά, καθώς η διαχείριση των αποβλήτων στο
Πεντάκωμο θα αυξήσει κατά πολύ και το κόστος για τους Δήμους
μας. Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων μας μπορεί να συμβάλει
στην εξοικονόμηση χρημάτων για τον κάθε Δήμο και όλους τους
δημότες, και η ανακύκλωση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη
μείωση των αποβλήτων που θα οδηγούνται για διαχείριση στο
Πεντάκωμο.
Σας καλούμε λοιπόν όλους να στηρίξετε αυτή την εκδήλωση, αλλά
κυρίως την ίδια την ανακύκλωση ώστε να γίνει τρόπος ζωής, για
εμάς και τις οικογένειές μας.
Το Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης της Λεμεσού θα
πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 2 Οκτωβρίου στο πάρκο της
επίχωσης (μόλο), και θα περιλαμβάνει πολλά και ενδιαφέροντα για
τα οποία θα ακούσετε στη συνέχεια. Σε αυτή την προσπάθεια όλοι οι
Δήμοι της Λεμεσού ενώνουμε δυνάμεις.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία Amdocs
Development Limited ως τον κύριο χορηγό του Φεστιβάλ και τις
εταιρείες Petrolina (Holding) Public Ltd, Deloite, Tsouloftas Group
of Companies, Barracuda Intertrade, RCB Bank, Phil Andreou Digital
Printing Services, So Easy Stores και τους Φούρνους Ζορπά ως τους
κύριους υποστηρικτές του Φεστιβάλ. Χωρίς τη στήριξή τους η
πραγματοποίηση της εκδήλωσης θα ήταν αδύνατη.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στο
Φεστιβάλ, καθώς και το Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό Time Out
Cyprus που είναι οι χορηγοί επικοινωνίας του Φεστιβάλ.

- 3Τέλος, να ευχαριστήσω όλους τους Δήμους της Μείζoνος Λεμεσού
για τη συνεργασία σε αυτή την προσπάθεια με την Green Dot
Κύπρου και τα Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης Μπαταριών
Οικιακού

Τύπου,

ΑΦΗΣ

και

Ηλεκτρικών

και

Ηλεκτρονικών

Αποβλήτων, Ηλεκτροκύκλωση, για την άψογη συνεργασία τους στην
πραγματοποίηση αυτού του Φεστιβάλ.
Σας ευχαριστώ και σας καλώ όλους λοιπόν να στηρίξετε την
εκδήλωση αυτή και να είστε όλοι στο Μόλο αυτό το Σάββατο.

