ΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ∆ΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑ∆ΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Τα Πράσινα Σημεία είναι
οριοθετημένοι και κατάλληλα
διαμορφωμένοι χώροι για να
αποθέτουν οι δημότες
ανακυκλώσιμα αστικά
απόβλητα ή χρησιμοποιημένα
αντικείμενα για να προωθηθούν
προς ανακύκλωση ή
επαναχρησιμοποίηση. Η
υλοποίησή τους περιλαμβάνει
την κατασκευή απλών σχετικά
υποδομών (ασφαλτο- στρώσεις,
στέγαστρα, οικίσκοι κ.ά)
και την προμήθεια
αποθηκευτικών μέσων και
εξοπλισμού διαχείρισης
(κάδοι, containers,
πρέσες κ.ά.).

Tοποθέτηση επαρκούς
αριθμού κάδων
απορριμμάτων στους
δημόσιους χώρους
(γειτονιές, πλατείες,
παραλίες, στάσεις ΜΜΜ).
Σημαντική η συχνή
αποκομιδή των
απορριμμάτων και η
γενικότερη καλή
κατάσταση των κάδων
(καθαριότητα, αρτιότητα).

Tοποθέτηση κάδων
ανακύκλωσης σε κάθε
γειτονιά για εύκολη
πρόσβαση από όλους τους
πολίτες. Σημαντική η συχνή
αποκομιδή των
απορριμμάτων και η καλή
κατάσταση των κάδων
(καθαριότητα, αρτιότητα).
Εγκατάσταση μηχανημάτων
ανακύκλωσης με
ανταποδοτικό τέλος σε
δημόσιους χώρους υψηλής
επισκεψιμότητας για
ενίσχυση της ανακύκλωσης.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΑΧΤΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η τοποθέτηση
κοινόχρηστων
σταχτοδοχείων σε
εξωτερικούς δημόσιους
χώρους (πλατείες,
στάσεις ΜΜΜ) αλλά και
στις παραλίες θα μειώσει
σημαντικά τα αποτσίγαρα,
ένα από τα κύρια και
πολυπληθέστερα
θαλάσσια απορρίμματα
στις παραλίες!

Ξεκινήστε κομποστοποίηση
στο δήμο σας. Τοποθετήστε,
πιλοτικά, δημόσιους κάδους
για κομποστοποίηση όπου
θα συλλέγονται ΜΟΝΟ τα
οργανικά απόβλητα. Το
προϊόν αυτής της
διαδικασίας είναι το
κομπόστ το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ώς φυσικό
βελτιωτικό εδάφους,
επιτυγχάνοντας μείωση του
κόστους προμήθειας
εδαφοβελτιωτικών αλλά
κυρίως μείωση στη χρήση
χημικών ουσιών στο
περιβάλλον. Πριν την
έναρξη αλλά και κατα τη
διάρκεια της εφαρμογής
της κομποστοποίησης,
βεβαιωθείτε ότι έχετε
ενημερώσει αναλυτικά τους
πολίτες ώστε να
αποφευχθεί ακατάλληλη
χρήση των κάδων.

Για κάθε εκδήλωση που
λαμβάνει χώρα σε παραλία ή
άλλους υπαίθριους
δημόσιους χώρους οι
τοπικές αρχές μεταξύ των
όρων ενοικίασης ή διάθεσης
του χώρου, θα πρέπει να
υποχρεώνουν τους
διοργανωτές σε καθαρισμό
του χώρου μετά το πέρας
των εκδηλώσεων.
Εναλλακτικά οι διοργανωτές
θα πρέπει να συμμετέχουν
στο κόστος δημιουργίας
ειδικών υποδομών συλλογής
ή/ και στη συλλογή και
διαχείριση απορριμμάτων.

ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ
∆ΡΑΣΕΙΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η ευαισθητοποίηση και η
εκπαίδευση της τοπικής
κοινωνίας (πολίτες, επιχειρήσεις,
τοπικές αρχές) κρίνεται ως το
πρώτο απαραίτητο μέτρο για την
μείωση των θαλάσσιων
απορριμμάτων. ∆ιοργάνωση
περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε μαθητές και
πολίτες, διευρυμένες
συναντήσεις ενημέρωσης αλλά
και πρακτικά- βιωματικά
εργαστήρια στο σύνολο των
πολιτών, θα αποτελέσουν τα
"μέσα" για την καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης και
τη δημιουργία περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένων ενεργών
πολιτών.

Yποστήριξη της εφαρμογής
της οδηγίας πλαίσιο για τη
θαλάσσια στρατηγική
(Οδηγία 2008/56/ΕΚ) και
άλλης σχετικής νομοθεσίας
(οδηγία (ΕΕ) 2019/904).
Συνεχής ενημέρωση των
πολιτών, μέσω σχετικών
δράσεων για τις
υποχρεώσεις της χώρας στη
λήψη μέτρων και τις
κυρώσεις που επιβάλλονται
σε περίπτωση παραβίασης
των εθνικών διατάξεων που
θεσπίζονται σύμφωνα με τις
οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι οι
προβλεπόμενες κυρώσεις
είναι αποτελεσματικές,
αναλογικές και
αποτρεπτικές και λάβετε
όλα τα απαραίτητα μέτρα για
να διασφαλίσετε την
εφαρμογή τους.
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