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Τα ζθοσπίδηα δελ είλαη γηα πέηακα!!!
Σχεηικά με ηο δημοζίευμα ηου ΛΑΜΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
“Έρχονηαι πρόζηημα για ηα ζκουπιδια”
Όζα πξόζηηκα θαη λα «πέζνπλ», όζεο ζπδεηήζεηο θαη αλ
γίλνπλ, γηα ην πνίεο κειέηεο πξέπεη λα εθπνλεζνύλ θαη
πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ ΦΥΤΑ (αλ θαη είλαη
μεπεξαζκέλνο ζεζκόο βάζε Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο Οδεγία 31/1999 (άξζξν 5) θαη ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ ΚΥΑ
50910/2727/2033 ΦΔΚ Β.΄1909/2003 (Παξάξηεκα ΙΙ, Β.Ι.2 Σηόρνη ζει. 26099)
ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 31/1999) ή ΦΥΤΥ, όζνπο θάδνπο
αλαθύθιωζεο θαη κε, λα βάινπκε, δελ πξόθεηηαη λα γίλεη ηίπνηα ην νπζηαζηηθό
αλ πξώηα εκείο νη ίδηνη δελ επαηζζεηνπνηεζνύκε κε ην ζέκα ηωλ
απνξξηκκάηωλ.
Η ζύγρξνλνο πνιηηηζκόο καο είλαη ζηελά δεκέλνο κε ηελ κεγάιε παξαγωγή
ζθνππηδηώλ πνπ ε ζπζζώξεπζε ηνπο πξνθαιεί κεγάια πξνβιήκαηα. Να κελ
παξάγνπκε ζθνππίδηα είλαη αδύλαηνλ. Όκωο πξέπεη θάηη λα θάλνπκε γηα λα
κεηώζνπκε ηηο επηπηώζεηο από απηά.
Ας προζπαζήζοσκε λα παράγοσκε όζο γίλεηαη ιηγόηερα ζθοσπίδηα
Ας αλαθσθιώλοσκε όηη κπορεί λα αλαθσθιφζεί
Να ζσδεηάκε κε ηοσς γλφζηούς θαη ηοσς θίιοσς κας γηα ηα προβιήκαηα
ποσ προθαιούλ ηα ζθοσπίδηα θαη γηα ηο πφς κπορεί λα ισζεί ασηό ηο
πρόβιεκα.
Ας κελ πεηάκε τφρίς, δεύηερε ζθέυε, οποσδήποηε όηη δελ κας
τρεηάδεηαη.
Πξέπεη λα γλωξίδνπκε όηη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
νηθηαθνύ καο θάδνπ ζθνππηδηώλ κπνξεί λα αλαθπθιωζεί. Τν ραξηί, ηα
κέηαιια, ην γπαιί, ην πιαζηηθό θαη ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα ηωλ ηξνθώλ καο
αλαθπθιώλνληαη.
Αο ππάξμεη άκεζε δξαζηεξηνπνίεζε θαη αιιαγή λννηξνπίαο από πιεπξάο
Ο.Τ.Α. , Τ.ΔΓ.Κ. θαη Ννκαξρίαο γηα ηελ κειινληηθή δηαρείξηζε ηωλ
απνξξηκκάηωλ.
Αο πξνρωξήζνπκε κε απνθαζηζηηθόηεηα ζε ζύγρξνλεο θαη νξηζηηθέο ιύζεηο,
θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.
Αο πξνζπαζήζνπκε όινη καδί λα αιιάμνπκε παξωρεκέλεο λννηξνπίεο
δείρλνληαο όηη έρνπκε ΔΜΔΙΣ πξώηα ηε ζέιεζε λα αιιάμνπκε θαη λα
ζεβαζηνύκε απόιπηα ην πεξηβάιινλ πνπ καο θηινμελεί θαη ζην νπνίν ζα
κεγαιώζνπλ θαη νη επόκελεο γεληέο, ηα παηδηά καο.
Αο θιεξνλνκήζνπκε έλα θαιύηεξν πεξηβάιινλ ζηα παηδηά καο.
Κφλζηαληίλος Μηταιίηζες

