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Συνάντηση µε την Οµάδα Περιβάλλοντος των Νέων Επιστηµόνων για την
ανακύκλωση
Συνάντηση µε την Οµάδα Περιβάλλοντος των Νέων Επιστηµόνων είχε ο
∆ήµαρχος Αµυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης, µε αντικείµενο την ανακύκλωση.
Ο ∆ήµος Αµυνταίου, µετά την αύξηση του αριθµού των κάδων ανακύκλωσης
και την επέκταση της ανακύκλωσης σε χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο και γυαλί,
αλλά και την αναµενόµενη επιπλέον ενίσχυση του εξοπλισµού σε κάδους
ανακύκλωσης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλου του ∆ήµου, σχεδιάζει
ενέργειες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για την
ανακύκλωση.
Στην εκστρατεία ενηµέρωσης της τοπικής κοινωνίας κοµβικό ρόλο θα
διαδραµατίσουν οι νέοι που συµµετέχουν στην Οµάδα Περιβάλλοντος, µε τις
ιδέες τους και την ενεργό συµµετοχή τους στην προσπάθεια.
Οι νέοι επιστήµονες ανέπτυξαν στο ∆ήµαρχο την ιδέα τους για
πραγµατοποίηση ενός πιλοτικού προγράµµατος µε βάση συγκεκριµένα
νοικοκυριά που θα αποτελούν δείγµα του συνολικού πληθυσµού και θα έχει
ως στόχο την ποσοτικοποίηση της ανακυκλώσιµης ύλης, έτσι ώστε να
υπάρχει γνώση του επιθυµητού αποτελέσµατος στην ανακύκλωση.
Επίσης, συζήτησαν µε τον ∆ήµαρχο τις δράσεις της ενηµερωτικής
εκστρατείας που έχει σχεδιάσει ο ∆ήµος Αµυνταίου και τον ενηµέρωσαν για
τις δραστηριότητες ενηµέρωσης στις οποίες θα συµµετάσχουν και θα
εµπλουτίσουν µε τις δικές τους ιδέες. Ακόµη εκφράστηκαν εξαιρετικά
χρήσιµες ιδέες για την ανταποδοτική ανακύκλωση και τη δυνατότητα
εφαρµογής της στο ∆ήµο Αµυνταίου.
«Ξεκινάµε µία µεγάλη προσπάθεια για την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση µας
αφορά όλους και καλώ όλους τους δηµότες να συµµετάσχουν και να
βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Οι νέοι µας δίνουν το παράδειγµα και
δείχνουν το δρόµο µέσα από τον εθελοντισµό και την ενεργό δράση τους.
Είµαι αισιόδοξος ότι θα πετύχει το εγχείρηµα της ανακύκλωσης γιατί ήδη το
έχουν αγκαλιάσει οι νέοι µας µε τις ιδέες τους και τη συµµετοχή τους»,
δήλωσε ο ∆ήµαρχος Αµυνταίου, κ. Μάκης Ιωσηφίδης αµέσως µετά τη
συνάντηση.
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