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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εθαρμογή μέηροσ ανακύκλωζης αποβλήηων ζσζκεσαζίας ζηο λιμάνι ηης Καβάλας
«Απόζηολος Παύλος» ζηα πλαίζια ηοσ έργοσ URBAN WASTE ηοσ προγράμμαηος
HORIZON 2020
Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., Περηθερεηαθός Φορέας Δηατείρηζες Σηερεώλ Αποβιήηφλ ηες
Περηθέρεηας Αλαηοιηθής Μαθεδολίας θαη Θράθες ζε ζσλεργαζία κε ηολ Οργαληζκό Ληκέλα
Καβάιας αλαθοηλώλοσλ ηελ εθαρκογή ηοσ κέηροσ εγθαηάζηαζες θάδφλ τφρηζηής ζσιιογής
αλαθσθιώζηκφλ σιηθώλ (κπιε θάδοσ) ζηελ περηοτή ηοσ ιηκαληού ηες Καβάιας. Σε πρώηε
θάζε έτοσλ ηοποζεηεζεί 25 κπιε θάδοη τφρεηηθόηεηας 60 ιίηρφλ έθαζηος θαηά κήθος ηοσ
παραιηαθού κεηώποσ ηοσ ιηκαληού ηες Καβάιας από ηολ Επηβαηηθό Σηαζκό κέτρη ηολ
σπήλεκο κόιο. Σηοσς κπιε θάδοσς κε ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε πρέπεη λα απορρίπηοληαη
αποθιεηζηηθά αλαθσθιώζηκα σιηθά από πιαζηηθό, γσαιί, ταρηί/ταρηόλη θαη κέηαιια
(αιοσκίληο ή ιεσθοζίδερο) θαη ότη θοηλά απορρίκκαηα. Γηα ηα σπόιοηπα απορρίκκαηα, όπφς
π.τ. ιερφκέλα ταρηοκάληεια, κπορούλ λα τρεζηκοποηεζούλ οη ζτεηηθοί καύροη θάδοη ποσ
βρίζθοληαη δίπια-δίπια κε ηοσς κπιε θάδοσς. Επηπρόζζεηα, ζηοσς καύροσς θάδοσς
σπάρτεη τφρηζηή σποδοτή γηα ζβεζκέλα ηζηγάρα θαη σποιείκκαηα ασηώλ (γόπες) ώζηε λα
κελ απορρίπηοληαη ασηά ζηο πεδοδρόκηο. Επηζσλάπηοληαη ζτεηηθές θφηογραθίες.
Το κέηρο εθαρκόδεηαη ζηο πιαίζηο ηοσ έργοσ Urban Waste ηο οποίο τρεκαηοδοηείηαη από
ηο πρόγρακκα ηες Εσρφπαχθής Επηηροπής «Ορίδοληας 2020» ελώ ε προκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε ηφλ θάδφλ αλαθύθιφζες πραγκαηοποηήζεθε κε τρεκαηοδόηεζε ηες ΟΛΚ ΑΕ.
Ελεκερώλοσκε ηο θοηλό ό,ηη ζηης 18/10/2018 ημέρα Πέμπηη ζα ιεηηοσργήζεη περίπηερο
ελεκέρφζες (info kiosk) ζηο ιηκάλη ηες Καβάιας γηα ηελ περαηηέρφ ελεκέρφζε ηοσ θοηλού.
Προηρέποσκε ηοσς ηοσρίζηες ηες πόιες θαη ηοσς ποιίηες ηες Καβάιας λα εθαρκόζοσλ ηο
κέηρο ηες τφρηζηής αλαθύθιφζες αποβιήηφλ ζσζθεσαζίας ζηοσς κπιε θάδοσς πιέολ θαη
ζηελ περηοτή ηοσ ιηκαληού ηες Καβάιας. Γηα παράδεηγκα, πιαζηηθά κποσθάιηα λερού,
αιοσκηλοθοσηάθηα αλαυσθηηθώλ, γσάιηλα κποσθάιηα, τάρηηλα θοσηηά, τφρίς σποιείκκαηα
σγρώλ, αλαυσθηηθώλ, τσκώλ, θαθέ θιπ, πρέπεη λα απορρίπηοληαη κόλο ζηοσς κπιε θάδοσς.
Αληίζεηα, ιερφκέλα ταρηηά, ταρηοπεηζέηες, ταρηοκάληεια ή θαη ζσζθεσαζίες κε
σποιείκκαηα π.τ. από θαθέ πρέπεη λα απορρίπηοληαη ζηολ καύρο θάδο.
Πληροθορίες για ηο έργο URBAN WASTE μπορούν να βρεθούν ζηον ακόλοσθο
δεζμό: http://www.urban-waste.eu/
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