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Μια μεγάλη γιορτή, η γιορτή της ανακύκλωσης, πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία
των Ιωαννίνων. Περισσότεροι από 400 μαθητές δημοτικών σχολείων της πόλης, είχαν την
ευκαιρία να παίξουν σε πρωτότυπα παιχνίδια και να πάρουν πλήθος πληροφοριών για την
ανακύκλωση.

Το λούνα παρκ της ανακύκλωσης οργάνωσαν ο Δήμος Ιωαννιτών και η Ελληνική Εταιρία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Καθοριστική ήταν η συνεργασία και η συμβολή της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών των σχολείων.

Ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας επεσήμανε ότι πρόκειται για την πρώτη δράση
που υλοποιείται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Οι πρωτοβουλίες του Δήμου για την
προώθηση της ανακύκλωσης θα είναι συνεχείς.

«Η ενημέρωση είναι μια δυναμική διαδικασία. Στόχευσή μας είναι η συνεχής επικοινωνία με
τους μαθητές καθώς θεωρούμε ότι τα παιδιά μπορούν να παρακινήσουν και τους μεγάλους
κι έτσι να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Μπέγκας, σημειώνοντας ότι τα
αποτελέσματα από το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε τμήμα της πόλης είναι
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ικανοποιητικά.

Ο αντιδήμαρχος έκανε γνωστό ότι εντός του Νοεμβρίου θα τοποθετηθούν άλλοι χίλιοι
πεντακόσιοι κάδοι ανακύκλωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχετικού προγράμματος από
το ΕΣΠΑ κι έτσι θα καλυφθεί το σύνολο της έκτασης του Δήμου. Παράλληλα, από το ίδιο
πρόγραμμα, θα γίνει προμήθεια οχτακοσίων κάδων συλλογής σύμμικτων απορριμμάτων
προκειμένου ν' αντικατασταθούν οι υπάρχοντες. Έτσι θα υπάρξει σημαντική συμβολή στην
αισθητική αναβάθμιση της πόλης και στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Στις αρχές Δεκέμβρη θα γίνει και η προμήθεια των απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ανακύκλωσης και την αντικατάσταση
παλιών που χρησιμοποιεί σήμερα η υπηρεσία.

Ο Δήμος Ιωαννιτών με συντονισμένα βήματα προχωρά σε ένα σύγχρονο σύστημα
διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο με τη συνδρομή και τη στήριξη των πολιτών μπορεί να
στεφθεί από πλήρη επιτυχία.
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