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Επίσημα άρχισε στο Δήμο Φαιστού το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ο Δήμος
Φαιστού εδώ και χρόνια παρέμενε χωρίς ανακύκλωση, με το Δήμαρχο Φαιστού Γρηγόρη
Νικολιδάκη να θέτει την αναγκαιότητα της ως προτεραιότητα από την προεκλογική κιόλας
περίοδο, βάζοντας τη στους βασικούς άξονες του προγράμματος δράσης του. Η
προετοιμασία έναρξης του ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης άρχισε από πολύ
νωρίς, ενώ χρειάστηκαν μια σειρά διαδικασιών και συνεννοήσεων προκειμένου να
καθοριστεί το αρχικό πλάνο δράσης. Το πρόγραμμα σε πρώτη φάση αφορά στην αποκομιδή
ανακυκλώσιμων υλικών από μεγάλες επιχειρήσεις, σούπερ μάρκετ, καθώς και από τις
μεγάλες λαϊκές αγορές, ωστόσο έχει ήδη υπάρξει πρόβλεψη και σχεδιασμός για αποκομιδή
ανακυκλώσιμων από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα, τις παραλίες, καθώς και τους
αρχαιολογικούς χώρους. Άμεσα μάλιστα θα εμπλουτιστεί με την παροχή δεκάδων μπλε
κάδων σε όλο το Δήμο Φαιστού.
Ήδη παράλληλα ο Δήμαρχος Γρηγόρης Νικολιδάκης σε συνεργασία με τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Αντώνη Κωνσταντουλάκη, έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες
για να δρομολογηθεί η δημιουργία υποσταθμού συλλογής πλαστικών από τα θερμοκήπια και
να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της περιοχής, καθώς και η δημιουργία υποσταθμού
ανακύκλωσης. Στόχος είναι η διαλογή του μεγάλου όγκου απορριμμάτων, ο μικρότερος
όγκος σύμμεικτων και τελικά η προστασία του περιβάλλοντος κι ένα μικρότερο ενεργειακό
αποτύπωμα του Δήμου.
Η ανακύκλωση θα πραγματοποιείται τρεις φορές την εβδομάδα στο Δήμο Φαιστού, συν μία
ακόμα για το παζάρι των Μοιρών κάθε Σάββατο. «Θεωρούμε ως ελάχιστη υποχρέωση μας
τη διενέργεια ανακύκλωσης στο Δήμο Φαιστού, ειδικότερα με δεδομένο ότι υπάρχουν
πολλές επιχειρήσεις με όγκο ανακυκλούμενων που δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να
καταλήγουν σε χωματερή» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Φαιστού
Γρηγόρης Νικολιδάκης για να προσθέσει:
«Έχουμε προχωρήσει σε έναν συνολικό σχεδιασμό. Στόχος μας είναι η επέκταση του και
ένας καθαρός δήμος για δημότες και επισκέπτες, που θα αναπτύξει συνείδηση ανακύκλωσης
και σεβασμό στο αστικό περιβάλλον. Θεωρούμε πως έγινε μία αρχή. Εργαζόμαστε για τη
συνέχεια».
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