Θεσσαλονίκη: Η διαχείριση των
απορριμάτων στο επίκεντρο της
επίσκεψης
του
Γερμανού
επάρχου Gerhard Bauer
Στο επίκεντρο της συνάντησης του Γερμανού Επάρχου του
Schwäbisch Hall, κου. Gerhard Bauer, στον Δήμο Θεσσαλονίκης
βρέθηκε το πολύ σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης απορριμάτων.
Σε συνέχεια των επαφών του Υφυπουργού κου Norbert Bartle,
εντεταλμένου της Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Συνέλευση
με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα,
πραγματοποιήθηκε διήμερη επίσκεψη του Έπαρχου Schwäbisch Hall,
κου. Gerhard Bauer, στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Έπαρχος Gerhard
Bauer διαθέτει μακρά εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων σε
επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στη Γερμανία και διατηρεί
μακροχρόνια και στενή συνεργασία με την Ελληνογερμανική
Συνέλευση σε αυτόν τον τομέα.
Σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα διεξήχθησαν όλες οι συναντήσεις
του Έπαρχου Schwäbisch Hall κου Gerhard Bauer στον Δήμο
Θεσσαλονίκης. Kατά τη διάρκεια του διήμερου ταξιδιού του είχε
την ευκαιρία να μοιραστεί την πολύτιμη εμπειρία του στον τομέα
της διαχείρισης των απορριμμάτων με τους ανθρώπους του δήμου
Θεσσαλονίκης. Στις δύο συναντήσεις του με το Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα είχε την ευκαιρία να κάνει μία
πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης της διαχείρισης απορριμμάτων
στην πόλη.

Οι προτάσεις του Επάρχου
Οι προτάσεις του εστιάστηκαν στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας
των πολιτών και στην καλλιέργεια κουλτούρας αποφυγής παραγωγής
απορριμμάτων κάτι που θα μπορούσε να γίνει με μια εκστρατεία

ενημέρωσης με κάθε διαθέσιμο μέσο. Επίσης, αναφέρθηκε στη
σημασία της ανακύκλωσης και πως αυτή είναι χρήσιμο να είναι
αποκομμένη από τις υπηρεσίες καθαριότητας, προτείνοντας
καινοτόμες λύσεις από τη γερμανική εμπειρία. Στο πλαίσιο της
επίσκεψης του ο κ. Bauer είχε την ευκαιρία να δει από κοντά
τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης
και να επισημάνει αδυναμίες και πιθανούς τρόπους για την
καλύτερη λειτουργία τους.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο κ. Βauer είχε συνάντηση
με τον αναπληρωτή Γενικό Πρόξενο κ. Carsten Müller. Επίσης
είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το καθηγητή του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης κ. Nικόλαο Μουσιόπουλο για θέματα τεχνογνωσίας
στην κυκλική οικονομία αλλά και με τους εκπροσώπους του
ιδρύματος Heinrich Böll.
Ο κ. Bauer απηύθυνε πρόσκληση στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης να
επισκεφτεί σε πρώτη ευκαιρία την επαρχία Schwäbisch Hall και
συμφωνήθηκε να επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη σε τακτά χρονικά
διαστήματα και να δρα συμβουλευτικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης στον
τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.
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