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Ανακύκλωση και στα χωράφια

Δεν φταίνε τα Dreambox
αλλά ο τρόπος χρήσης τους
Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ δίωξης των παράλληλων συνδέσεων για
λήψη κωδικοποιημένων τηλεοπτικών προγραμμάτων
που εκπέμπονται δορυφορικά, χωρίς να καταβάλλεται
η προβλεπόμενη μηνιαία συνδρομή, μέσω των δορυφορικών δεκτών με σύνδεση στο Ίντερνετ τύπου
Dreambox, έχει φέρει σημαντική αναστάτωση. Όπως
φάνηκε από τις έρευνες της Αστυνομίας, είναι πολλές
χιλιάδες τα σπίτια που αποκωδικοποιούν με τον τρόπο
αυτό το τηλεοπτικό σήμα του δορυφορικού πακέτου
NOVA και μαζί των τηλεοπτικών καναλιών LTV και
ALPHA. Τεκμηριωμένες πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πάντως ότι τα δίκτυα αποκωδικοποίησης δορυφορικών τηλεοπτικών μπουκέτων δραστηριοποιούνται
ξανά σιγά-σιγά, αφού έκαναν διευθετήσεις για εγκατάσταση κεντρικών υπολογιστών στο εξωτερικό, μετά τις
επιτυχίες της Αστυνομίας στην Κύπρο.
Την ίδια ώρα ωστόσο, έρχεται στην επιφάνεια και το γεγονός ότι η Γενική Εισαγγελία, έχει υποδείξει έντονα,
ότι η δορυφορική εκπομπή των καναλιών LTV και
ALPHA δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο
νόμος, εφόσον δεν έχει εξασφαΔιαφωνίες και λιστεί η απαραίτητη άδεια. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται
για τις άδειες
από τη Νομική Υπηρεσία, ότι
LTV - Alpha
σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η
μέσω ΝOVA
εκπομπή τηλεοπτικού σήματος
από το έδαφος της Δημοκρατίας
προς δορυφόρο -που το αναμεταδίδει στην Κύπρο μέσω του NOVA-, επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας που μέχρι τώρα δεν έχει εκδοθεί.
Από την πλευρά της, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης μετά
από γνωμάτευση του νομικού της συμβούλου, έκρινε
ότι δεν ευσταθεί η υπόδειξη της Νομικής Υπηρεσίας
και δεν απαιτείται άδεια για την εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος από το έδαφος της Δημοκρατίας προς το
δορυφόρο που το αναμεταδίδει.
Στο μεταξύ, για αποφυγή σύγχυσης στην αγορά, τόσο
το γραφείο του επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, όσο και οι δικηγόροι της εταιρείας που εισάγει τα
γνήσια Dreambox της γερμανικής κατασκευάστριας
εταιρείας Dream Multimedia, προφανώς για να διασκεδάσουν τυχόν λανθασμένες εντυπώσεις που έπληξαν το εμπόριο, σε σχέση με τις συσκευές τύπου
Dreambox (δηλαδή δορυφορικών δεκτών με λειτουργίες ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεσης με το
Ίντερνετ), ενημερώνουν ότι η διάθεση των συσκευών
αυτών στην αγορά είναι πλήρως νόμιμη, εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της Ε.Ε. Κάτι που είναι
φανερό, αφού η Αστυνομία διερευνά τυχόν παραβάσεις σε σχέση με τον τρόπο χρήσης των συσκευών αυτού του τύπου και όχι κατηγορίες σε σχέση με την κατοχή της συσκευής. Αξίζει πάντως σε σχέση με το ίδιο
θέμα να σημειωθεί ότι, σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό
υπολογιστή συνδεδεμένο με το Ίντερνετ και κατάλληλο λογισμικό, προστεθεί κάρτα δορυφορικού δέκτη,
γίνονται οι ίδιες διαδικασίες και λειτουργίες που γίνονται με συσκευές τύπου Dreambox.
ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Οι Βρυξέλλες φέρνουν πρόγραμμα για τα γεωργικά απόβλητα
>>ερευνητικο προγραμμα labelagriwaste

ΤΟΥ ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

ε κάθε καλλιεργήσιμο χωράφι μπαίνει σταδιακά η ανακύκλωση γεωργικών αποβλήτων. Πλαστικά σακούλια και άλλα ανακυκλώσιμα αντικείμενα σήμερα πετάγονται στους καλάθους ή «καλλιεργούνται» με τα υπόλοιπα προϊόντα αγνοώντας τις
περιβαλλοντικές συνέπειες. Η ορθή διαχείριση χρησιμοποιημένων πλαστικών επιβάλλεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πλαστικά γεωργικά απόβλητα είναι ευρέως διαδεδομένα στον αγροτικό κόσμο. Πλαστικά φύλλα θερμοκηπίων, φύλλα τούνελ και φύλλα
εδαφοκάλυψης, δίκτυα συλλογής εντόμων, σακιά και
συσκευασίες λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Αυτά
και πολλά άλλα χρησιμοποιούνται στα κυπριακά χωριά
και ήρθε ο καιρός για σωστή διαχείρισή τους. Μέχρι σήμερα οι αγρότες επιλέγουν γνωστές «παραδοσιακές»
μεθόδους. Απόρριψή τους στο περιβάλλον, καύση στη
γωνία του χωραφιού ή ακόμη και ενσωμάτωσή τους στο
έδαφος. Ακολουθώντας αυτές τις μεθόδους, προκαλείται αισθητική ρύπανση και υποβάθμιση των τοπίων
περιοχών με φυσικές ομορφιές, αλλά και τουριστικών
και αρχαιολογικών περιοχών. Επιπρόσθετα, αποτελούν
και απειλή για τα οικόσιτα και άγρια ζώα. Πέραν αυτών,
παρεμποδίζεται η απορροή σε ρέματα και η ροή σε υδάτινα κανάλια. Με το «θάψιμο» των αποβλήτων το έδαφος χάνει σιγά-σιγά τις καλές φυσικές του ιδιότητες και
δεν μπορεί να δώσει γεωργική παραγωγή καλής ποιότητας και υψηλές αποδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως
στην Κύπρο δεν λειτουργούν σταθμοί συγκέντρωσης
πλαστικών γεωργικών αποβλήτων. Η σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στην οποία περιέχονται και τα αγροτικά πλαστικά προβλέπει για τα κράτη-μέλη ενέργειες για πρόληψη της ρύπανσης, ανακύκλωση και για ανάκτηση

Σ

To ερευνητικo πρόγραμμα
LabelAgriWaste έχει ως στόχο το σχεδιασμό μιας βιώσιμης, μακροπρόθεσμης,
φιλικής προς το περιβάλλον λύσης για
τη διαχείριση των αγροτικών πλαστικών
αποβλήτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
καθώς επίσης και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος τεχνικών προδιαγραφών, νομικού πλαισίου και οικονομικού σχήματος για τη συλλογή, διαλογή,
συμπίεση, χαρακτηρισμό και σήμανση
των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων
με σκοπό την αξιοποίησή τους. Το σύστημα διαχείρισης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων προβλέπει:
● Έναν εθνικό οργανισμό, επιδοτούμενο

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
που θα επιβλέπει και θα χρηματοδοτεί
τη διαχείριση του συστήματος.
● Η τοπική Αρχή χωροθετεί και παραχωρεί χώρους συγκέντρωσης των αποβλήτων ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής.
● Οι αγρότες με τη συμπαράσταση των
τοπικών Αρχών συλλέγουν τα διαφορετικά απόβλητα ανά κατηγορία, καθαρά
από χώμα και αγροχημικά και τα μεταφέρουν στο σταθμό συγκέντρωσης.
● Στο σταθμό συγκέντρωσης θα ελέγχονται και θα καταγράφονται τα απόβλητα
που θα μεταφέρουν οι αγρότες και θα
αποθηκεύονται ανά κατηγορία.

ενέργειας. Σημειώνεται ότι το πλαστικό επειδή προέρχεται από το πετρέλαιο και ως απόβλητο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για ανακύκλωση και για παραγωγή
ενέργειας, ενώ και στις δύο περιπτώσεις με σωστή διαχείριση μπορεί να υπάρξουν οικονομικά οφέλη για την
κοινωνία και για το περιβάλλον. Πάντως, όπως υποστηρίζουν περιβαλλοντολόγοι, η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των αγροτικών πλαστικών αποβλήτων είναι απαραίτητη καθώς από την καύση και την ταφή τους
ελλοχεύουν κίνδυνοι για την υγεία των καταναλωτών
και την υγεία των κατοίκων των γειτονικών περιοχών,
επιβαρύνεται η ποιότητα των προϊόντων και υποβαθμίζεται η εμπορική τους αξία, ενώ ρυπαίνεται το περιβάλλον και η ύπαιθρος και συσσωρεύονται προβλήματα για τις επόμενες γενεές.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται σαφείς οδηγίες για τον
τρόπο συλλογής, διαχωρισμού και συγκέντρωσης των
γεωργικών πλαστικών αποβλήτων σε χώρους που θα καθοριστούν από τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα.
Για την επιτυχή εφαρμογή του συστήματος καθοριστικός
είναι ο ρόλος των αγροτών, καθώς αποτελούν τον κύριο
παράγοντα για την ποιότητα των αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα οι αγρότες πρέπει να:
● Αγοράζουν πλαστικά από εταιρείες που συμμετέχουν
στο LabelAgriWaste.
● Συλλέγουν τα πλαστικά ώστε να είναι όσο το δυνατόν
καθαρά και στεγνά.
● Μην αναμειγνύουν τα διάφορα πλαστικά.
● Μεταφέρουν τα πλαστικά στο σταθμό περισυλλογής.
● Συμπληρώνουν στοιχεία που θα βοηθήσουν τη λειτουργία του σταθμού περισυλλογής.

Ημερίδα για διαχείριση
γεωργικών αποβλήτων
ΗΜΕΡΙΔΑ για ενημέρωση του αγροτικού
κόσμου σχετικά με τη διαχείριση των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Απριλίου
2009 στις 9:30 π.μ. Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από τον Παναγροτικό Σύνδεσμο και την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Γεωργίας στη Δημοσιογραφική Εστία. Κύριος ομιλητής θα είναι ο

καθηγητής του Γεωπονικού Κλάδου του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτρης Μπριασούλης. Μεταξύ άλλων στην ημερίδα θα
μιλήσουν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος Νίκος Γεωργιάδης, ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Κώστας Παπάσταυρος και ο
επίτροπος Περιβάλλοντος, Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου.

Είμαστε μια παύλα στην Ευρώπη
ΝΤΡΟΠΗ για την Κύπρο αποτελεί η παντελής απουσία της από τις διάφορες στατιστικές και άλλες μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία που η Κύπρος θα έπρεπε να διοχετεύει για τον τομέα της Υγείας και όχι μόνο, στην Ε.Ε, ανέφερε στον «Φ» ο ογκολόγος και ευρωβουλευτής Αδάμος Αδάμου, «παρουσιάζονται συνεχώς με μια παύλα ελλείψει δεδομένων και αυτό δεν μας τιμά καθόλου διότι αφήνει στους εταίρους μας την εντύπωση ότι είμαστε
ένα Κράτος ανοργάνωτο και απρογραμμάτιστο». Για
την Ε.Ε, είπε, φανερά ενοχλημένος από την κατάσταση ο κ. Αδάμου, «είμαστε μια τεράστια παύλα
στους περισσότερους πίνακες στατιστικής και δυστυχώς όσες φορές έχω παραστεί σε τέτοιου είδους

συνεδριάσεις βρίσκομαι συνεχώς στη δύσκολη θέ- πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου για τον καρκίνο
ση να πρέπει να απολογηθώ». Επιπλέον, είπε ο ευ- του μαστού. Για παράδειγμα θα μπορούσε το Υπουρρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, «σε δύσκολη θέση έχου- γείο Υγείας να καλεί τις γυναίκες για τεστ Παπανιμε έρθει ως Κράτος κατά την τεκολάου όταν αυτές φθάσουν σε μια
λευταία διαπίστωση ότι είμαστε μια
ηλικία η οποία θα καθοριστεί». ΕπιΑ. ΑΔΑΜΟΥ
από τις δύο χώρες της Ε.Ε. που δεν
πλέον, τόνισε, «ως Κράτος δεν έχου«Απουσιάζουμε από
εφαρμόζουμε κανένα απολύτως
ακόμα αποφασίσει ούτε και για
στατιστικούς πίνακες με
πρόγραμμα πρόληψης για τον καρτο αν θα χορηγούμε σε γυναίκες και
κίνο του τραχήλου της μήτρας». Μό- για την Υγεία και σοβαρά παιδιά τα εμβόλια για τον καρκίνο
νο η Κύπρος και η Μάλτα, είπε ο κ. προγράμματα πρόληψης» του τραχήλου της μήτρας που κυΑδάμου, «δεν εφαρμόζουν πρόκλοφορούν πλέον σε ολόκληρο τον
γραμμα ελέγχου για αυτό το είδος
κόσμο και αρκετές από τις χώρες του καρκίνου και διερωτώμαι γιατί δεν το έχουμε κά- μέλη τα έχουν εντάξει στα κρατικά τους προγράμνει ακόμα με τον ίδιο τρόπο όπως εφαρμόσαμε το ματα πρόληψης». Δυστυχώς, είπε καταλήγοντας ο

κ. Αδάμου, «απουσιάζουμε από αυτά τα προγράμματα πρόληψης και το γεγονός μας αφήνει εκτεθειμένους ως Κράτος». Να αναφέρουμε ότι οι Κύπριες μπορούν να υποβάλλονται σε τεστ Παπανικολάου δωρεάν στα κρατικά νοσηλευτήρια αλλά μόνο
όταν οι ίδιες το αποφασίσουν. Σε ό,τι αφορά τη δωρεάν χορήγηση των εμβολίων που κυκλοφορούν
στην αγορά, το Υπουργείο Υγείας εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια μελετά το κατά πόσον θα ενταχθούν
ή όχι στο κρατικό συνταγολόγιο. Σε ό,τι αφορά γενικότερα τον καρκίνο, προωθείται αυτή τη στιγμή η
εφαρμογή προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου
για τον καρκίνο του παχέως εντέρου.
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΗ

