ΠΟΛΙΤΙΚΗ
για το Σεβασμό και την Προστασία του Περιβάλλοντος
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός και η προστασία του
περιβάλλοντος είναι πρωτίστης σημασίας και δεσμεύεται στα εξής:
•

Διαμόρφωση Πολιτικής για το Σεβασμό και την Προστασία του Περιβάλλοντος ανάπτυξη
αισθήματος περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας

•

Εφαρμογή της Πολιτικής
− Σε λειτουργικό επίπεδο
− Σε επίπεδο δράσεων/δραστηριοτήτων
− Από το προσωπικό και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής

•

Συμμόρφωση με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και άλλες περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή
δεσμεύσεις (όπου ισχύει)

•

Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κριτηρίων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων

•

Αξιολόγηση της επίδρασης που τυχόν να έχουν οι δραστηριότητές μας στο περιβάλλον και
ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων των δράσεων του ΠΣΣΕ στο περιβάλλον

•

Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων για τις δραστηριότητές μας

•

Επέκταση της συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και ιδιαίτερα με το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος στη βάση των
Μνημονίων Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί

•

Επέκταση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και ανάπτυξη νέων και
καινοτόμων δράσεων στον τομέα του εθελοντισμού και του περιβάλλοντος

•

Μείωση:
− α) των αποβλήτων (εφαρμογή της αρχής των 3R: REDUSE, REUSE, RECYCLE:
▪ ανακύκλωση,
▪ επαναχρησιμοποίηση (π.χ. παλιού ρουχισμού, μεταχειρισμένων παιγνιδιών,
σχολικών ειδών, κτλ)
▪ χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων
−
−
−
−

•

(β) της κατανάλωσης πόρων (π.χ. νερό),
(γ) της κατανάλωσης ενέργειας
(δ) των μετακινήσεων (όπου είναι δυνατόν), αξιοποιώντας εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας
που προσφέρει η τεχνολογία
(ε) χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπου είναι εφικτό), κ.ά.

Ευαισθητοποίηση/Διάδοση και Εκπαίδευση:
− Εκπαίδευση του Προσωπικού
− Ευαισθητοποίηση του κοινού, των εξυπηρετούμενων και των επισκεπτών (μέσα από
δράσεις)
− Διάδοση Πολιτικής στο κοινό και στους προμηθευτές
− Επικοινωνία περιβαλλοντικών μηνυμάτων στις δράσεις μας

Η παρούσα Πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να περιλαμβάνει τυχών αλλαγές
στον οργανισμό μας, τη νομοθεσία, και άλλους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.
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