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                                                                                             Βηρυτός, 21 Δεκεμβρίου 2022 

 

 

Επιχορήγηση ύψους 8,86 εκατ. ευρώ από την Παγκόσμια Τράπεζα στον Λίβανο 

για τη διαχείριση αποβλήτων 

 

Η Παγκόσμια Τράπεζα προχώρησε σε επιχορήγηση, ύψους 8,86 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, στον 

Λίβανο για την έναρξη ενός έργου διαχείρισης αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι 

η χώρα έχει βυθιστεί σε πρωτοφανή οικονομική κρίση. Ακόμη, η διαχείριση των αποβλήτων είναι 

καταστροφική εδώ και χρόνια, ενώ ορισμένες εταιρίες, που είναι υπεύθυνες για την αποκομιδή των 

απορριμμάτων, έχουν σταματήσει να λειτουργούν σε ορισμένες περιοχές της χώρας. 

Η συμφωνία, που πλαισιώνει την εν λόγω δωρεά, υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου, στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος στην λιβανική πρωτεύουσα, από κοινού, από τον Λιβάνιο υπηρεσιακό Υπουργό 

Περιβάλλοντος, κ. Nasser Yassine, και τον Διευθυντή Επιχειρήσεων του Τμήματος Μέσης 

Ανατολής της Παγκόσμιας Τράπεζας, κ. Jean-Christophe Carret. 

"Παρά τις συσσωρευμένες προκλήσεις, ο Λίβανος σημειώνει πρόοδο και δημιουργεί μία νομική και 

σταθερή βάση στα θεσμικά του όργανα για τη διαχείριση των αποβλήτων", δήλωσε ο Carret στο 

περιθώριο της υπογραφής της συμφωνίας. Η συμφωνία αποσκοπεί στον περιορισμό των 

εκπομπών ρύπων, που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη καύση (στην ύπαιθρο), στην εξυγίανση 

της διαχείρισής τους σε επίπεδο δήμων, καθώς και στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, 

σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας από το Εθνικό Ειδησεογραφικό 

Πρακτορείου του Λιβάνου. 

Τέλος, ο υπηρεσιακός Υπουργός διαβεβαίωσε ότι, μέσω αυτής της συμφωνίας, θα υλοποιηθούν 

έργα αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών σε συγκεκριμένες περιοχές του Βορρά και του 

Νότου, μέσω κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης στις περιοχές αυτές. 

Ελλείψει ενός βιώσιμου σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων, οι σωροί των απορριμμάτων 

αποτελούσαν ένα επαναλαμβανόμενο ζήτημα στον Λίβανο, ακόμη και πριν από την έναρξη της 

παρούσας οικονομικής κρίσης το 2019. Οι αρχές κατέφυγαν στην πλήρωση και, στην συνέχεια, 

στην επέκταση των χωματερών απορριμμάτων, πέραν της χωρητικότητάς τους. Η κρίση στη 

διαχείριση των απορριμμάτων έχει επιδεινωθεί από την οικονομική κατάρρευση της χώρας, καθώς 

η υπηρεσιακή κυβέρνηση αγωνίζεται να πληρώσει για βασικές υπηρεσίες, όπως η αποκομιδή των 

απορριμμάτων.  
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ 

 

1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τις ενημερώσεις του Γραφείου ΟΕΥ Βηρυτού, παρακαλείστε 
όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-beirut@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα 
υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για 
στατιστικούς σκοπούς.  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο 
εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-
dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές 
(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και 
από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Bηρυτού τηρεί επιφύλαξη ως 
προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 
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