
 

 
Κομοτηνή, 05/06/2020 

Δελτίο τύπου ΔΙΑΑΜΑΘ 

«Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2020: Συμβάλλουμε καθοριστικά ανακυκλώνοντας» 
 

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καθιερώθηκε το 1974 από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και από τότε 

εορτάζεται στις 5 Ιουνίου κάθε έτους με κύριο στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Αποτελεί ευκαιρία υπενθύμισης της σημασίας που έχει το περιβάλλον για την καλή 

υγεία και την ποιότητα της ζωής μας. Οι πιέσεις και οι απειλές προς το φυσικό περιβάλλον είναι πολλές αλλά ο 

καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με απλές, καθημερινές δράσεις και 

καλές συνήθειες, από την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της σπατάλης νερού, τη σωστή διαχείριση των 

απορριμμάτων και μέχρι τη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης που δεν είναι απαραίτητα. 

 

Από τις πιο απλές, καθημερινές δράσεις προς το στόχο αυτό, είναι η μείωση της παραγωγής αποβλήτων, η 

επαναχρησιμοποίηση, η Διαλογή στην Πηγή και η ανακύκλωση των απορριμμάτων μας. Θυμόμαστε ότι 

μπορούμε απλά να ξεχωρίσουμε από τα υπόλοιπα απορρίμματά μας, το χαρτόνι, το χαρτί, το πλαστικό, τα 

μέταλλα και το γυαλί στο σπίτι, στη δουλειά ή στο σχολείο μας και να ανακυκλώσουμε τα υλικά αυτά στον 

μπλε κάδο και στον μπλε κώδωνα. Μάλιστα στον μπλε κώδωνα μπορούμε να ανακυκλώνουμε ξεχωριστά μόνο 

γυάλινα μπουκάλια και βάζα. Ανακυκλώνοντας συμβάλλουμε καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος 

καθώς εξοικονομούμε φυσικούς πόρους και ενέργεια. 

 

  
Πηγή φωτογραφιών: ΕΕΑΑ ΑΕ 

 

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ με τη συνεργασία όλων των Δήμων, της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και της Ελληνικής Εταιρείας 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ λειτουργεί το σύστημα του μπλε κάδου και του μπλε κώδωνα για την ανακύκλωση 

των αποβλήτων συσκευασίας και αναπτύσσεται σταδιακά ο μπλε κάδος με το κίτρινο καπάκι για τη χωριστή 

συλλογή χαρτιού/χαρτονιού. Παράλληλα πραγματοποιούνται ενέργειες για την προετοιμασία της ανακύκλωσης 

επιπλέον υλικών, όπως το δίκτυο των καφέ κάδων για την ανακύκλωση των οργανικών και των βιοαποβλήτων. 

Η σωστή χρήση των μπλε κάδων από όλους μας συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του 

περιβάλλοντος στην Περιφέρειά μας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στον ιστοχώρο της ΔΙΑΑΜΑΘ www.diaamath.gr. 

 

Για τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 
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