
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μια μέρα μετά την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος 

 

 
 

Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019: H επόμενη από την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος. 

Αυτή την ημέρα επιλέγουμε για να διαδώσουμε το μήνυμα μας για να αφυπνιστούν όλα τα 
μέρη και να αναλάβουν δράση. 

Ο Πλανήτης και η χώρα μας, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής, της θαλάσσιας ρύπανσης, της ρύπανσης των εδαφών των υδάτων και του αέρα 
από την ανεξέλεγκτη και μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και την σπατάλη πόρων 
και ενέργειας. 

Σύμφωνα με την Έκθεση της ISWA (International Solid Waste Association), του οποίου η 
ΕΕΔΣΑ είναι Εθνικό Μέλος, με τίτλο: "A Roadmap for Closing Waste Dumpsites:  
The World's most Polluted Places", τα απορρίμματα βλάπτουν εκτός από το περιβάλλον, 
την υγεία εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν μέσα και γύρω από τις 
ανεξέλεγκτες χωματερές, παραβιάζοντας έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.  

Στην Ελλάδα με το ποσοστό ταφής να είναι περίπου στο 82% αλλά και με ακόμη ενεργούς 
ΧΑΔΑ είναι καιρός να αντιληφθούμε τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις της ταφής των 
απορριμμάτων και να υιοθετήσουμε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας αναπτύσσοντας 
όλες εκείνες τις τεχνολογίες που μπορούν να μας οδηγήσουν στο στόχο μείωσης της ταφής 
στο 10%.  
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Στις επόμενες 364 ημέρες ας αναλάβουμε δράση όλοι! H Πολιτεία, η Επιστημονική 
κοινότητα, η Βιομηχανία - Επιχειρήσεις, οι Τοπικές Αρχές, οι Πολίτες και οι Περιβαλλοντικές 
Οργανώσεις. 

Πατήστε την παρακάτω εικόνα και μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να στηρίξετε 
την καμπάνια της ISWA για το κλείσιμο των 50 μεγαλύτερων ανεξέλεγκτων χωματερών του 
πλανήτη.  

 

 

Η ΕΕΔΣΑ www.eedsa.gr, επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα Κυκλικής 
Οικονομίας με πάνω από 3.000 μέλη και φίλους στην Ελλάδα και Εθνικό μέλος της ISWA, 
βρίσκεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, την πολιτεία, τους παραγωγικούς, 
επιστημονικούς & κοινωνικούς φορείς και συμβάλλει με προτάσεις ρεαλιστικές για την 
χώρα μας.  

Για το σκοπό αυτό διοργανώνουμε και το επόμενο, 6ο Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ  
στις 27 & 28.02.2020 στην Αθήνα στο οποίο σας καλούμε να συμμετάσχετε. 
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