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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βράβευση της ΔΙΑΑΜΑΘ και της ΟΛΚ ΑΕ στα Greek Green Awards 2019 για δράσεις
διαχείρισης αποβλήτων στα πλαίσια του έργου URBAN WASTE του προγράμματος
HORIZON 2020 στο λιμένα της Καβάλας «Απόστολος Παύλος»
Την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και η Οργανισμός Λιμένα Καβάλας
(ΟΛΚ) ΑΕ βραβεύτηκαν στην απονομή των βραβείων Greek Green Awards 2019 για δράσεις
διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Τα βραβεία
Greek Green Awards 2019 απονεμήθηκαν σε προτάσεις Δήμων, Φορέων και εταιρειών από όλη
την Ελλάδα στα πλαίσια της 3ης διεθνούς έκθεσης “Verde.tec 2019” που πραγματοποιήθηκε στο
Εκθεσιακό Κέντρο ΜΕC Παιανίας στην Αττική από 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2019. Πιο
συγκεκριμένα, η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και η ΟΛΚ ΑΕ κατέθεσαν κοινή πρόταση με τίτλο "Εφαρμογή
Μέτρου Ανακύκλωσης Αποβλήτων Συσκευασίας στο Λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος»
στα πλαίσια του Έργου URBAN WASTE του προγράμματος HORIZON 2020" και παρέλαβαν το
βραβείο στην κατηγορία Αστικά Στερεά Απόβλητα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων
στο λιμένα της Καβάλας. Το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Θάσου κ. Κ. Χατζηεμμανουήλ ως
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
Η εν λόγω βράβευση αποτελεί αναγνώριση των πρωτοβουλιών, των δράσεων και των μέτρων
εφαρμογής, της ΟΛΚ ΑΕ και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, που αναλήφθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
έργου URBAN WASTE. Το έργο URBAN WASTE έχει ως αντικείμενο την καλύτερη διαχείριση των
απορριμμάτων από δραστηριότητες του τουρισμού και έχει ως πιλοτική πόλη εφαρμογής την
Καβάλα, η οποία συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα σε 11 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως τις
Λισαβόνα, Κοπεγχάγη, Λευκωσία, Φλωρεντία, κ.α., που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Πιο
αναλυτικά, στα πλαίσια του έργου εγκαταστάθηκαν πιλοτικά 25 κάδοι χωριστής συλλογής
ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδου) στην περιοχή του λιμένα της Καβάλας «Απόστολος
Παύλος» ώστε τουρίστες της πόλης και πολίτες της Καβάλας να μπορούν να ανακυκλώνουν
απόβλητα συσκευασίας και στον κεντρικό λιμένα της Καβάλας. Περισσότερες πληροφορίες για το
έργο URBAN WASTE μπορούν να βρεθούν εδώ: http://www.urban-waste.eu/.
Σημειώνεται ότι η ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, η οποία συμμετείχε με περίπτερο στην έκθεση Verde.tec 2019,
παρέλαβε βραβείο και στην κατηγορία Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση για τη διαλογή στην
πηγή χαρτιού-χαρτονιού που αφορά σε πρόταση με τίτλο «Πρόγραμμα χωριστής συλλογής
χάρτινων συσκευασιών/χαρτιού/χαρτονιού με διαλογή στην πηγή στους Δήμους του Νομού
Ροδόπης, στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου (βόρειος Έβρος) και στο Δήμο Δράμας.».
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