Ηράκλειο 5 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Η Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος εορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την
κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με
περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
ευαισθητοποιημένος στα θέματα προστασίας Περιβάλλοντος, υλοποιεί μία σειρά δράσεων
περιβαλλοντικού χαρακτήρα που θα συνεχιστούν και τις επόμενες Ημέρες.
Ξεκινώντας σήμερα πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί συνάντηση του Διευθύνοντος
Συμβούλου του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη, του Προέδρου του Δ.Σ. του ΟΛΗ κ. Γιάννη
Βαρδαβά με τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μ. Κοζυράκη,
πραγματοποιώντας εθιμοτυπική επίσκεψη και με αφορμή παράλληλα της καθιερωμένης
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συζητήθηκαν κυρίως
θέματα που αφορούν τους τομείς του Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζοντας ότι μία
σύγχρονη διαχείριση εστιάζεται στην αναγνώριση, ότι το θαλάσσιο και παράκτιο
περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί μόνο με τη συμβολή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων
και ενδιαφερομένων μερών επ' ωφελεία των πολιτών που ζούν και εργάζονται μέσα ή
δίπλα τα λιμάνια.
Στη συνέχεια ακολούθησε περιβαλλοντική δράση με θέμα «Καθαρό Περιβάλλον, ένα μέγα
κεφάλαιο για το μέλλον της χώρας», στην οποία συμμετείχαν και έλαβαν μέρος ο
Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. Ευάγγελος
Καρκανάκης, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη κ.
Νίκος Χρονάκης, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ηρακλείου κ. Ευθύμης Δουβής, o Διοικητής του
3ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα κ. Σταμάτης Καραμπινάκης, ο Πρόεδρος του
Σωματείου Ιδιοκτητών Σκαφών ¨Νέαρχος¨κ. Ιωάννης Μαραγκουδάκης, ο Αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Φουσκωτών κ. Γεώργιος Γεωργαντάς, Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του ΚΛΗ,
εργαζόμενοι Σωματείου Λεμβούχων - Αποσκευοφόρων Λιμένος Ηρακλείου, εργαζόμενοι
της εταιρείας καθαρισμού Candia, εκπρόσωπος της εταιρείας Στερεών Αποβλήτων ΕPE, και
φυσικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μηνάς Παπαδάκης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του ΟΛΗ ΑΕ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς, τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΛΗ ΑΕ κ. Μαρία Καλλέργη και κ.
Αντώνιος Νιθαβριανάκης, εργαζόμενοι στον ΟΛΗ ΑΕ και εθελοντές πολίτες.
Όλοι και όλες οι υπηρεσίες συντονίστηκαν για άλλη μια φορά ώστε να καταστεί σαφής ο
βασικός στόχος της δράσης, και συγκεκριμένα η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με
την ανεξέλεγκτη απόρριψη και συσσώρευση απορριμμάτων.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΗ ΑΕ

