
                         

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

12/9/2022 

Το Μέλλον είναι "πράσινο" 

 Εκδήλωση του Ε.Ο.ΑΝ. και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην 86η ∆ΕΘ 

"Θέµα επιβίωσης για την οικονοµία µας είναι ο σεβασµός προς το περιβάλλον" τόνισε 

ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στον χαιρετισµό του σε 

εκδήλωση µε θέµα "Το µέλλον είναι "πράσινο" που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 

86ης ∆ΕΘ, την Κυριακή 11 Σεπτεµβρίου 2022, από τον Ελληνικό Οργανισµό 

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). 

Ο υπουργός υπογράµµισε ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγµατα στην Ελλάδα στον 

τοµέα της ανακύκλωσης, γιατί «το 80% των απορριµµάτων καταλήγει στους ΧΥΤΑ και 

µόνο το 20% πηγαίνει για ανακύκλωση.Αυτό πρέπει να αλλάξει και αποτελεί απαίτηση 

για την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον» 

Ο πρόεδρος του Ε.Ο.ΑΝ. Βαγγέλης Καραµίντζιος παραδέχθηκε ότι, η χώρα µας δεν 

τα πάει καλά στον τοµέα της ανακύκλωσης σε σχέση µε άλλες χώρες αλλά σιγά- σιγά 

αυτό αλλάζει και µε το νέο θεσµικό πλαίσιο. 

"Απαιτούνται συνεργασίες και συνέργειες µε άλλους θεσµικούς φορείς και την τοπική 

αυτοδιοίκηση όπως και να δοθεί βάρος στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών µε σκοπό να γίνει η ανακύκλωση τρόπος ζωής". 

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ∆ηµήτρη Μαραβέλια, πρέπει να γίνει 

πράξη η κυκλική οικονοµία για ένα πράσινο µέλλον και είναι η στιγµή, πολιτεία, 

περιφέρεια και δήµοι να συνεργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Για την ανάγκη να αλλάξουµε την καθηµερινότητά µας γιατί ο πλανήτης "χτυπάει 

καµπανάκι" και δεν µπορεί να αντέξει ένα γραµµικό µοντέλο διαχείρισης αποβλήτων 

µίλησε ο γενικός γραµµατέας Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), Μανώλης Γραφάκος, ξεκαθαρίζοντας ότι 

αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων.  



«Πρέπει να αλλάξουµε το µοντέλο διαχείρισης των φυσικών πόρων στον πλανήτη», 

είπε ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος Σπυρίδων ενώ την ανάγκη 

συνεργασίας πολιτείας και κοινωνίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, σηµείωσε ο 

πρόεδρος του περιφερειακού ΦΟ∆ΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Γεράνης.   

 


