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Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στη
Ν. Σμύρνη ο Πατούλης
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης παραβρέθηκε στα εγκαίνια
του τρίτου Πολυχώρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στη Νέα Σμύρνη,
τα οποία πραγματοποιήθηκαν παρουσία του υπ. Εσωτερικών Π.
Θεοδωρικάκου, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος ”Νέα
Γενιά Ανακύκλωσης”, του υπ. Εσωτερικών.
Την τελετή ευλόγησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης
κ.κ. Συμεών. Παρέστησαν ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα
Περιβάλλοντος Γ. Κρεμλής, ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης Σ. Τζουλάκης,
η Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Μ. Ανδρούτσου, ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου
Γ. Φωστηρόπουλος, ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού Α. Μπινίσκος, η
Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Δ. Νάνου, o Πρόεδρος της ΕΟΑΝ
Ν. Χιωτάκης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος σε θέματα
περιβάλλοντος Ν. Παπαδάκης, τα μέλη του ΔΣ του Εθνικού
Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και πλήθος
κόσμου.
Η Ν. Σμύρνη είναι μια από τις πέντε πόλεις (Καλλιθέα, Νέα
Σμύρνη, Ναύπλιο Ιωάννινα και Άνδρος) που μετέχουν στο πιλοτικό
πρόγραμμα «Νέα Γενιά Ανακύκλωσης». Στο πλαίσιο του
προγράμματος θα φιλοξενηθούν 45 «σπιτάκια ανακύκλωσης» στους
πέντε Δήμους που συνεργάζονται με το Υπ. Εσωτερικών. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν οι μαθητές του 7ου Γυμνασίου Νέας
Σμύρνης.
Στο χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης και υπογράμμισε ότι στο
επίκεντρο των πολιτικών της νέας διοίκησης είναι η προστασία
του περιβάλλοντος και η προώθηση αποτελεσματικών λύσεων στο
ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τόνισε ότι το 2020 θα
είναι έτος ανακύκλωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο προανήγγειλε πως την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου

σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο, θα
παρουσιαστεί το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για την
προώθηση της Ανακύκλωσης το 2020, καθώς και για την εφαρμογή
ενός νέου μοντέλου ορθολογικής και φιλικής προς το περιβάλλον,
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής εξήρε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του
υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκου, επισημαίνοντας πως από κοινού
και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις θα επιτύχουν το στόχο να
γίνει η Αττική μία πραγματική «Πράσινη Περιφέρεια».

«Θα επενδύσουμε στην κυκλική οικονομία με στόχο να
γίνουμε περιφέρεια-πρότυπο και για άλλες περιοχές της
χώρας μεταλαμπαδεύοντας βέλτιστες πρακτικές για το
περιβάλλον» τόνισε και πρόσθεσε:
« Σήμερα είναι μία μέρα αισιοδοξίας και χαίρομαι που έχουμε
κοντά μας παιδιά, που σηματοδοτούν την ελπίδα. Γι’ αυτά τα
παιδιά οφείλουμε όλοι να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο, μία
ποιοτικότερη ζωή και πιστεύω πως το 2020 θα είναι ένα έτος
επανεκκίνησης στην προσπάθεια να διαμορφώσουμε ένα πιο υγιές
μέλλον για τις νέες γενιές. Ευχαριστούμε τον υπουργό
Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκο ο οποίος είναι στο πλευρό μας στην
προσπάθεια αυτή ».
Ο υπ. Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος τόνισε πως στόχος του
προγράμματος είναι να επεκταθεί σε όλους τους Δήμους της
Αττικής και ακολούθως σε όλη τη χώρα. «Θα συνεργαστούμε
εποικοδομητικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς έχουμε κοινό
στόχο να υπηρετήσουμε τους πολίτες» τόνισε και πρόσθεσε πως
αυτή η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για ένα καλύτερο
περιβάλλον, έχει την αμέριστη στήριξη του Πρωθυπουργού Κ.
Μητσοτάκη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ευχαρίστησε το Σύστημα της
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τη συνδρομή του και
επισήμανε:
«Αυτός ο χώρος που βλέπετε και άλλοι 45 παρόμοιοι χώροι στους

5 δήμους που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, προσφέρονται
στους δήμους δωρεάν. Χωρίς να πληρώσουμε ούτε ένα ευρώ. Και
αυτή η κίνηση στις μέρες μας εκτιμάται και είναι πάρα πολύ
θετική και ουσιαστική και δίνει το παράδειγμα πώς η υγιής
επιχειρηματικότητα μπορεί να βοηθήσει στο να αλλάξουμε
συνήθειες».
Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης Σ. Τζουλάκης τόνισε ότι θα στηρίξει την
πρωτοβουλία του υπ. Εσωτερικών αλλά και τις πολιτικές της
Περιφέρειας Αττικής, υπογραμμίζοντας πως η ανακύκλωση θα
πρέπει να είναι προτεραιότητα για κάθε σύγχρονο Δήμο και
πρόσθεσε πως στόχος του Δήμου Ν. Σμύρνης είναι να φτάσει, το
2020, τα ποσοστά της ανακύκλωσης στο 30%.

