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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος εγκαινίασε σήμερα τον
Πολυχώρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που τοποθετήθηκε στη Νέα Σμύρνη
(Ευξείνου Πόντου και Σωκίων), στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Νέα
Γενιά Ανακύκλωσης» που έχει ξεκινήσει το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με
τους Δήμους Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου και Άνδρου.
Τα εγκαίνια του Πολυχώρου στη Νέα Σμύρνη έγιναν παρουσία του
Μητροπολίτη Συμεών, του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, των
Δημάρχων Νέας Σμύρνης, Δάφνης-Υμηττού, Αγίου Δημητρίου και Παλαιού
Φαλήρου Σταύρου Τζουλάκη, Αναστάσιου Μπινίσκου, Μαρίας Ανδρούτσου, Γιάννη
Φωστηρόπουλου

αντίστοιχα,

του

προέδρου

του

Ελληνικού

Οργανισμού

Ανακύκλωσης Νίκου Χιωτάκη, του Συμβούλου του Πρωθυπουργού για θέματα
περιβάλλοντος

Γιώργου

Κρεμλή,

Αντιδημάρχων,

Δημοτικών

Συμβούλων

Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης, μαθητών από το 6ο και 7ο Γυμνάσιο Νέας
Σμύρνης.
Μιλώντας στους μαθητές ο κ. Θεοδωρικάκος τους κάλεσε να σκεφτούν
σοβαρά την υπόθεση της ανακύκλωσης χάρη στην οποία θα ωφεληθούν άμεσα τόσο
οι ίδιοι και οι οικογένειές τους όσο και ο Δήμος. Κερδίζει ο Δήμος καθώς μειώνεται ο

όγκος των απορριμμάτων για αποκομιδή και μεταφορά στη Φυλή, κι έτσι, μέσω της
εξοικονόμησης χρημάτων, υπάρχει δυνατότητα

προσφοράς φθηνότερων και

καλύτερων υπηρεσιών. Κερδίζει και η χώρα, καθώς θα είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει και θα γίνει πρωτοπόρα στην ανακύκλωση.
Υπολογίζεται ότι η οικονομία της ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει
εισόδημα στην Ευρωπαϊκή οικονομία, πάνω από 150 δισ. ετησίως και πάνω από 4
εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σας
καλωσορίζω σήμερα στην πόλη μας για τα εγκαίνια του εκπαιδευτικού χώρου
ανταποδοτικής ανακύκλωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο του πιλοτικού
προγράμματος που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο
σπιτάκι αυτό θα μπορούν οι κάτοικοι της Νέας Σμύρνης να ανακυκλώνουν πλαστικές,
μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες, ενώ θα λαμβάνουν αυτόματα κουπόνι που θα
εξοφλείται σε συνεργαζόμενα σούπερ μάρκετ.
Πιστεύουμε σε αυτή την πρωτοβουλία και θα τη στηρίξουμε. Η ανακύκλωση
πρέπει να είναι προτεραιότητα κάθε σύγχρονου δήμου. Για το λόγο αυτό εμείς, ως
δήμος που πιστεύουμε στην αειφόρο ανάπτυξη, έχουμε βάλει στόχο το 2020 να
φτάσουμε το 30% στα ανακυκλούμενα υλικά. Εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο
δήμος μας, μέσω ΕΣΠΑ εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Αστικών Αποβλήτων» , που εκτός των γωνιών ανακύκλωσης θα προωθήσει και την
οικιακή κομποστοποίηση. Τα έργο θα υλοποιηθεί τη διετία 2020 – 2021».

