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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Πρωτιά  του  ∆ήµου  Παλαιού  Φαλήρου  στην  
ανακύκλωση 

 
 

Μετά  την  επιτυχηµένη  διαχείριση  των  απορριµµάτων  κατά  την  
πρόσφατη  απεργιακή  κινητοποίηση  της  ΠΟΕ  ΟΤΑ, ένα  άλλο  
στοιχείο  που  ανακοινώθηκε πρόσφατα  από  την  διαχειριστική  
αρχή  ανακύκλωσης, αποδεικνύει  την  σηµαντική   πρόοδο  που  
έχει  επιτύχει  ο  ∆ήµος  Παλαιού  Φαλήρου  στον  τοµέα  της  

καθαριότητας  και  της  αποκοµιδής  των  σκουπιδιών. 
 

Σύµφωνα  µε  δηµοσίευµα  της  Κυριακάτικης  KONTRA NEWS,  
που  παρουσιάζει  τα  επίσηµα  στοιχεία   διαχείρισης  σύµµεικτων  

αποβλήτων  του  Ενιαίου  ∆ιαβαθµικού  Συνδέσµου  Νοµού  
Αττικής (Ε∆ΣΝΑ), ο  ∆ήµος  Παλαιού  Φαλήρου  είναι  πρώτος  

στην  ανακύκλωση  µε  ποσοστό  12,74%  µεταξύ  των  
συνολικά  66  ∆ήµων  της  Αττικής. 

 
Σύµφωνα  µε  την  ίδια  ανακοίνωση  το  ποσοστό  

ανακύκλωσης  που  πέτυχε  η  Πόλη  µας  είναι  
εντυπωσιακό (για  τα  ελληνικά  δεδοµένα)   αν  

αναλογισθεί  κανείς  ότι  το  ανάλογο  µέσο  ποσοστό   των  
∆ήµων  της  Αττικής  ανέρχεται  στο 4,16%. 
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Σε  σχετικές  δηλώσεις  του  ο  ∆ήµαρχος  Παλαιού  Φαλήρου  
∆ιονύσης  Χατζηδάκης,  τόνισε  τα  εξής:  

 
¨ Η  δηµοσιοποίηση  των  σχετικών  στοιχείων  για  την  

ανακύκλωση  στην  Αττική  έρχεται  να  πιστοποιήσει  και  να  
επιβεβαιώσει  την  πολύ  καλή  δουλειά  που  γίνεται  στον  τοµέα  

της  καθαριότητας.  Ας  µην  ξεχνάµε  ότι  η  καθαριότητα  της  
Πόλης  επηρεάζει  άµεσα  την  ποιότητα  ζωής  των  κατοίκων  της  

και  αποτελεί  στοιχείο  καθηµερινού  πολιτισµού. Σε  όλες  
ανεξαιρέτως   τις  γειτονιές  της  Πόλης, η  καθαριότητα,  ενισχύει  
τη  συνοχή  και  αµβλύνει  φαινόµενα  κοινωνικού  αποκλεισµού  
ενώ  παράλληλα αυξάνει  την  ελκυστικότητα  της  Πόλης  όχι  

µόνο  για  τους  κατοίκους  της  αλλά  και  για  τους  επισκέπτες  
της. 

 
Ως  ∆ηµοτική  Αρχή  οφείλουµε  και  είµαστε  διαρκώς  

έτοιµοι  για  να  διατηρούµε  το  Παλαιό  Φάληρο  και  τις  
γειτονιές  του  καθαρό. Κυρίως  όµως  πρέπει  να  

ευχαριστήσουµε  τους  κατοίκους  και  κυρίως  την  νέα  γενιά,  
που  συνέβαλαν  αποφασιστικά  στον  διαχωρισµό  των  

απορριµµάτων  στην  πηγή, αποδεικνύοντας  στην  πράξη  την  
ευαισθητοποίηση  τους  και   την  περιβαλλοντική  τους  

συνείδηση. Συνεχίζουµε  όλοι  µαζί  για  να αυξήσουµε  ακόµα  
περισσότερο  το  ποσοστό  ανακύκλωσης, όπως  συµβαίνει  σε  

όλη  την  Ευρώπη.¨   
  
 
 
       


