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Αξιότιμη/ε κα/κε
Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση,
ώστε ο Δήμος μας να γίνει ένας «πράσινος Δήμος», πρωτοπόρος σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά συνέπεια, βασικός πυλώνας για την αλλαγή και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των πολιτών
είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η οποία πρέπει να ξεκινά από τους μαθητές και τους νέους ανθρώπους. Μόνο έτσι
θα δημιουργήσουμε μια περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη γενιά.
Με βάση τα δεδομένα αυτά, στο (εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση) «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων»,
που αποτελεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο στον τομέα αυτό, τονίζεται η σημαντικότητα και η αναγκαιότητα δημιουργίας,
σε όλη την Ελλάδα, «Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)».
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την
ανακύκλωση στο Δήμο μας, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας αποφάσισε, στις 27 Φεβρουαρίου 2018, τη
δημιουργία ενός πρότυπου «Κέντρου Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)».
Ο στόχος μας είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών και των νέων ανθρώπων, η ενίσχυση της πράσινης
οικονομίας και η δημιουργία μιας ευαίσθητης κοινωνίας που σέβεται και επαναχρησιμοποιεί τους πόρους της (κυκλική
οικονομία). Με κυρίαρχη την εκπαίδευση των παιδιών στην επανάχρηση και στην ανακύκλωση υλικών και
συσκευασιών, θα αναζητήσουμε μαζί τους βέλτιστους δυνατούς τρόπους για την υλοποίηση αυτού του πρωτοποριακού
εγχειρήματος στην περιοχή Χρυσάκη.
Με συμμετοχική διάθεση, σας προσκαλούμε στην ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης με θέμα τη δημιουργία και
λειτουργία ενός πρότυπου ΚΑΕΔΙΣΠ στην περιοχή μας.
Η εκδήλωση θα γίνει στο Δ' ΚΑΠΗ Νέας Σμύρνης (Ραιδεστού 11), την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, στις 18.30.
Εκεί θα παρουσιαστούν οι απόψεις μας για το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης», επί του
οικοπέδου στη συμβολή των οδών Ναζλίου και Αγίων Αναργύρων.
Σας περιμένουμε.
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