
 

Μζγαρα, 23 Ιανουαρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προχωρεί με επιτυχία το πρόγραμμα 
τησ ανακφκλωςησ ενδυμάτων και υποδημάτων 

ςτο Δήμο Μεγαρζων με τη ςυνεργαςία τησ εταιρείασ RECYCOM 
 

Όπωσ είναι γνωςτό από τον Ιοφνιο του 2017 ςτο Διμο Μεγαρζων 
εφαρμόηεται το πρόγραμμα τθσ ανακφκλωςθσ παλαιϊν ενδυμάτων και 
υποδθμάτων που ςυγκεντρϊνονται ςτουσ κόκκινουσ κάδουσ που ζχουν τοποκετθκεί 
για το ςκοπό αυτό ςε διάφορα ςθμεία των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου. 

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Τοπικοφ Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ των Μεγάρων και του Προζδρου κ. Ηλία Μουςταϊρα,που εφαρμόηεται ςε 
ςυνεργαςία με τθν εταιρεία RECYCOM, θ οποία κρίνεται εκ του μζχρι τϊρα 
αποτελζςματοσ άκρωσ επιτυχθμζνθ και επωφελισ για το Διμο Μεγαρζων. 

Να ςθμειωκεί ότι τα ζςοδα από αυτι τθν δράςθ διατίκενται για να 
καλυφκοφν οι ανάγκεσ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου ςτα Μζγαρα και ςτθ Νζα 
Πζραμο. 

Η εταιρεία RECYCOM με επιςτολι που ζςτειλε ςτο Διμαρχο Μεγαρζων κ. 
Γρθγόρθ Σταμοφλθ αναφζρει ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθν δράςθ του επταμινου 
Ιουνίου -  Δεκεμβρίου 2017 κι εκφράηει κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτουσ πολίτεσ των 
Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου οι οποίοι ςτθρίηουν τθν εφαρμογι αυτοφ του 
Προγράμματοσ. 

Το κείμενο τθσ επιςτολισ τθσ εταιρείασ RECYCOMμε θμερομθνία 22 
Ιανουαρίου 2018  ζχει ωσ εξισ: 
«  Αξιότιμε κ. Διμαρχε, 

Με τθν ευκαιρία τθσ ζναρξθσ τθσ νζασ χρονιάσ, κα κζλαμε να ςασ 
απευκφνουμε τισ κερμζσ ευχζσ μασ για κάκε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό 
καλό, τόςο ς’ εςάσ, όςο και ςτα μζλθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, των Συμβουλίων 
των Δθμοτικϊν Κοινοτιτων Μεγάρων και Νζασ Περάμου κακϊσ και ςτουσ 
ςυμπολίτεσ ςασ, αλλά και να ςασ ενθμερϊςουμε για τα ςτατιςτικά δεδομζνα τθσ 
μζχρι ςιμερα ςυνεργαςίασ μασ. 

Στο χρονικό διάςτθμα του ζτουσ 2017 (Ιοφνιοσ - Δεκζμβριοσ), θ εταιρία 
ανακφκλωςθσ ενδυμάτων-υποδθμάτων RECYCOMαποκόμιςε από τουσ κάδουσ, που 
ζχουν τοποκετθκεί ςτον διμο ςασ, ςυνολικά 14 τόνουσ ενδυμάτων-υποδθμάτων, 
ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν εδραίωςθ ενόσ υγιοφσ δικτφου ανακφκλωςθσ και τθσ 
ςυνείδθςθσ ςυνυπευκυνότθτασ, που αποτελεί προχπόκεςθ τθσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ.  

 



Παράλλθλα, θ RECYCOM από τθν πλευρά τθσ , κάλυψε οποιαδιποτε ανάγκθ 
του κοινωνικοφ παντοπωλείου με τθ δωρεάν προςφορά διαφόρων τροφίμων και 
ειδϊν υγιεινισ ςτο διμο ςασ, (π.χ. όςπρια ,ηυμαρικά, αλεφρι, ηάχαρθ, χλωρίνθ, 
καφζ , ελαιόλαδο κτλ) με τθ μορφι δωροεπιταγϊν.  

Εξοφλικθκαν όλοι οι μινεσ του προθγοφμενου ζτουσ με τθν προςφορά 
δωροεπιταγϊν αξίασ 150 ευρϊ ανά μινα κακϊσ και το δϊρο των χριςτουγζννων 
φψουσ 200 ευρϊ.  

Επιπλζον, κάκε πρόβλθμα που δθμιουργικθκε ,όπωσ θ ρίψθ αντικειμζνων εξ 
αμζλειασ,  λφκθκε άμεςα.  Η εταιρία μασ, ςυνειςφζρει και κα ςυνεχίςει να 
ςυνειςφζρει με περιςςότερα αγακά  ςτο διμο ςασ με ςτόχο τθν βοικεια 
περιςςοτζρων άπορων οικογενειϊν. Επιπλζον, από τθν ςυγκομιδι του ρουχιςμοφ 
βοθκικθκαν και άλλοι ςυμπολίτεσ μασ, ανά τθν Ελλάδα.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 


