
  

                                                                                                                  Μζγαρα 19 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Καθαριςμόσ παραλιών, 
 ςτο πλαίςιο τησ δράςησ “lets do it greece”,  

την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, 
ςτην Βαρζα και ςτη Νζα Πζραμο 

 
Τθν Κυριακι 29  Απριλίου 2018, γιορτάηεται θ “Παγκόςμια Ημζρα Καθαριςμοφ 

των Ακτών”, ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ “let’s do it greece” και κα γίνει κακαριςμόσ των 
παραλιϊν ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Στο Διμο μασ κα γίνει κακαριςμόσ ςτθν περιοχι τθσ παραλίασ Βαρζασ ςτα Μζγαρα 
και ςτθ Νζα Πζραμο, ςτο λιμάνι και ςτθν παραλία. 
   Ετςι λοιπόν ο Δήμοσ Μεγαρζων, και τα Τοπικά Συμβοφλια Μεγάρων και Νζασ 
Περάμου, προςκαλοφν τισ εκελοντικζσ ομάδεσ, τουσ Προςκόπουσ, το Σϊμα Ελλθνικοφ 
Οδθγιςμοφ, τουσ μακθτζσ των Σχολείων τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, τουσ Συλλόγουσ Γονζων & Κθδεμόνων, τουσ οικιςτικοφσ και Περιβαλλοντικοφσ 
Συλλόγουσ και όλουσ τουσ φορείσ του Διμου και όλουσ όςουσ εκ των ςυμπολιτϊν το 
επικυμοφν, να ςυμμετάςχουν ςε αυτι τθ δράςθ. 
 

Οςοι επικυμοφν να εργαςτοφν εκελοντικά  ςτα Μζγαρα, όπωσ διλωςε ο Πρόεδροσ 
του Τοπικοφ Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ των Μεγάρων κ. Ηλίασ Μουςταϊρασ, κα 
πρζπει να ςυγκεντρωκοφν τθν Κυριακι το πρωϊ ϊρα 09.00 ςτθν Παιδικι Χαρά ςτον Αγιο 
Νικόλα και ςτθν Παιδικι Χαρά πλθςίον καταςτιματοσ WET-PUZZLE ςτθν Βαρζα. 

 
Μάλιςτα με τθν ευγενικι υποςτιριξθ του ΚΤΕΛ Αττικήσ (Τομζασ Μεγάρων) κα 

διατεκοφν Λεωφορεία για τθν εξυπθρζτθςθ όςων επικυμοφν να ςυμμετάςχουν το πρωϊ 
ϊρα 09.00, τα οποία κα αναχωριςουν από τθν Πλατεία Ηρώων και το μεςθμζρι μετά τον 
κακαριςμό τθσ παραλίασ  για τθν επιςτροφι τουσ  από τον Αγιο Νικόλαο. 

 
  Oςοι κα ςυμμετάςχουν ςτθ Νζα Πζραμο, όπωσ ανακοίνωςε ο Πρόεδροσ του 

Τοπικοφ Συμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Νζασ Περάμου κ. Δημοςθζνησ Λιώτασ, κα 
πρζπει τθν Κυριακι το πρωϊ ϊρα 09.00 να ςυγκεντρωκοφν ςτο Δημοτικό κατάςτημα τησ 
Νζασ Περάμου. 

 
Ολοι οι εκελοντζσ κα εφοδιαςτοφν από το Διμο με  προςτατευτικά γάντια, 

πλαςτικζσ ςακοφλεσ αποκομιδισ απορριμμάτων και μπουκάλια με νερό. 
 
Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρηγόρησ Σταμοφλησ διλωςε: 
« Μζςω του εορταςμοφ τθσ “Παγκόςμιασ Ημζρασ Καθαριςμοφ των Ακτών”,  

πρζπει να ζχουμε ςτο μυαλό μασ ότι ενόψει του καλοκαιριοφ, που μασ ζρχεται πρζπει οι 
ακτζσ και οι  παραλίεσ μασ να είναι κακαρζσ για να μποροφν να δεχκοφν τισ χιλιάδεσ των 
λουομζνων. 



 
Βεβαίωσ θ δράςθ αυτι ςχετίηεται και με τθν προςταςία του Περιβάλλοντοσ 

γενικότερα. 
 Η  ςχζςθ όλων μασ με αυτό, εκτόσ από Οικονομικι, Κοινωνικι και πολιτιςτικι είναι 

πρωτίςτωσ μία ςχζςθ ηωισ, για τιν οποία πρζπει να είμαςτε όλοι ευαίςκθτοι, να τθν 
προςτατεφςουμε και να τθν διαφυλάξουμε, “να ενώςουμε όλεσ μασ τισ δυνάμεισ” και ο 
Διμοσ Μεγαρζων καταβάλλει τεράςτια προςπάκεια προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, με πολλζσ 
δράςεισ ςτθ διάρκεια του χρόνου μζςω προγραμμάτων ανακφκλωςθσ ςκουπιδιϊν και 
κακαριςμοφ παραλιϊν. 

Με αυτιν τθν ευκαιρία επικυμϊ να ευχαριςτιςω τα Τοπικά Συμβοφλια Μεγάρων 
και Νζασ Περάμου να τουσ επαινζςω για αυτι τθν πρωτοβουλία κακϊσ και να ςυγχαρϊ και 
να ευχαριςτιςω όλεσ και όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ για τθν ςυμμετοχι τουσ.»   
 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 
 
 
 

 

 


