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Μζγαρα, 24 επτεμβρίου 2021  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Λειτοφργθςε δυναμικά  ςτθ Νζα Πζραμο και ςυνεχίηεται ςτα Μζγαρα 
το πιλοτικό Πρόγραμμα ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ “the green city” 

Με επιτυχία ξεκίνηςε η υλοποίηςη του πιλοτικοφ  Προγράμματοσ 
Ανταποδοτικήσ Ανακφκλωςησ “The green City” ςτο Δήμο Μεγαρζων, ςε ςυνεργαςία 
με την Περιφζρεια Αττικήσ και τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Citipost. 

Ενθαρρυντικά κι αιςιόδοξα τα πρώτα μηνφματα διαπιςτώθηκαν προςωπικά 
και από το Δήμαρχο Μεγαρζων Γρθγόρθ ταμοφλθ, που παραβρζθηκε το πρωϊ τησ 
Παραςκευήσ 24 Σεπτεμβρίου 2021 ςτο Λιμάνι τησ Νζασ Περάμου, που είχε 
ςταθμεφςει η κινθτι μονάδα και μίληςε με το προςωπικό τησ  Citipost και με 
πολίτεσ, οι οποίοι είχαν προςζλθει για να εγγραφοφν ςτο Πρόγραμμα  και να 
δώςουν διάφορα ανακυκλώςιμα υλικά και να πάρουν κουπόνια. 

Σφμφωνα με το πρόγραμμα αυτό δφο ημζρεσ την εβδομάδα  θα 

πραγματοποιεί δρομολόγια, θα ςταθμεφει και θα λειτουργεί ςτο Διμο Μεγαρζων 

το όχημα ανταποδοτικήσ ανακφκλωςησ δίνοντασ τη δυνατότητα ςτουσ πολίτεσ να 

ανακυκλώνουν τα διαχωριςμζνα υλικά πολλών κατηγοριών (Χαρτί/Χαρτόνι, 

Πλαςτικά, Μεταλλικά Αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρονικόσ/Ηλεκτρικόσ 

Εξοπλιςμόσ, Βρώςιμα Ζλαια & Λίπθ, κακώσ και Ροφχα/Τφάςματα) και να 

επιβραβεφονται. 

Στο Διμο Μεγαρζων, θα πραγματοποιοφνται 2 δρομολόγια την εβδομάδα, 

κάθε Πζμπτθ και Παραςκευι. 

 Κάκε ΠΕΜΠΣΗ 

 τα ΜΕΓΑΡΑ,  

ώρεσ: 09.30 ζωσ 12.00 ςτθν Πλατεία Ηρώων 

            12:30 ζωσ 14:25 ςτον Κυκλικό Κόμβο τθσ Εξω Βρφςθσ και 

            14.45 ζωσ 15.40 ςτο Δθμοτικό Πάρκινγκ ςτον χώρο του πρώθν ΟΕ 



Κάκε ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

Στη ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, ώρεσ 09:30 ζωσ 12:00, ςτο Λιμάνι ι ςτο Δθμαρχείο 

Στα ΜΕΓΑΡΑ, ώρεσ 12:30 ζωσ 14:25, ςτην Πλατεία Αγίου Ιωάννου Χορευταρά 

                  και ώρεσ 14:45 ζωσ 15:40, ςτην Πλατεία Ηρώων 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ δήλωςε: 

« Στη Νζα Πζραμο ςήμερα το πρωϊ  και ςτα Μζγαρα το μεςημζρι λειτοφργηςε η 
εφαρμογή του Προγράμματοσ τησ Ανταποδοτικήσ Ανακφκλωςησ green City. Τα 
μηνφματα είναι θετικά και χωρίσ καμία αμφιβολία η εφαρμογή του προγράμματοσ 
θα πετφχει απόλυτα και τουσ δφο ςτόχουσ, που είναι αφ’ ενόσ κακαρό περιβάλλον 
και αφ’ ετζρου η ωφζλεια και η επιβράβευςθ των ςυμπολιτών, που θα 
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα και θα λαμβάνουν   κουπόνια, ανάλογα με τισ 
ποςότητεσ των ανακυκλώςιμων υλικών. 

Ο Δήμοσ Μεγαρζων παράλληλα με την υλοποίηςη αυτοφ του προγράμματοσ θα 
εφαρμόςει ενιςχυτικά και πρόγραμμα εκπαίδευςησ των ωφελουμζνων πολιτών 
(μαθητών κλπ) μζςω του Κινθτοφ Κζντρου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και 
Ανακφκλωςθσ, για την εφαρμογή του οποίου θα υπάρξει ςφντομα λεπτομερήσ 
ενημζρωςη με πολλαπλά οφζλη.»  

Να διευκρινιςτεί ότι για όςουσ πολίτεσ ενδιαφζρονται,  ζχουν τη δυνατότητα 
εγγραφήσ ςτο πρόγραμμα: 

 Μέζω ηης mobile εθαρμογής The Green City, ποσ είναι διαθέζιμη 
ζε Google Play και App Store 

 Σηα Κινηηά Πράζινα Σημεία, είηε μέζω ηης ειδικής  touch οθόνης ή 
μέζω γραπηής αίηηζης 

 Μέζω ηης επίζημης ζελίδας https://www.thegreencity.gr/ 
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