
 

Μζγαρα, 6 Νοεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράςεισ του Διμου Μεγαρζων (18 – 26 Νοεμβρίου),ςτο πλαίςιο 
τθσ “Ευρωπαϊκισ Εβδομάδασ μείωςθσ των αποβλιτων 2017” 

 
Ολθ θ Ευρώπθ μαηί ςτον αγώνα για τθ μείωςθ των αποβλιτων. 
Η μείωςθ των αποβλιτων είναι πλζον επιτακτικι ανάγκθ για το Περιβάλλον, 

τθν οικονομία, αλλά και  για τθν Ευρωπαϊκι Ενωςθ. Αρκεί να αναλογιςτεί κανείσ ότι 
τα Οικιακά απόβλθτα ζχουν διπλαςιαςτεί από το 1970. 

Το 2011 , 500 κιλά αςτικϊν αποβλιτων παριχκθςαν κατά μζςο όρο ανα 
άτομο ετθςίωσ ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ. Τα απόβλθτα αυτά είναι 
αποτζλεςμα και των μθ βιϊςιμων τρόπων παραγωγισ και κατανάλωςθσ. 

Η ανακφκλωςθ μειϊνει τθν ποςότθτα των αποβλιτων που αποτεφρϊνονται 
ι εναποκζτονται ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ και διαςφαλίηει ότι τα υλικά και 
ςυςτατικά των αποβλιτων, αφοφ υποςτοφν τθν κατάλλθλθ επεξεργαςία, κα 
ενταχκοφν ςτθ διαδικαςία καταςκευισ νζων προϊόντων. 

Ωσ εκ τοφτου θ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ χριςθσ των υλικϊν 
και των ενεργειακϊν πόρων και μειϊνει τθ ρφπανςθ και τθν υποβάκμιςθ του 
φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Επίςθσ με τθν επζκταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων, τθν 
προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν επαναχρθςιμοποίθςθ 
ςυμβάλλουμε ςτθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που παράγονται. 

Η επαναχρθςιμοποίθςθ βοθκά ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ, διότι προωκεί τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ μζςω τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. 

Η Ευρωπαϊκι Εβδομάδα Μείωςθσ των Αποβλιτων ςτθρίηεται ςτο 
τρίπτυχο: Μείωςθ - Επαναχρθςιμοποίθςθ – Ανακφκλωςθ με το ςλόγκαν «Δώςτου 
μια καινοφρια ηωι». 

Ετςι λοιπόν ςε αυτό το πλαίςιο  τθν εβδομάδα 18 ζωσ 26 Νοεμβρίου 2017, ο 
Διμοσ Μεγαρζων ςυμμετζχει ενεργά και προετοιμάηει ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. 

1. Τοποκζτθςθ ςτα Μζγαρα, ολοκλθρωμζνου κζντρου ανταποδοτικισ 
ανακφκλωςθσ (1 ευρϊ = 33 ςυςκευαςίεσ) ςτο κζντρο τθσ πόλθσ των 
Μεγάρων. 

2. Ημερίδεσ (Μζγαρα και Νζα Πζραμο) με ςυμμετοχι ειδικϊν για τθν 
αναγκαιότθτα και χρθςιμότθτα τθσ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 

3. Δθμιουργία Δθμοτικισ Ιματιοκικθσ (ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του 
Κοινωνικοφ Παντοπωλείου του Διμου), για επαναχρθςιμοποίθςθ 
ροφχων ςε καλι κατάςταςθ, 

 



4. Θεατρικι παράςταςθ για 600 μακθτζσ Δθμοτικϊν Σχολείων του Διμου 
Μεγαρζων τθν Παραςκευι 8 Δεκεμβρίου 2017, που διοργανϊνεται από 
τθν εταιρεία ανακφκλωςθσ Rebattery Α.Ε.  H  εταιρία αυτι αποτελεί 
Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςςωρευτϊν Οχθμάτων και 
Βιομθχανίασ που λειτουργεί μετά από ζγκριςθ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 
Ανακφκλωςθσ. 

5. Επίςκεψθ ζξι (6)  Σχολείων ςτο Πάρκο Ανταποδοτικισ Ανακφκλωςθσ, το 
οποίο λειτουργεί ςτο χϊρο του πρϊθν “Εκνικοφ Ιδρφματοσ Αγροτικισ 
Ερευνασ” ςτο Διμο Αγίων Αναργφρων – Καματεροφ, το οποίο αποτελεί 
το πρϊτο και μοναδικό αντίςτοιχο τθσ Ελλάδασ αλλά και τθσ Ευρϊπθσ. 
 
Οι εκδθλώςεισ αυτζσ προφανώσ ζχουν ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ του 
κοινοφ για τθν μείωςθ των αποβλιτων. 
Αςφαλϊσ από τθν επαναχρθςιμοποίθςθ υπάρχουν πολλά οφζλθ. 
Οφζλθ Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Οικονομικά. 
Τα Περιβαλλοντικά είναι: 
- Μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των επικίνδυνων αποβλιτων 
- Πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ 
- Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του Θερμοκθπίου, το οποίο οδθγεί 

ςτθν παγκόςμια κλιματικι αλλαγι 
- Σεβαςμόσ ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ (πρϊτεσ φλεσ, καφςιμα, δάςθ, 

νερό). 
                  Τα Κοινωνικά οφζλθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ είναι: 

- Καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ με τθν παροχι προϊόντων ςε 
νοικοκυριά χαμθλοφ ειςοδιματοσ 

- Κοινωνικι ζνταξθ, φζρνοντασ ςυνανκρϊπουσ μασ πίςω ςτθν αγορά 
εργαςίασ και τθν κοινωνία 

- Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ ςτθ ςυλλογι, διαλογι, τον ζλεγχο, τθν 
ανακαίνιςθ και τθν μεταπϊλθςθ 

- Εκπαίδευςθ πάνω ςε τομείσ όπωσ θ οδιγθςθ επαγγελματικϊν 
οχθμάτων, ξυλουργικζσ εργαςίεσ, θλεκτρολογικζσ επιςκευζσ, 
μάρκετινγκ  ι ακόμα και χειροτεχνίασ. 

 Τα Οικονομικά Οφζλθ είναι: 
- Εξοικονόμθςθ χρθμάτων 
- Εξοικονόμθςθ ενζργειασ, υλικϊν και χθμικϊν που ενςωματϊνονται 

ςτθ ςυςκευι λόγω μθ διάλυςισ τθσ. 
 
  Σε κάκε περίπτωςθ ανακυκλϊνουμε με προςοχι γιατί ακόμα και ζνα απόβλθτο  
ζχει αξία. 
 
 
 
 



                         Και τα οφζλθ τθσ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ είναι αρκετά: 
- Αποτρζπει τθ ρφπανςθ, μειϊνοντασ τθν ανάγκθ για τθν εξεφρεςθ 

νζων πρϊτων υλϊν 
- Εξοικονομεί ενζργεια λόγω αποφυγισ νζων πρϊτων υλϊν για τθν 

παραγωγι νζων προϊόντων 
- Συνδράμει ςτθ διατιρθςθ ενόσ καλφτερου περιβάλλοντοσ για τισ 

μελλοντικζσ γενιζσ 
- Συμβάλλει ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςτουσ κλάδουσ τθσ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και τθσ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ. 
 
 

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 

& Δθμοςίων Σχζςεων 
 


