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Μζγαρα,12/ 6/2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Tην Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, ςτο Δημαρχείο Μεγάρων 

Βραβεφτηκαν οι ςυμμεταςχόντεσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ “ανακφκλωςησ 
για τουσ μαθητζσ των Σχολείων” και “Κήπων & Μπαλκονιών”, 

ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ τησ Παγκόςμιασ Ημζρασ Περιβάλλοντοσ 
 

τo  πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ  Παγκόςμιασ Ημζρασ Περιβάλλοντοσ ο 
Διμοσ Μεγαρζων διοργάνωςε εφζτοσ δφο εκδθλϊςεισ. 

Η μία είχε να κάνει με τον “Διαγωνιςμό Κήπων και Μπαλκονιών”, που 
εφζτοσ διοργανϊκθκε για δεφτερθ φορά με φροντίδεσ  από το Σοπικό υμβοφλιο 
του Διμου Μεγαρζων και θ δεφτερθ αφοροφςε τον “Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό 
Διαγωνιςμό Ανακφκλωςησ για τουσ μαθητζσ των Σχολείων Μεγάρων και Νζασ 
Περάμου” με τθν ςυνεργαςία του “Εθνικοφ Συςτήματοσ Ανταποδοτικήσ 
Ανακφκλωςησ Συςκευαςιών” υπό τθν αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπιςκόπου 
Ακθνϊν & Πάςθσ Ελλάδοσ κ.κ. Ιερωνφμου. 

Σθν Σετάρτθ λοιπόν, 6 Ιουνίου 2018, ϊρα 19.00, ςτθν κατάμεςτθ  αίκουςα 
υνεδριάςεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτο Δθμαρχείο Μεγάρων, από μακθτζσ, 
γονείσ, εκπαιδευτικοφσ  και πολίτεσ, ζλαβε  χϊρα θ τελετι ΒΡΑΒΕΤΗ των 
διακρικζντων και ςτουσ δφο αυτοφσ  διαγωνιςμοφσ. 

Παρόντεσ ςτθν εκδιλωςε ο Διμαρχοσ Μεγαρζων κ. Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, οι 
Αντιδιμαρχοι κ. Λζνα Ριγα και Κϊςτασ Φυλακτόσ, ο Πρόεδροσ τθσ Αϋκμιασ χολικισ 
Επιτροπισ κ. Γιάννθσ Κολάτασ, ο Πρόεδροσ του Σοπικοφ υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ των Μεγάρων κ. Ηλίασ Μουςταϊρασ, ο Δθμοτικόσ  φμβουλοσ κ. Κϊςτασ 
Δρυμοφςθσ και ο Σοπικόσ φμβουλοσ κ. πφροσ Αιγινίτθσ. 

τον Διαγωνιςμό Κήπων και Μπαλκονιών, υπιρξαν φζτοσ περιςςότερεσ 
ςυμμετοχζσ από πζρυςι και θ αρμόδια επιτροπι ( κ.κ. Νικολοποφλου – Κόμπουλθ 
Αννα, Ιωαννίδου Αγάπθ και Παπακωνςταντίνου Μαρία) φςτερα από αυτοψίεσ που 
πραγματοποίθςε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ  αποφάςιςε και κατζλθξε ςτουσ νικθτζσ που 
βραβεφτθκαν από το Διμαρχο  και τουσ  απονεμικθκαν αναμνθςτικά διπλϊματα 
και τιμθτικζσ πλακζτεσ. 

Ετςι λοιπόν για τα καλφτερα Μπαλκόνια διακρίκθκαν θ κ. Κουρμπζτθ – 
Παπαγιάννθ, θ κ. Κουςτζρθ και θ κ. Παπαδοποφλου. 

Για τουσ καλφτερουσ Κιπουσ βραβεφτθκαν το 7ο Δθμοτικό χολείο Μεγάρων, 
θ κ. ιδζρθ – Καροφντηου και θ κ. Σηθράλθ. 



τουσ πρϊτουσ νικθτζσ επίςθσ δόκθκαν αντίςτοιχα ζνα μονοιμερο ταξίδι 
ςτο νθςί τθσ Σινου  και ςτθν Πφλο που ιταν προςφορά του Σαξειδιωτικοφ Γραφείου 
του κ. Σπφρου Παπαςταμάτη. 

τον Διαγωνιςμό Ανακφκλωςησ, που ξεκίνθςε τθν 1θ Φεβρουαρίου και 
ολοκλθρϊκθκε ςτισ 31 Μαϊου 2018, ςυμμετείχαν 46 τμιματα μακθτϊν από χολεία 
των Μεγάρων βραβεφτθκαν  τρία με τισ  περιςςότερεσ ςυςκευαςίεσ. 

Από τθν καταμζτρθςθ των κουπονιϊν που ζγινε προζκυψε ότι 
ανακυκλϊκθκαν ςυνολικά 188.193 ςυςκευαςίεσ. 

Σο πρώτο βραβείο, που ιταν ζνα Smartwatch  για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ 
δόκθκε ςτο 3ο Γυμνάςιο Μεγάρων, το δεφτερο, που ιταν μία Action Camera  για 
όλουσ δόκθκε ςτο 9ο Δθμοτικό χολείο Μεγάρων και το τρίτο βραβείο, που ιταν 
MP4 Player ςτα μζλθ τθσ ομάδασ του 7ου Δθμοτικοφ χολείου Μεγάρων. 
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