
 

Μζγαρα, 17 Απριλίου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ζημιζσ ςτουσ Κόκκινουσ κάδουσ Ανακφκλωςησ 
Ενδυμάτων και Τποδημάτων 

 
Είναι γνωςτό ότι ςτθν περιοχι των Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου ζχουν 

τοποκετθκεί οι Κόκκινοι Κάδοι Ανακφκλωςησ Ενδυμάτων και Τποδημάτων, εδώ 
και αρκετοφσ μινεσ ςε ςυνεργαςία του Διμου με τθν εταιρεία RECYCOM  και ο 
Διμοσ ζχει ζςοδα, τα οποία διατίκενται για τισ ανάγκεσ του Κοινωνικοφ 
Παντοπωλείου με τρόφιμα και άλλα είδθ. 

Σισ θμζρεσ του Πάςχα δυςτυχώσ διαπιςτώκθκε ότι κάποιοι προφανώσ 
αςυνείδθτοι προξζνθςαν ηθμίεσ ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ κάδουσ, που αντί για ροφχα 
και παποφτςια ζριξαν ςφμμεικτα απορρίμματα με ςυνζπεια να καταςτραφοφν τα 
ροφχα, που υπιρχαν και να ςαπίςουν και  να μθν μποροφν να ανακυκλωκοφν και οι 
κάδοι να λερωκοφν και θ εικόνα που παρουςίαηαν απαράδεκτθ ζωσ τραγικι. 

Είναι γνωςτό ότι οι ςυγκεκριμζνοι Κόκκινοι Κάδοι δζχονται Ροφχα, 
ηευγαρωμζνα παποφτςια (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά), Λευκά είδθ (κουρτίνεσ, 
ςεντόνια, μαξιλάρια κ. α.) τςάντεσ, ηώνεσ. 

ε αυτοφσ ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ να ρίχνονται Λερωμζνα ι βρεγμζνα ροφχα, χαλιά 
και παλιά υφάςματα, αηευγάρωτα παποφτςια, οργανικά απόβλθτα και γενικώσ 
ςκουπίδια οφτε ςυςκευαςίεσ (πλαςτικό, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί) οφτε και λάδια. 

Η εταιρεία RECYCOM διζκεςε το απαραίτθτο προςωπικό, πζταξαν το 
περιεχόμενο που είχε ςαπίςει, ζπλυναν τουσ κάδουσ και είναι πλζον ςτθ κζςθ τουσ 
κανονικά πεντακάκαροι να δεχκοφν για ανακφκλωςθ ροφχα και παποφτςια. 

Ο Πρόεδροσ του Σοπικοφ υμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ των Μεγάρων 
κ. Ηλίασ Μουςταϊρασ διλωςε: 

« Σο γεγονόσ αυτισ τθσ ηθμίασ που προκλικθκε τισ θμζρεσ του Πάςχα ςτουσ 
Κόκκινουσ κάδουσ είναι απαράδεκτο και με λυπεί αφάνταςτα. Παρακαλώ ιδιαίτερα 
τουσ πάντεσ να ςεβαςτοφν τουλάχιςτον τον ςκοπό για τον οποίο ζχουν τοποκετθκεί 
ςτα Μζγαρα και ςτθ Νζα Πζραμο οι ςυγκεκριμζνοι κάδοι. Ο Διμοσ από αυτι τθ 
δράςθ ειςπράττει 150 ευρώ μθνιαίωσ και Χριςτοφγεννα και Πάςχα από 500 ευρώ 
και αυτά τα χριματα διατίκενται αποκλειςτικά για τθν ενίςχυςθ των αναγκών του 
Κοινωνικοφ Παντοπωλείου. Εφχομαι να μθν ξαναςυμβεί αυτό το δυςάρεςτο 
γεγονόσ.»                                               

 
Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
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