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ΜΕΓΑΡΑ,23 επτεμβρίου 2021 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
Πρόγραμμα Ανταποδοτικήσ Ανακφκλωςησ “The Green City”,  

ςτο Δήμο Μεγαρζων, ςε ςυνεργαςία με την Περιφζρεια Αττικήσ  
και τον ΕΔΝΑ, ξεκινάει ςτα Μζγαρα και ςτη Νζα Πζραμο 

 

το πρόγραμμα αυτό ςε κακθμερινι βάςθ 60 Κινητά Πράςινα ημεία, κα 

πραγματοποιοφν δρομολόγια, κα ςτακμεφουν και κα λειτουργοφν ςε κάκε Διμο τθσ 

Περιφζρειασ Αττικισ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να ανακυκλϊνουν τα 

διαχωριςμζνα υλικά πολλϊν κατθγοριϊν (Χαρτί/Χαρτόνι, Πλαςτικά, Μεταλλικά 

Αντικείμενα, Αλουμίνιο, Γυαλί, Ηλεκτρονικόσ/Ηλεκτρικόσ Εξοπλιςμόσ, Βρώςιμα Ζλαια & 

Λίπη, καθώσ και Ροφχα/Τφάςματα) και να επιβραβεφονται. 

Οι πολίτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα εγγραφισ 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/ 
το Δήμο Μεγαρζων κα πραγματοποιοφνται 2 δρομολόγια τθν εβδομάδα, για τθ μζγιςτθ 

κάλυψθ του πλθκυςμοφ ςτισ ϊρεσ: 

1. 09:30 – 12:00 
2. 12:30 – 14:25 
3. 14:45 – 15:40 

 Αυτιν τθν ΠΑΡΑΚΕΤΗ 24 επτεμβρίου 2021, πιλοτικά το Πρόγραμμα κα βρίςκεται ςτθ 

Νζα Πζραμο, ςτο Λιμάνι ϊρεσ: 09.30 ζωσ 12.00 και ςτα Μζγαρα (ςτον κυκλικό κόμβο τθσ 

Εξω Βρφςησ , ϊρεσ: 12.30 ζωσ 14.25 και ςτο Δημοτικό  Πάρκινγκ  ςτον χϊρο του πρϊθν 

τακμοφ του ΟΕ, ϊρεσ: 14.45 ζωσ 15.40). 

Εγκαίρωσ θα δημοςιευθεί το αναλυτικό πρόγραμμα ςτάςεων τησ Ανταποδοτικήσ 

Ανακφκλωςησ ςτα Μζγαρα και ςτη Νζα Πζραμο. 

  

https://www.thegreencity.gr/


  

Σο πρόγραμμα,THE GREEN CITY υλοποιείται ςτον ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ςε 

ςυνεργαςία με τθν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ, τον ΕΔΝΑ και τθν εταιρεία Citipost και 

απευκφνεται ςε περίπου 4εκ. πολίτεσ, ςτουσ 66 διμουσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πολίτεσ ενθμερϊνονται μζςω τθσ mobile εφαρμογισ THE GREEN CITY για τα ςθμεία ςτα 

οποία κα λειτουργοφν τα Κινητά Πράςινα ημεία και προςκομίηουν διαχωριςμζνα 

ανακυκλϊςιμα υλικά. Με αυτόν τον τρόπο τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να ανακυκλϊνουν 

υλικά πολλϊν κατθγοριϊν και να επιβραβεφονται. 

  



 

Οι κατθγορίεσ των υλικϊν, που μποροφν να ςυλλεχκοφν – ανακυκλωκοφν ςτα Κινητά 

Πράςινα ημεία είναι οι κάτωκι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο τφποσ και το βάροσ των υλικϊν που προςκομίηονται προσ ανακφκλωςθ, 

μετατρζπονται ςε πόντουσ και οι πολίτεσ λαμβάνουν κουπόνια και κερδίηουν οφζλθ µζςω 

των ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων του προγράμματοσ, οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτθν 

mobile εφαρμογι THE GREEN CITY. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα επιςκεφτείτε τθν 

ιςτοςελίδαwww.thegreencity.gr ι καλζςτε ςτο τθλ.: 210 9215 5000 

 

 

THEGREENCITY/AppleStore  THEGREENCITY/GooglePlay 

 

 

 
 
 

Εκ τοσ Γραυείοσ Επικοινωνίας 

& Δημοσίων Στέσεων 

 
  

  

 
   

 
 

http://www.thegreencity.gr/
https://apps.apple.com/gr/app/the-green-city/id1537439027?l=el
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.thegreencity

