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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ξεκίνηςε ςτα Μζγαρα, το Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ & Ανακφκλωςησ 

 
Τα τελευταία χρόνια ζχει μπεί ςτθν κακθμερινότθτα τθσ ηωισ των πολιτϊν 

του Διμου Μεγαρζων θ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τόςο με τθν τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων 
απορριμμάτων, με τθν λειτουργία του ςπιτιοφ τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν πλατεία 
Ολυμπιονικϊν ςτο κζντρο των Μεγάρων, με τουσ κόκκινουσ κάδουσ ςυγκζντρωςθσ 
ενδυμάτων και παπουτςιϊν, με τθν κατά καιροφσ ςυγκζντρωςθ υλικϊν 
ςυςκευαςίασ, με τθν ςυγκζντρωςθ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και με 
τθν αποκομιδι βιοαποβλιτων με κετικά αποτελζςματα. 

Οι πολίτεσ ζχουν ενθμερωκεί και ανταποκρίνονται ςε αρκετά ικανοποιθτικό 
βακμό πλιν όμωσ για να γίνει προςζγγιςθ ςτουσ τελικοφσ ςτόχουσ χρειάηεται ακόμα 
πολφσ δρόμοσ τόςο ςε χρόνο και ςε μζςα ςυγκζντρωςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
όςο και ςυςτθματικι προςπάκεια ϊςτε οι πολίτεσ να ευαιςκθτοποιθκοφν 
περιςςότερο και τα αποτελζςματα τόςο για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ όςο 
και προσ το ςυμφζρον των ωφελουμζνων από τα ζςοδα τθσ ανταποδοτικισ 
ανακφκλωςθσ να πιάνουν τόπο ςτα νοικοκυριά. 

Ετςι λοιπόν ςιμερα ςτο Διμο Μεγαρζων τρζχουν ςυγχρόνωσ δφο νζα 
προγράμματα ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ υλικϊν, ςτα Μζγαρα και ςτθ Νζα 
Πζραμο. 

Το ζνα ( the green city) αφορά τθ ςυγκζντρωςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν από 
διάφορα κινθτά πράςινα ςθμεία, τα οποία ιδθ ζχουν γνωςτοποιθκεί και γίνεται 
ανακφκλωςθ ςτα Μζγαρα και ςτθ Νζα Πζραμο και το δεφτερο αφορά τθν 
εκπαίδευςθ των πολιτϊν ϊςτε να ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλα όςα ζχουν να κάνουν 
με τθν ζννοια και τθ ςθμαςία τθσ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 

Και πώσ γίνεται αυτό; Με τθν ςυνεργαςία του Διμου και τθσ 
“ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”, λειτουργεί  “Κινητό  Κζντρο Περιβαλλοντικήσ 
Εκπαίδευςησ & Ανακφκλωςησ”, ςτθν Πλατεία Αγίου Λαυρεντίου, ςτα Μζγαρα, που 
ξεκίνθςε αυτιν τθν εβδομάδα και κα διαρκζςει ζνα μινα, περίπου. 

Πρόκειται για ζνα διώροφο λεωφορείο, το οποίο ζχει διαμορφωκεί 
κατάλλθλα κι ζχει όλον τον απαραίτθτο εξοπλιςμό με οπτικοακουςτικά μζςα, για να 
γίνεται θ εκπαίδευςθ  μακθτϊν και πολιτϊν γενικά από εξουςιοδοτθμζνο 
προςωπικό ϊςτε τα παιδιά να ςυμμετζχουν και να μακαίνουν. 



Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ Σταμοφλησ δήλωςε: 
« Εγκαταςτάκθκε από  το απόγευμα τθσ Δευτζρασ 27 Σεπτεμβρίου 2021, 

ςτθν Πλατεία του Αγίου Λαυρεντίου ςτα Μζγαρα, το «Κινητό Κζντρο 
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ & Ανακφκλωςησ», το οποίο κα λειτουργεί 
κακθμερινϊσ από Δευτζρα ζωσ Παραςκευή από τισ 9 το πρωϊ μζχρι τισ 4 το 
απόγευμα και κάκε Σάββατο από τισ 10:00  το πρωϊ  μζχρι τισ 13:00 μετά το 
μεςθμζρι. Σασ προςκαλοφμε και περιμζνουμε να το επιςκεφκείτε φζρνοντασ 
πλαςτικζσ και μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ. 

Στόχοσ είναι να το επιςκεφτοφν οι μακθτζσ όλων των Σχολείων τθσ πόλθσ και 
του Διμου και όποιοι ςυμπολίτεσ το επικυμοφν ϊςτε να εκπαιδευτοφν και να 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 
ανάπτυξθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και τθσ εκπαίδευςθσ των δθμοτϊν 
γενικότερα ςτα κζματα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ κυκλικισ οικονομίασ. 

Το Κζντρο αυτό θα λειτουργήςει ςε αυτό το χώρο μζχρι τισ 23 Οκτωβρίου 
2021. 

Ο Δήμοσ κα επικοινωνιςει με τουσ Διευκυντζσ των Σχολείων, ϊςτε κάκε 
ϊρα ζνα τμιμα μακθτϊν, να επιςκζπτεται το Κζντρο και όχι ταυτόχρονα όλο το 
Σχολείο, για τθν αποφυγι ςυνωςτιςμοφ διότι πρζπει να τθροφνται και τα μζτρα 
προςταςίασ των μακθτϊν από τον Κορωνοϊό.  

Ετςι λοιπόν μακθτζσ κι εκπαιδευτικοί κα επιςκεφτοφν το Κινθτό Κζντρο 
Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και ανακφκλωςθσ, κα ενθμερωκοφν και κα 
ςυνειδθτοποιιςουν τα ςθμαντικά οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ. 

Οι επιςκζπτεσ ανζρχονται ςτο δεφτερο επίπεδο του Κζντρου, ενθμερϊνονται 
από ειδικά καταρτιςμζνο πρόςωπο τα ςχετικά με τθν κεωρθτικι εκπαίδευςθ θ 
οποία διαρκεί λίγα λεπτά τθσ ϊρασ και κατεβαίνουν ςτο πρϊτο επίπεδο όπου 
πραγματοποιείται το πρακτικό μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, 
ανακυκλϊνοντασ ςτο αυτόματο μθχάνθμα ανταποδοτικισ ανακφκλωςθσ υψθλισ 
τεχνολογίασ, πλαςτικζσ και μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ, βιϊνοντασ ζτςι ςτθν πράξθ τθν 
διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ. 

 Μικροί και μεγάλοι ανακυκλϊνουν, εκπαιδεφονται μζςα από το ειδικά 
ςχεδιαςμζνο οπτικοακουςτικό υλικό και αποκτοφν γνϊςθ για τθν ανακφκλωςθ και 
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και κερδίηουν διάφορα ζπακλα. Σε κάκε 
περίπτωςθ όλοι ζχουμε να ωφελθκοφμε από τθν λειτουργία αυτοφ του «Κινητοφ 
Κζντρου Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ & Ανακφκλωςησ και φυςικά ο Δήμοσ κα 
ςυνεχίςει τθ ςυςτθματικι προςπάκεια με κάκε τρόπο προκειμζνου θ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
να γίνει βίωμα και τρόποσ ηωισ ςτθν κακθμερινότθτα όλων μασ.» 
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