ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πληροφορίες: Ζέρβα Ελένη
Tηλ.
: 2310 729608 & 729602
FAX
: 2310 729654
E- mail
: info@ampelokipi-menemeni.gr

Αμπελόκηποι,

05/06/2018

Δελτίο Τύπου
Παγκόσμια ημέρα Προστασίας του Περιβάλλοντος – 5 Ιουνίου, ωστόσο ο Δήμος
Αμπελοκήπων – Μενεμένης δεν περίμενε την σημερινή μέρα για να δράση.
Αρχικά, πριν ένα μήνα με σύνθημα «Ανακύκλωσε στους Μπλε Κάδους! Κάντο τρόπο ζωής!»
η Αντιδημαρχία Καθαριότητας σε συνεργασία με τον σταθμό ΣΚΑΪ, την Ελληνική Εταιρεία
Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ και την Ανατολική Α.Ε., ξεκίνησαν δράση ενημέρωσης για την
ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων.
Συνεχίσαμε δυναμικά με ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών του
δήμου μας, με την συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ και την
Ανατολική Α.Ε. και συγκεκριμένα της υπεύθυνης του προγράμματος ενημέρωσης της κ. Ν.
Ριζοπούλου, η οποία επισκέφθηκε σχολεία του Δήμου μας. Τα παιδιά έλαβαν μέρος σε
εκπαιδευτικά παιχνίδια και ενημερώθηκαν για τον σωστό τρόπο της ανακύκλωσης των
συσκευασιών από χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο, στους «μπλε κάδους».
Συγκεκριμένα στις 9/5 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων,
10-11/5 στο 3ο Δημοτικό, 14/5 στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, 17/5 στο 8ο Δημοτικό
Σχολείο, 15/5-18/5 στο 4ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων.
Η δράση ενημέρωσης θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο και στα υπόλοιπα Δημοτικά σχολεία της
Μενεμένης κα του Αγ. Νεκταρίου (Δενδροπόταμο).
Η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την ανακύκλωση συσκευασιών, για να κινητοποιηθούμε,
να αλλάξουμε συνήθειες και να βάλουμε την ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους για
πάντα στη ζωή μας συνεχίζεται και εκτός των σχολείων. Έτσι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους της Θεσσαλονίκης
διένειμε στους πολίτες έντυπο υλικό σχετικά με τα οφέλη της ανακύκλωσης και τη σωστή
διαχείριση των απορριμμάτων με τίτλο «Πάμε μαζί, ενώνουμε την πόλη, σώζουμε το περιβάλλον
μας».
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