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Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΕΠΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης υλοποιεί το ολοκληρωμένο και καινοτόμο πρόγραμμα
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και επιβράβευσης των πολιτών για την ανακύκλωση. Το πρόγραμμα
βασίζεται σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα (followgreen.gr/ampelokipi-menemeni) που ενώνει πολίτες,
τοπικές επιχειρήσεις και σχολεία.
Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της ανακύκλωσης, ο Δήμος
Αμπελοκήπων – Μενεμένης στοχεύει στην επιβράβευση των πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στην
παρούσα προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Οι πολίτες καθώς και όσοι εργάζονται εντός του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, μπορούν να
συμμετέχουν στη συλλογική αυτή προσπάθεια μέσω της εγγραφής τους στην πλατφόρμα.
Οι πολίτες του δήμου μας συγκεντρώσουν πόντους επιβράβευσης με τους εξής τρόπους:
 παίζοντας με quiz, βλέποντας video και διαβάζοντας άρθρα, με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό
χαρακτήρα για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση παλιών υλικών,
 ανακυκλώνοντας σε υφιστάμενες υποδομές (κάδους και σημεία επαναχρησιμοποίησης) της
γειτονίας ή/και σε κεντρικά σημεία του Δήμου (μπλε κάδοι χαρτιού/πλαστικού/μετάλλου
συσκευασιών γειτονιάς, μπλε κώδωνες γυαλιού, σημεία επαναχρησιμοποίησης, όπως κοινωνικό
παντοπωλείο για τρόφιμα, ρούχα, είδη σπιτιού και κοινωνικό φαρμακείο για φάρμακα, για τα
οποία λαμβάνουν κουπόνια επιβράβευσης κοκ),
 συστήνοντας την πλατφόρμα σε φίλους τους από τον Δήμο για να δυναμώσουν την
προσπάθεια,
 προτείνοντας καλές πρακτικές και παραδείγματα ανακύκλωσης, στέλνοντας φωτογραφίες,
άρθρα σχετικά για να αξιοποιηθούν για δημοσίευση στην πλατφόρμα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα μπορούν να εξαργυρώνουν τους πόντους επιβράβευσης άμεσα σε
ειδικές εκπτώσεις και άλλες παροχές σε τοπικά καταστήματα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης,
καθώς και με δωρεά στα σχολεία στο πλαίσιο προγραμμάτων ανακύκλωσης που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα.
Οι Τοπικές Επιχειρήσεις του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης:
1. Έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου πριν ακόμη ξεκινήσει η πλατφόρμα παρέχοντας
ειδικές εκπτώσεις και προνόμια, σε προϊόντα ή και υπηρεσίες τους, ως επιβράβευση στους
πολίτες που συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ανακύκλωσης.

2. Διαφημίζονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα (εικόνα, επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας τους,
περιγραφή της προσφοράς τους ) τόσο στους κατοίκους του Δήμου αλλά και σε όλους τους
επισκέπτες της πλατφόρμας ανεξαρτήτου περιοχής.
3. Συμμετέχουν δωρεάν στο πρόγραμμα και πέραν του εντύπου συμμετοχής δεν έχουν κάποια
άλλη υποχρέωση προς τον Δήμο.
Με αυτό τον τρόπο οι τοπικές επιχειρήσεις επιβραβεύουν την προσπάθεια των πολιτών για
ανακύκλωση, βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος της πόλης και ενισχύουν τη δραστηριότητα
της επιχείρησης τους με περιβαλλοντικό πρόσωπο.
O Δήμος Αμπελοκήπων -Μενεμένης με την παραπάνω πρωτοβουλία, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση
των πολιτών για το περιβάλλον, ενισχύει τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές, αυξάνει την ανακύκλωση
με τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου, ενισχύει την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις
προσφέροντας την δωρεάν προβολή τους στους κατοίκους αλλά και στο ευρύτερο κοινό εκτός Δήμου,
ενώ θα διεξάγει παράλληλα και μαθητικό διαγωνισμό ανακύκλωσης θέλοντας να ευαισθητοποιήσει
τους μαθητές γύρω από την ανακύκλωση.
Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης
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