 Λ. Κυρίζογλου για την πλατφόρμα Follwgreen:
Πηγή:

KARFITSA

Σελ.:

6

Επιφάνεια:

926.12 cm²

Θέματα:

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

Αρθρογράφος:

Ημερομηνία
έκδοσης:

06-04-2019

Κυκλοφορία:
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Λ. Κυρίζογϋου για ιην πλατφόρμα Foibwgreen:

Σιο δήμο μαβ η ανακύκλωση επιβραβεύεται!
Έχονταε καταφέρει να εδραιώσει την συνή

πωλείο και στο κοινωνικό φαρμακείο, δηλαδή,

θεια ins ανακύκλωσηε σε ένα μεγάλο ποσοστό

όταν οι πολίτεε δίνουν ρούχα, βιβλία, παιχνίδια,

των κατοίκων του δήμου Αμπελοκήπων - Με-

φάρμακα και άλλα χρήσιμα αντικείμενα που

νεμένηε, ο δήμαρχοε Λάζαροε Κυρίζογλου και

δεν τα έχουν ανάγκη. Το κουπόνι έχει μοναδικό

η δημοτική αρχή δημιούργησε μια διαδικτυακή
πλατφόρμα για να επιβραβεύει

ious

αριθμό και όταν καταχωρείται στην πλατφόρμα,

πολίτεε που

αντιστοιχεί σε πόντουε επιβράβευσηε. Στο μέλ

ανακυκλώνουν. 0 κ. Κυρίζογλου αναλύει στην

λον οι πολίτεε θα μπορούν να επισκέπτονται το

Karfitsa το σκεπτικό ίδρυσηε αυτήε τηε διαδικτυακήε πλατφόρμαε, αλλά και τα οφέλη που

πράσινο σημείο του δήμου ή διάφορεε γωνιέε

έχουν οι πολίτεε από αυτήν την εφαρμογή.

ανακύκλωσηε και να λαμβάνουν πόντουε επιβράβευσηε.

Πότε άρχισε να λειτουργεί η πλατφόρμα;
Στον

δήμο

μαε

η

πλατφόρμα

(www.

Οι πολίτεε χρησιμοποιούν τουε πόντουε επι-

followgreen.gr/ampelokipi-menemeni)

λει

βράβευσηε για να λαμβάνουν ειδικέε προσφο-

τουργεί από τιε 7 Νοεμβρίου 2018 και έχει ήδη

ρέε και εκπτώσειε σε προϊόντα και υπηρεσίεε

66 προσφορέε από 40 τοπικέε επιχειρήσει με

των τοπικών επιχειρήσεων. Επίσηε για να δωρί

Συνέντευξη

μεγάλη αποδοχή από τουε συμπολίτεε μαε. Οι

σουν πόντουε στα δημοτικά σχολεία στο πλαίσιο

προσφορέε δίνονται από τιε επιχειρήσειε που

του Σχολικού Διαγωνισμού "Πάμε Ανακύκλω

έχουν έδρα τον δήμο Αμπελοκήπων - Μενε-

ση", ενισχύονταε τιε προσπάθειεε των μαθητών.

μένηε και φυσικά περιμένουμε και άλλεε επι-

Τι είναι ο σχολικόε διαγωνισμόε «Πάμε

χειρήσειε να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή,

ανακύκλωση»;

αλλά ταυτόχρονα να προβληθούν. Μέσω αυτήε
του Δήμου.
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τηε πλατφόρμαε οι πολίτεε συγκεντρώνουν πό-

e

ενημέρωση που λαμβάνουν καθώε και για την

βραβεύει τουε ευαισθητοποιημένουε σε θέματα

ανακύκλωση που κάνουν. Οι πόντοι εξαργυ

ανακύκλωσηε πολίτεε, παρέχοντάε τουε εκπτώ-

ρώνονται σε παροχέε και εκπτώσειε προϊόντων

σειε σε τοπικέε επιχειρήσειε αλλά και επιχειρή

και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων. Πα

σει του ίδιου του Δήμου.
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ντουε για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την

ράλληλα μαθητέε και εκπαιδευτικοί μαθαίνουν

• 0 Δήμοε αποκτά ένα εργαλείο για να επι

• Με απλό και διασκεδαστικό τρόπο, οι πο

Από τον Δεκέμβριο του 2018 έχουμε ξεκινή
σει τον σχολικό διαγωνισμό «Πάμε ανακύκλω
ση», με την συμμετοχή 13 Δημοτικών Σχολείων
του Δήμου και 2.500 μαθητών. 0 Διαγωνισμόε
υλοποιείται υπό την αιγίδα τηε Διεύθυνσηε
Πρωτοβάθμιαε Εκπαίδευσηε Δυτικήε θεσσαλο-

και κάνουν ανακύκλωση στο σχολείο τουε και

λίτεε και οι μαθητέε εκπαιδεύονται στην ανακύ

νίκηε και σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ Κεντρι-

επιβραβεύονται με πλούσια και χρήσιμα δώρα.

κλωση και μαθαίνουν να ανακυκλώνουν στην

κήε Μακεδονίαε, την ΕΕΑΑ, την ΑΦΤΙ Σ Α.Ε. και το

To Followgreen ενώνει πολίτεε, σχολεία και επι

πράξη.

πρόγραμμα ανακύκλωσηε αλουμινίου «Κάθε

χειρήσει του δήμου, με στόχο την αύξηση τηε
ανακύκλωσηε, τη μείωση των αποβλήτων και τη

• Οι μαθητέε γίνονται πρωταγωνιστέε στην
ανακύκλωση του Δήμου.

σταδιακή ανάπτυξη τηε περιβαλλοντικήε συνεί-

• Η τοπική αγορά ενισχύεται και οι επιχει

δησηε σε μικρούε και μεγάλουε. Μέσα από την

ρήσει λαμβάνουν δωρεάν προβολή μέσω τηε

πλατφόρμα Followgreen:

πλατφόρμαε του Δήμου.

• Επιτυγχάνεται η αύξηση του ποσοστού τηε
ανακύκλωσηε των παραγόμενων αποβλήτων

ricos συμμετέχει κανείε στην πλατφόρμα
Followgreen;
Οι πολίτεε που κατοικούν ή εργάζονται στον

Ανακύκλωσε.
Κέρδισε!
Δήμοι
Αμπελοκήπων - ΗϊΥΐμενηδ

δήμο μαε μπορούν να κάνουν την εγγραφή τουε

Κουτί Μετράει». Οι μαθητέε συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, αλουμίνιο, μπαταρίεε)
στουε κάδουε που έχουν τοποθετηθεί εντόε των
σχολείων. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώνουν
πόντουε για την σχολική τουε μονάδα. Επιπλέ
ον, οι πόντοι αυτοί μπορούν να ενισχυθούν από
τιε δωρεέε των γονέων/μελών τηε πλατφόρμαε.
Όλοι οι μαθητέε που συμμετέχουν στον διαγωνι

εντελώε δωρεάν στην πλατφόρμα, δηλώνονταε

σμό θα επιβραβευτούν για την προσπάθεια τουε!

τη διεύθυνση κατοίκισε ή εργασία τουε στον

Όλοι οι μαθητέε θα λάβουν έπαινο συμμετοχήε,

δήμο. Από την εγγραφή τουε συγκεντρώνουν

ενώ τα πρώτα σχολεία του διαγωνισμού θα λά

πόντουε επιβράβευσηε

βουν χρηστικά δώρα για τιε σχολικέε τουε μονά-

• μέσω τηε εκπαίδευσηε και τηε ενημέρωση

δεε. Για τον σκοπό αυτό, ο Δήμοε διοργανώνει

που λαμβάνουν από βίντεο, κουίζ και άρθρα που

ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στιε

μπορούν να βρουν στην πλατφόρμα για την πρό
ληψη, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
• κάνονταε και δηλώνονταε την ανακύκλω
σή τουε σε διάφορα σημεία του δήμου, όπωε
στουε μπλε κάδουε/ κώδωνεε γυαλιού

17 Απριλίου και ώρα 10:00 στην αίθουσα «Καραπάντσειο», του Πολιτιστικού Κέντρου Αμπε
λοκήπων. Καλούμε μικρούε και μεγάλουε να
παρευρεθούν στην εκδήλωση και να απολαύ

• λαμβάνονταε κουπόνι ανακύκλωσηε όταν

σουν τιε ψυχαγωγικέε αλλά και εκπαιδευτικέε

κάνειε ενεργά είτε επαναχρησιμοποίηση ή ανα

δράσειε που θα λάβουν χώρα, καθώε και να επι

κύκλωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη δωρεά

κροτήσουν την προσπάθεια των συμμετεχόντων

συγκεκριμένων αγαθών στο κοινωνικό παντο

με την παρουσία τουε.
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