
 

 

 

 

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni 
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23  Ampelokipi  
Thessaloniki - Greece 

Tel. : 2313 313600   Fax : 2310 729654                                                                                                                                                                                                                                   
E-mail : info@ampelokipi-menemeni.gr 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    
Tηλ.              : 2310 729608 & 729602                    
FAX              : 2310 729654                 
E- mail          : info@ampelokipi-menemeni.gr   
 
 

Αμπελόκηποι,  18/ 3 /2021 
   
     

                               

 

Προς: M.M.E.  
 

«Πράσινες Αποστολές - Green Missions» - 
Μαθαίνουμε τη σωστή ανακύκλωση & Κερδίζουμε δώρα! 

 
Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, προσφέρει στους δημότες την ευκαιρία να έρθουν 

πιο κοντά στον κόσμο ανακύκλωσης, μέσα από ολιγόλεπτες εκπαιδευτικές «Πράσινες 

Αποστολές - Green Missions». Ο χρήστης ολοκληρώνοντας τους απαιτούμενους 

στόχους, κερδίζει επιπλέον πόντους επιβράβευσης από το ενημερωτικό υλικό και 

παράλληλα αποκτά συμμετοχή σε κληρώσεις Followgreen για υπέροχα δώρα. Κάθε 10 

ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση των δημοτών! 

 

Η αποστολή στοχεύει να προτρέψει τον χρήστη να μειώσει την αλόγιστη αγορά νέων 

προϊόντων και να στραφεί στη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση είτε στην αγορά 

προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά, καθώς δεν πρόκειται για τάση, αλλά για ηθική και 

οικολογική μόδα γνωστή με τον όρο «upcycling» » ή αλλιώς δημιουργική 

επαναχρησιμοποίηση 

 

Αυτή την εβδομάδα καλούμε τους δημότες να λάβουν μέρος στην Πράσινη Αποστολή- 

Green Mission της εβδομάδας με θέμα: «Η μόδα συναντά την ανακύκλωση!» και 

συγχρόνως στην κλήρωση για μία τσάντα Fabric Republic: 

www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/Mission/Single/2885 

 

Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση 

Η ανάδειξη του/της νικητή/τριας της κλήρωσης θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της 

ηλεκτρονικής επιλογής τυχαίου αριθμού. Το δώρο θα αποστέλλεται στον χώρο της 

επιλογής του/της νικητή/τριας μέσω εταιρείας courier, ύστερα από την ταυτοποίηση των 

στοιχείων του/της. Απαραίτητη προϋπόθεση μίας έγκυρης συμμετοχής είναι η ολοκλήρωση 

των στόχων του Green Mission με παράλληλη εξαργύρωση των απαιτούμενων πόντων 

στην ενεργή κλήρωση. 

Σας ευχαριστούμε όλους για την προσπάθεια που καταβάλλετε καθημερινά 

ανακυκλώνοντας και ελπίζουμε να συνεχίσετε, ακόμη δυναμικότερα μέσω αυτής της 

εκπαιδευτικής δράσης. 

 
 

http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/Mission/Single/2885


 

 

 

 

Μunicipality of Ampelokipi - Menemeni 
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23  Ampelokipi  
Thessaloniki - Greece 

Tel. : 2313 313600   Fax : 2310 729654                                                                                                                                                                                                                                   
E-mail : info@ampelokipi-menemeni.gr 

Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης! 

 


