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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

ΘΕΜΑ: ««Πράσινες Αποστολές - Green Missions» - Μαθαίνουμε να 
ανακυκλώνουμε σωστά & Κερδίζουμε δώρα!». 

 
 
 

 
Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης! 

Ο Δήμος Ορεστιάδας μέσα από εκπαιδευτικά «Green Missions» 
ευαισθητοποιεί τους δημότες σε θέματα ανακύκλωσης και ορθής διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Ο χρήστης ολοκληρώνοντας τους απαιτούμενους στόχους, 
κερδίζει επιπλέον πόντους επιβράβευσης από το ενημερωτικό υλικό και 
παράλληλα η προσπάθειά για ενημέρωση επιβραβεύεται με μία Followgreen 
κλήρωση. Κάθε 10 ημέρες, μία νέα «Πράσινη Αποστολή» βρίσκεται στη διάθεση 
των δημοτών! 
 
 
 
 



Green Mission: Βάζουμε «Stop» στα πλαστικά μίας χρήσης! 
Λάβε μέρος και μπες στην κλήρωση για ένα Xiaomi Redmi 9A 32GB: 

www.followgreen.gr/orestiada/Mission/single/2820  
 

Η αποστολή στοχεύει να προτρέψει τον χρήστη να αλλάξει συνήθειες, να μειώσει 
τη χρήση πλαστικού και να προστατεύσει το περιβάλλον, προσφέροντας του ένα 
πλήρες ενημερωτικό υλικό. 

Πλέον, η πλαστική συσκευασία, το πλαστικό ποτήρι, τα πλαστικά παιχνίδια 
είναι παντού γύρω μας! Με τον νόμο 4736/2020 που τέθηκε σε ισχύ στις 20 
Οκτωβρίου 2020 οριστικοποιήθηκαν διατάξεις για τον περιορισμό της 
πλαστικής ρύπανσης και των πλαστικών μιας χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, από 
τον Ιούλιο του 2021 καταργούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής 
πλαστικά μιας χρήσης: Μπατονέτες / Μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, μαχαίρια, 
κουτάλια, ξυλάκια φαγητού) / Πιάτα / Καλαμάκια / Αναδευτήρες ποτών / 
Πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών / Περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από 
διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) / Περιέκτες ποτών από διογκωμένο 
πολυστυρένιο (φελιζόλ) και τα καπάκια και καλύμματά τους / Κυπελλάκια για 
ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ) και τα καπάκια και καλύμματά 
τουs.  
Όροι και Προϋποθέσεις  
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. 
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