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        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Πράσινες Αποστολές - Green Missions» - 

Μαθαίνουμε να ανακυκλώνουμε σωστά & Κερδίζουμε δώρα! 
 

 

Μπες στον διασκεδαστικό κόσμο της ανακύκλωσης! 

Ο Δήμος Ορεστιάδας, 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! 

Green Mission: Ο τρόπος ζωής σου, είναι #Zero Waste? 

Λάβε μέρος και μπες στην κλήρωση για ένα μοντέρνο θερμός 500ml: 
www.followgreen.gr/orestiada/Mission/Single/2858         

Η αποστολή στοχεύει να προτρέψει τον χρήστη να μειώσει την αλόγιστη χρήση και 
κατανάλωση αγαθών και να ακολουθήσει έναν «Zero Waste» τρόπο ζωής, καθώς ο 
όγκος των απορριμμάτων έχει αυξηθεί δραματικά, με αποτέλεσμα να γεμίζουν οι 
χώροι υγειονομικής ταφής με συσκευασίες και προϊόντα.  

«Zero Waste» - Πώς μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπία και να μειώσουμε τα 
απορρίμματά μας;  

Η πορεία προς τον «Zero Waste» τρόπο ζωής μπορεί να γίνει εφικτή, ακολουθώντας 
πέντε αρχές, γνωστές ως 5Rs: 

1. Refuse (Αρνηθείτε) 

Η πρώτη αρχή του «Zero Waste» τρόπου ζωής αφορά στην επιλογή μας να λέμε όχι 
στην αγορά ή κατανάλωση αγαθών, όπως συσκευασμένων προϊόντων, πλαστικών μια 
χρήσης κλπ. 

2. Reduce (Μειώστε) 

Η λογική της μείωσης των απορριμμάτων μας στηρίζεται στην επιλογή μας να 
μειώσουμε την κατανάλωση προϊόντων, τα οποία δεν μας είναι και τόσο απαραίτητα. 
Με αυτόν τον τρόπο, μαθαίνουμε να αξιολογούμε τι μας είναι χρήσιμο και τι όχι.  

3. Reuse (Επαναχρησιμοποιήστε) 

Τρίτο σε σειρά βήμα για την αλλαγή φιλοσοφίας, είναι η συνειδητοποίηση ότι η 
επαναχρησιμοποίηση προϊόντων έχει μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη 
για τον πλανήτη και τον άνθρωπο.  

4. Recycle (Ανακυκλώστε) 

Η ανακύκλωση, παρ’ όλο που αποτελεί τον πιο γνωστό τρόπο ένδειξης 
περιβαλλοντικής συνείδησης, έρχεται τέταρτη στη λίστα των πέντε αρχών του Zero 
Waste. Αυτό σημαίνει ότι, περνώντας από τα τρία προηγούμενα στάδια, θα πρέπει τα 
απορρίμματα ανά άτομο να έχουν μειωθεί κατά πολύ. Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα 
περιορισμένα απόβλητα τα διαχωρίζουμε και τα ανακυκλώνουμε σε ειδικούς κάδους 
(μπαταρίες, λαμπτήρες, πλαστικό, αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί κλπ). 

5. Rot (Κομποστοποιήστε) 

Η κομποστοποίηση είναι μια διαδικασία, στην οποία τα οργανικά μας απόβλητα 
αποικοδομούνται και ξαναγίνονται γόνιμο χώμα ή λίπασμα.  

 

http://www.followgreen.gr/orestiada/Mission/Single/2858


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. 

 


