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THE GREEN CITY ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Στα κινητά πράσινα
σημεία θα συλλέγονται
οι παρακάτω τύποι
ανακυκλώσιμων υλικών:

66

4.000.000

1,2τ

60

Δήμοι*

κάτοικοι **
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μέρες την
εβδομάδα
λειτουργία

• Χαρτί / χαρτόνι
• Γυαλί
• Ηλεκτρονικός &
Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
• Ρούχα (ένδυση/υπόδηση)
-Υφάσματα

συλλογή
ανά όχημα

κινητά
πράσινα
σημεία
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τύποι υλικών
ανακυκλωσης

• Μεταλλικά αντικείμενα
• Αλουμίνιο
• Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
• Πλαστικά
Λοιπά Υλικά

*στην Περιφέρεια Αττικής
**(Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011)

Ο νέος ΕΣΔΑ εκτιμά ότι το 2025 θα παράγονται περίπου 1.875.000 τόνοι
απορριμμάτων και θα πρέπει να εκτρέπονται μέσω χωριστής συλλογής
τουλάχιστον 490.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών για τη συμμόρφωση με
τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / edsna.gr
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ
ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ THE GREEN CITY;
Μέσω του προγράμματος, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν
τα διαχωρισμένα υλικά τους και να αποκτούν άµεσο κέρδος. Ο τύπος και το
βάρος των υλικών που προσκοµίζουν προς ανακύκλωση, µετατρέπονται σε
πόντους και κερδίζουν οφέλη µέσω των συνεργατών του THE GREEN CITY!
Οι πολίτες ενημερώνονται μέσω της mobile εφαρμογής THE GREEN CITY και
παραδίδουν τα υλικά σε Κινητά Πράσινα Σημεία (βαν), που πραγματοποιούν
προκαθορισμένα δρομολόγια καθημερινά στην Αττική.

ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ
ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ THE
GREEN CITY;

• Χαρτί / χαρτόνι
• Γυαλί
• Ηλεκτρονικός &
Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
• Ρούχα (ένδυση/υπόδηση)
-Υφάσματα

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ THE GREEN CITY ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;
Μέσω του προγράμματος, έχουν τη δυνατότητα όλες οι επιχειρήσεις να
προσφέρουν προσφορές & εκπτώσεις στους πολίτες που ανακυκλώνουν,
ώστε να έχουν άµεσο κέρδος, εξαργυρώνοντας τους πόντους τους.
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• Μεταλλικά αντικείμενα
• Αλουμίνιο
• Βρώσιμα Έλαια και Λίπη
• Πλαστικά
Λοιπά Υλικά

ΚΙΝΗΤΆ ΠΡΆΣΙΝΑ ΣΗΜΕΊΑ (ΚΠΣ)
Οι δημότες, ενημερώνονται και παραδίδουν τα διαχωρισμένα υλικά τους (κυρίως υλικά εκτός από συσκευασίες)
σε ΚΠΣ που πραγματοποιούν δρομολόγια (με προκαθορισμένες στάσεις σε σημεία συνάθροισης κοινού, όπως
πλατείες, υπαίθρια Parking, κτλ.).
Ένα ειδικά σχεδιασμένο όχημα για ξεχωριστή συλλογή:
Χαρτί / χαρτόνι, Γυαλί, Ηλεκτρονικός & Ηλεκτρικός
Εξοπλισμός, Ρούχα (ένδυση/υπόδηση) - Υφάσματα,
Μεταλλικά αντικείμενα, Αλουμίνιο, Βρώσιμα Έλαια
και Λίπη, Πλαστικά.
Λοιπά Υλικά.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΠΟΡΤΟΦΌΛΙ

Με το αριθμό του κινητού τους, με το email τους ή με
την κάρτα THE GREEN CITY, συλλέγουν πόντους σε
ηλεκτρονικό πορτοφόλι, βάσει του βάρους των υλικών που
ανακυκλώνουν και ζυγίζονται πάνω στο ΚΠΣ. π.χ. είναι
κιλό υλικών αλουμινίου θα αντιστοιχεί σε ΧΧΧ πόντους.

Στο website και στην mobile εφαρμογή

μπορούν να βλέπουν ανά πάσα στιγμή τους διαθέσιμους
πόντους τους και τις προσφορές των επιχειρήσεων, ώστε
να προχωρούν σε εξαργυρώσεις.
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ΤΡΌΠΟΙ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΠΟΛΙΤΏΝ
ΕΓΓΡΑΦΉ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗΣ
Στα Κινητά Πράσινα Σημεία (αλλά και online) οι
πολίτες μπορούν να εγγράφονται στο πρόγραμμα
επιβράβευσης (σε μία κάρτα με QR code ή QR
code στο κινητό).

ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΡΆΣΙΝΑ ΣΗΜΕΊΑ
Μέσω touch οθόνης που υπάρχει στα ΚΠΣ.
Μέσω του www.thegreencity.gr
Μέσω της Mobile Εφαρμογής The Green City

ΤΗΕ GREEN CITY

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / edsna.gr
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ΚΆΡΤΑ ΠΟΛΊΤΗ THE GREEN CITY ΜΕ QR CODE
Για εύκολη αναγνώριση χρήστη
για όσους δεν χρησιμοποιούν Smartphone
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ΑΊΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ THE GREEN CITY
Για εγγραφή στα Κινητά Πράσινα Σημεία για όσους
δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για την εγγραφή τους

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ
Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσφέρουν εκπτώσεις,
σε υπηρεσίες ή/και προϊόντα, στο πλαίσιο της ‘Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης’ που τις διέπει.
Η κάθε προσφορά απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό πόντων
του προγράμματος THE GREEN CITY. H ισοτιμία του κάθε
πόντου θα είναι προκαθορισμένη.
Για τις επιχειρήσεις που συνεργάζονται, υπάρχει ένα

online ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης όπου μπορούν να
επεξεργάζονται τις προσφορές τους, να ταυτοποιούν τον χρήστη
(μέσω αριθμού τηλεφώνου ή email), να βλέπουν ιστορικό των
εξαργυρώσεων και να πραγματοποιούν εξαργυρώσεις στις
προσφορές τους.
Εναλλακτικά οι πολίτες λαμβάνουν κωδικούς (που δημιουργούνται
από τις επιχειρήσεις) από την εφαρμογή THE GREEN CITY, που
μπορούν να τους χρησιμοποιούν απευθείας στις επιχειρήσεις.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ / ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ / ΚΕΡΔΙΖΩ

Κάθε τόνος
ανακυκλωμένου
χαρτιού «σώζει»

17

Δέντρα και

26.300
λίτρα νερού

Κάθε τόνος
ανακυκλωμένου
αλουμινίου εξοικονομεί το

90%
της ενέργειας που
απαιτείται για την
παραγωγή 1 τόνου
νέου υλικού
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Κάθε τόνος
ανακυκλωμένου
γυαλιού εξοικονομεί

582kg
CO2

Τα πλαστικά
χρειάζονται

50
500

έως και

έτη για να διασπαστούν
πλήρως

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ
Για τους Πολίτες υπάρχει συνεχής ενημέρωση μέσω εξατομικευμένων κινήτρων
για την ευαισθητοποίηση τους και προώθηση των προσφορών εξαργύρωσης.
H επικοινωνία ενισχύεται από Social και Digital Media Μέσα, Advertorials,
αναφορές σε εκπομπές και Δελτία Ειδήσεων, κτλ.
Η ενημέρωση για το πρόγραμμα των ΚΠΣ και που βρίσκονται, καθώς και
πληροφορίες για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενισχύονται από μηνύματα
που λαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι πολίτες, μέσω:

• Mobile Push Notifications • E-mail • SMS • Viber messaging
Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις καλούνται αντίστοιχα να επικοινωνήσουν την
ενέργεια στα πλαίσια των E.K.E. ενεργειών τους.
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΆΒΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ
Παρέχεται ειδικό sticker / logo σήμανσης
για το πρόγραμμα THE GREEN CITY, για
τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για χρήση
σε φυσικά καταστήματα, social media,
website, κτλ., ώστε να αναγνωρίζονται
εύκολα από το κοινό.
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