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Οι μαθητές ανακυκλώνουν

Γονείς και καθηγητές τους στηρίζουν

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε πως ξεκίνησε ο 3ος Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης σε όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία
του Δήμου Παλλήνης και αντίστοιχα ο 2ος Σχολικός Μαραθώνιος Ανακύκλωσης Junior, στα δημόσια Νηπιαγωγεία,
με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση των μαθητών σε ζητήματα σχετικά με την ανακύκλωση και την
πράσινη ενέργεια.

Πώς συμμετέχω στο Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης;

Μαθητές και  εκπαιδευτικοί  ανακυκλώνουν στους ειδικούς  κάδους που έχουν
τοποθετηθεί εντός του σχολείου. Τον πρώτο λόγο στην ανακύκλωση έχουν τα
παιδιά όπου μαζί με τους  γονείς τους διαχωρίζουν από το σπίτι τα υλικά που
αναφέρονται στην οπισθογραφημένη λίστα και  τα εναποθέτουν στους κάδους
των  σχολείων  για  ανακύκλωση.  Το  κάθε  κιλό  που  προσφέρει  το  σχολείο
μετατρέπεται σε πόντους. 
Για  τις  μικρές  ηλεκτρικές  ή  ηλεκτρονικές  συσκευές,  το  πρόγραμμα συλλογής
αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 15 Οκτωβρίου.
Επιπλέον οι γονείς μπορούν να στηρίζουν το σχολείο τους δωρίζοντας μηνιαίως
έως  και  100  από  τους  πόντους που  έχουν  λάβει  ως  μέλη  στο
followgreen.gr/pallini.

Πώς παρακολουθούμε την επίδοση του σχολείου μας; Πώς επιβραβεύεται;

Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις του σχολείου τους, αλλά και των άλλων σχολείων στον Δήμο
Παλλήνης, στη ειδική σελίδα www.followgreen.gr/pallini/school. Στην ίδια σελίδα μπορούν να κάνουν και τη δωρεά
πόντων στο σχολείο της αρεσκείας τους. Ο Δήμος επιβραβευει όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
αυτή σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο τέλος του Μαραθωνίου.

Πρωτοβουλία του Δήμου μας

Ο  Σχολικός  Μαραθώνιος  υλοποιείται  από  τον  Δήμο  Παλλήνης,  σε  συνεργασία  με  τη  Διεύθυνση  Π/θμιας
Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Αξιοποίησης (ΕΕΑΑ) Α.Ε., την ΑΦΗΣ Α.Ε., την
Ανακύκλωση  Συσκευών  Α.Ε.,  τη  FREE  RECYCLE,  τη  MARIRECYCLINGA.E.  και  την  Oil4Life  στο  πλαίσιο  της
πρωτοβουλίας followgreen.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση – ενημέρωση πολιτών για την ανακύκλωση και
την πράσινη ενέργεια, μέσω της δημοτικής ψηφιακής πλατφόρμας (www  .  followgreen  .  gr  /  pallini  ), όπου οι κάτοικοι
Παλλήνης έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν με τη διεύθυνσή τους και να:

 συγκεντρώνουν πόντους  επιβράβευσης κάνοντας  ανακύκλωση  σε  ειδικά  σημεία  του δήμου όπως το
κοινωνικό ανταλλακτήριο, κοινωνικό φαρμακείο, μπλε κάδοι, κα. και συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις
ενημέρωσης  για την ανακύκλωση και την πράσινη ενέργεια που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα,

 χρησιμοποιούν  τους  πόντους  επιβράβευσης  για  να  λαμβάνουν  ειδικές  προσφορές  και  εκπτώσεις  σε
προϊόντα και υπηρεσίες των τοπικών και δημοτικών επιχειρήσεων. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  www.followgreen.gr/pallini ή  να
επικοινωνήσετε στα στοιχεία: - Followgreen Δήμου Παλλήνης, 213 0436298, schools@followgreen.gr. 

Καλλιόπη Ζινέλη, Αντιδήμαρχος Υγείας και Περιβάλλοντος, 2132031651, 6974020778 zinelipopi  @  yahoo  .  gr  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
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ΛΙΣΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Χαρτί

 Βιβλία

 Τετράδια

 Σχολικά έντυπα

 Περιοδικά

 Εφημερίδες

 Λοιπά έντυπα π.χ. από ΔΕΚΟ 

 Μικρές μη ογκώδεις χάρτινες συσκευασίες

Πλαστικό

 Πλαστικά μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά ή 
άλλα μικρά και μεγάλα

 Πλαστικά καπάκια από οποιαδήποτε μπουκάλια

Τα μπουκάλια θα πρέπει να είναι άδεια από περιεχόμενο 
και να ΣΥΜΠΙΕΖΟΝΤΑΙ.

Αλουμίνιο

 Κουτάκια αλουμινίου από αναψυκτικά

Τα κουτάκια θα πρέπει να ξεπλένονται (να μην έχουν 
υπολείμματα από ρόφημα) και να συμπιέζονται.

Μπαταρίες

Όλα τα είδη φορητών μπαταριών (δηλαδή βάρους 
περίπου μέχρι 1500 γραμμάρια), είτε είναι 
πρωτογενείς (μίας χρήσης) είτε δευτερογενείς 
(επαναφορτιζόμενες).

Ενδεικτικά, μπαταρίες από τις ακόλουθες συσκευές 
(ραδιόφωνα, παιχνίδια, κινητά, φακούς, ρολόγια, 
κλπ.).

Τηγανέλαιο

Λάδι που έχει χρησιμοποιηθεί για το τηγάνισμα φαγητού.

Θα πρέπει να έχει σουρωθεί (για να μην έχει κατακάθια 
από φαγητά) και να τοποθετηθεί σε πλαστικό μπουκάλι 1-
1,5lt (μπουκάλι αναψυκτικού ή νερού).

Μικρές ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές

 Μικρές ηλεκτρικές σκούπες

 Ηλεκτρικά σίδερα

 Φρυγανιέρες

 Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες)

 Καφετιέρες

 Συσκευές για στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα 
δοντιών

 Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, 
ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου

 Ζυγαριές

 Υπολογιστές, εκτυπωτές και τα περιφερειακά 
αυτών

 Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες

 Συσκευές τηλεφώνου & φαξ, κινητά τηλέφωνα

 Άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη 
μετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών 
με τηλεπικοινωνιακά μέσα.

Τα παιδιά μπορούν να φέρουν μικρές συσκευές που 
μπορούν να χωρέσουν ενδεικτικά σε μία σακούλα του 
supermarket.


