
 
 

 

ΔΡΩ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ – ΖΩ 

 

Οι μαθητές ανακυκλώνουν 
Γονείς και καθηγητές τους στηρίζουν 

 
 

Αγαπητοί Γονείς, 

 

Σας ενημερώνουμε πως ξεκινά τη Δευτέρα 10/12 το ετήσιο πρόγραμμα «Δρω – 

Ανακυκλώνω – Ζω» στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Περιστερίου για την 

τρέχουσα σχολική χρονιά 2018-2019, με στόχο την ευαισθητοποίηση και 

επιβράβευση των μαθητών σε ζητήματα σχετικά με την ανακύκλωση. 

 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ανακυκλώνουν στο Κινητό Πράσινο Σημείο που 

θα βρίσκεται εντός των δημοτικών σχολείων του Δήμου. Το πράσινο σημείο θα 

παραμένει σε κάθε σχολείο για μια εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα 

ανακοινωθεί με την έναρξη της δράσης.  

 

Τον πρώτο λόγο στην ανακύκλωση έχουν τα παιδιά, όπου μαζί με τους γονείς τους 

διαχωρίζουν από το σπίτι τα υλικά και τα εναποθέτουν στους κάδους των 

σχολείων για ανακύκλωση. Τα υλικά που θα συλλέγονται είναι: χαρτί, 

μέταλλο, πλαστικό, καπάκια, μπαταρίες, γυαλί, λαμπτήρες, οργανικά, 

ρούχα και μικροσυσκευές. 

 

Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις του σχολείου τους, αλλά και 

των άλλων σχολείων, στην ειδική σελίδα followgreen.gr/peristeri/school. Στην ίδια 
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σελίδα μπορούν να στηρίζουν το σχολείο τους δωρίζοντας μηνιαίως έως και 

150 πόντους.  

Ο Δήμος θα επιβραβεύσει όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία 

αυτή σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί 3,4 και 5 Μαΐου στο Άλσος 

Περιστερίου. 

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση – 

ενημέρωση πολιτών για την ανακύκλωση, μέσω της δημοτικής ψηφιακής 

πλατφόρμας (followgreen.gr/peristeri), όπου οι κάτοικοι Περιστερίου έχουν τη 

δυνατότητα να εγγραφούν με τη διεύθυνσή τους και να: 

 συγκεντρώνουν πόντους επιβράβευσης κάνοντας ανακύκλωση και 

συμμετέχοντας σε δράσεις ενημέρωσης για την ανακύκλωση που είναι 

διαθέσιμες στην πλατφόρμα, 

 χρησιμοποιούν τους πόντους επιβράβευσης για να λαμβάνουν ειδικές 

προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες των τοπικών 

επιχειρήσεων ή για να κάνουν δωρεά πόντων.  

Καλούμε όλους να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια του Δήμου μας καθώς η 

νέα γενιά είναι αυτή που θα χτίσει ένα βιώσιμο μέλλον. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

followgreen.gr/peristeri ή να επικοινωνήσετε απευθείας με: 

- Followgreen Δήμου Περιστερίου, 213 0436298, 

schools@followgreen.gr  
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