
Επιστολή προς γονείς 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ξεκίνησει το Σχολικό Πρωτάθλημα «Πάμε 

Ανακύκλωση», στα σχολεία του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων. H 

σχολική δράση διεξάγεται στο πλαίσιο του δημοτικού προγράμματος Followgreen.gr σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κορινθίας. 

Στόχος της παρούσας δράσης είναι τα παιδιά μας να μάθουν να ανακυκλώνουν σωστά 

και να εμβαθύνουν στις πρακτικές διαχείρισης των υλικών. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

μαραθωνίου με την ενεργή βοήθεια των εκπαιδευτικών, τα παιδιά θα ενημερώνονται για τα 

οφέλη της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για 

όλους εμάς.  

Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια του σχολείου μας: 

 

α)ενισχύοντας τα παιδιά με ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, συσκευές, μπαταρίες και 

τηγανέλαιο) από το σπίτι, καθώς όσο περισσότερο ανακυκλώνουν τόσο πιο πολλούς 

πόντους θα συγκεντρώνει το σχολείο μας. 

 

β)επιβραβεύοντας την προσπάθεια των παιδιών μας, μέσω της δωρεάς πόντων στο 

σχολείο μας στην ειδική σελίδα του Followgreen «Σχολεία», όπου καταγράφονται οι 

επιδόσεις των σχολείων. 

 

Ας γίνουμε όλοι μέρος της προσπάθειας με 3 απλά βήματα: 

1. Δημιούργησε λογαριασμό στο  Followgreen.gr/loutraki, 

2. Κέρδισε πόντους μέσα από Άρθρα/Βίντεο/Κουίζ, 

3. Δώρισε έως 100 πόντους μηνιαίως στο σχολείο μας και εξαργύρωσε τους 

υπόλοιπους σε προσφορές των τοπικών επιχειρήσεων. 

Ας δώσουμε στα παιδιά μας το παράδειγμα, για ένα καλύτερο περιβάλλον.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας! 

 

 

 
         

http://2gym-p-falir.att.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/goneis/anakoinoseis-syllogou/155-epistoli-pros-goneis
http://www.followgreen.gr/loutraki
https://followgreen.gr/loutraki/contest
http://www.followgreen.gr/loutraki


 

Στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης των σχολείων θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο τα υλικά που αναφέρονται παρακάτω. Για την ανακύκλωση άλλων 

υλικών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κάδοι ανακύκλωσης ή τα λοιπά σημεία 

ανακύκλωσης που διαθέτει ο Δήμος. 

 

Συσκευές  

•Μικρές ηλεκτρικές σκούπες 

•Ηλεκτρικά σίδερα 

•Φρυγανιέρες 

•Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες) 

•Καφετιέρες 

•Συσκευές για στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα δοντιών 

•Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης 

•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. 

Χαρτί (στους κάδους ανακύκλωσης χαρτιού εντός των τάξεων) 
 

 Βιβλία, τετράδια και σχολικά έντυπα 

 Περιοδικά κι εφημερίδες 

 Λοιπά έντυπα π.χ. από ΔΕΚΟ  

 Μικρές μη ογκώδεις χάρτινες συσκευασίες 

 ΟΧΙ: Συσκευασίες τύπου τετραπάκ π.χ. γάλατος, χυμών 

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). 

 

 

Λίστα υλικών προς ανακύκλωση 
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