
Followgreen
Δημοτική Πλατφόρμα 

Επιβράβευσης &  Ευαισθητοποίησης 
για την Ανακύκλωση 



Πώς λειτουργεί

Δημιουργείς λογαριασμό
Εάν διαμένεις στον συμμετέχοντα δήμο, δημιουργείς 

έναν online λογαριασμό χρήστη στο followgreen.gr.

Κερδίζεις πόντους
Συγκεντρώνεις πόντους διαβάζοντας άρθρα, κάνοντας 

κουίζ και βλέποντας βίντεο σχετικά με την 

ανακύκλωση και το περιβάλλον γενικότερα.

Εξαργυρώνεις πόντους
Εξαργυρώνεις τους πόντους που έχεις στον 

λογαριασμό σου σε προσφορές τοπικών επιχειρήσεων.

Δωρίζεις πόντους σε σχολεία
Ενισχύεις τα σχολεία στο πλαίσιο Σχολικών Δράσεων 

Ανακύκλωσης που διοργανώνει το followgreen. 
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Κερδίζεις 
Πόντους
Βλέποντας βίντεο, διαβάζοντας άρθρα,
κάνοντας κουίζ για την ανακύκλωση



Κερδίζεις πόντους 
από την 
ανακύκλωση

Ανακύκλωση Καταχωρείς την 
ανακύκλωση

Online scan
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Εξαργυρώνεις 
πόντους
Σε προσφορές τοπικών 
επιχειρήσεων 

31 Έμποροι – 52 Προσφορές
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Τα σχολεία ανακυκλώνουν
& εσύ δωρίζεις πόντους

Συνολικοί πόντοι σχολείου ανά μαθητή
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Σχολικές Δράσεις 
Ανακύκλωσης

με τη στήριξη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας & 

φορείς σε εθνικό και τοπικό επίπεδο

Συνεργασίες



Σελίδα σχολείων

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΝΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ



Σελίδα Σχολείων 

ΔΩΡΕΑ ΠΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ (έως 100 πόντους μηνιαίως) 
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Σχολεία

• 24 Δημοτικά

• 19 Νηπιαγωγεία

• Γυμνάσια

Ανακυκλώσιμα Υλικά

• Χαρτί

• Μπαταρίες

Κάδοι Ανακύκλωσης
• Χάρτινοι κάδοι συλλογής χαρτιού (5-10)

εντός του σχολείου)

• Κάδος συλλογής μπαταριών (1 ανά 

σχολείο)

Συνεργαζόμενοι Φορείς

• Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης

• ΑΦΗΣ Α.Ε.

Σχολική δράση 
ανακύκλωσης



• Η συλλογή στους κάδους 

ανακύκλωσης χαρτιού που θα 

αποκτήσει κάθε σχολείο θα γίνεται σε 

σακούλες

• Μόλις γεμίσουν οι χάρτινοι κάδοι 

χαρτιού, το υλικό μεταφέρεται σε 

κλειστό φυλασσόμενο χώρο( Π.Χ. 

αποθήκη, κλιμακοστάσιο)

• Η συλλογή του ανακυκλώσιμου 

χαρτιού γίνεται από την Υπηρεσία 

Καθαριότητας του Δήμου  συνήθως 

κάθε 2 εβδομάδες ή συχνότερα 

κατόπιν αιτήματος

• Οι μπαταρίες θα συλλέγονται  όταν 

γεμίσει το σωληνάριο της ΑΦΗΣ, με 

απευθείας επικοινωνία με την ΑΦΗΣ 

στο τηλέφωνο: 210 8030244

Διαδικασία 
συλλογής
Ανακυκλώσιμων 
υλικών
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Επιβλέπει το σύστημα στο σχολείο 

και ενημερώνει τον Δήμο ή το 

Followgreen σε περίπτωση 

κάποιου προβλήματος

1

Καλεί τηλεφωνικώς το 

Followgreen όταν γεμίσουν οι 

σακούλες

2

3

Στόχος

Ενημερώνει για τις λεπτομέρειες 

του διαγωνισμού το σχολείο, 

τους μαθητές, τους γονείς (βάσει 

οδηγιών που θα δοθούν)

Ορισμός υπευθύνου για τη δράση



Πόντοι Επιβράβευσης

I. Η επίδοση του σχολείου μετριέται σε 
πόντους, οι οποίοι συγκεντρώνονται με την 
ανακύκλωση που κάνει κάθε σχολείο ή με 
τις δωρεές των μελών της πλατφόρμας 
(κατοίκων του Δήμου)

II. Το άδειασμα του κάδου πιστοποιείται από  
την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και 
την  ΑΦΗΣ και υπολογίζεται σε πόντους ανά 
κιλό

Οι συνολικοί πόντοι κάθε σχολείου 
υπολογίζονται ανά μαθητή

Υλικά Χαρτί Μπαταρίες

Πόντοι ανά κιλό 50 πόντοι 120 πόντοι



Όλοι οι μαθητές λαμβάνουν έπαινο 

συμμετοχής και τα πρωτεύοντα 

σχολεία ανταμείβονται με χρηστικά 

δώρα

Για τη βράβευση των σχολείων 

πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με 

υπαίθριες δραστηριότητες για τα 

παιδιά.

Το followgreen
βραβεύει τα 
σχολεία



Ανακύκλωση
Αυξάνει τα ποσοστά ανακύκλωσης

Ευαισθητοποίηση
Ευαισθητοποιεί τους πολίτες με απλό 

& διασκεδαστικό τρόπο 

Σχολεία
Πρωταγωνιστές στην ανακύκλωση

Τοπικές επιχειρήσεις
Ενισχύονται & προβάλλονται

Σκοπιμότητα 
followgreen 
στον Δήμο
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info@followgreen.gr

+
Ευχαριστούμε


