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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο πλαίσιο της δημοτικής πλατφόρμας για την επιβράβευση της ανακύκλωσης, 

Followgreen (followgreen.gr/ioannina), ο Δήμος Ιωαννιτών, για 4η συνεχή χρονιά, 

διοργανώνει το Σχολικό Πρωτάθλημα Ανακύκλωσης. 

Το σχολικό πρωτάθλημα υλοποιείται υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ιωαννίνων και σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ (σύστημα ανακύκλωσης στο μπλε 

κάδο), την ΑΦΗΣ (σύστημα ανακύκλωσης μπαταριών) και το πρόγραμμα ανακύκλωσης 

αλουμινίου ‘’Κάθε Κουτί Μετράει’’. 

Το πρωτάθλημα απευθύνεται στους μαθητές όλων των δημοτικών και των νηπιαγωγείων 

του Δήμου Ιωαννιτών, για τη σχολική χρονιά 2021-2022. 

 

ΙΙ.  ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα έχουν όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία του Δήμου 

Ιωαννιτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός σχολείου είναι η αποστολή του 

εντύπου συμμετοχής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) schools@followgreen.gr.  

 

Ακολούθως, όλα τα σχολεία θα παραλάβουν το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό. 

 

2. ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ 
Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022. 

• 3.1 Εξοπλισμός & μέθοδος συλλογής 

Στα συμμετέχοντα σχολεία τοποθετούνται ειδικοί κάδοι για διαλογή στην πηγή, σε προσβάσιμο 

χώρο εντός των σχολικών μονάδων και οι εκπαιδευτικοί μεριμνούν για τη σωστή χρήση τους. 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο (μόνο για δημοτικά) συγκεντρώνονται σε 

σακούλες εντός των ειδικών κάδων. Όταν γεμίσει η σακούλα που βρίσκεται εντός του κάδου, 

μεταφέρεται σε ειδικό χώρο αποθήκευσης και τοποθετείται νέα σακούλα στον κάδο.  

Για τη συλλογή των παραπάνω υλικών, θα ενημερώνεστε για το δρομολόγιο που αφορά το 

σχολείο σας και εφόσον έχετε μαζέψει αρκετά ανακυκλώσιμα υλικά, το σχολείο θα επικοινωνεί με 

email στο schools@followgreen.gr ή τηλεφωνικά στο 213 0436298, όπου και οργανώνεται η 

αποκομιδή. 

Αφού ολοκληρωθούν οι συμμετοχές θα οριστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκομιδής, ώστε να 

γνωρίζεται ποιες μέρες θα πραγματοποιείται η αποκομιδή από τη Δ/νση Καθαριότητας. 

H συλλογή των μπαταριών γίνεται ύστερα από επικοινωνία του σχολείου απευθείας με την ΑΦΗΣ 

(τηλ: 210 8030244), όταν γεμίσει ο κάδος. Κατά τη συλλογή παραδίδεται στο σχολείο έντυπο 

παραλαβής, το οποίο το σχολείο αποστέλλει με email στο schools@followgreen.gr . 

Κατά την παραλαβή, τα υλικά (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό) ζυγίζονται επί τόπου και η ποσότητα 

καταγράφεται στο σχετικό έντυπο παραλαβής. Το εν λόγω έντυπο παραδίδεται επί τόπου στον 

υπεύθυνο του σχολείου και ένα αντίγραφο κρατά η Διεύθυνση Καθαριότητας. 
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Η επίδοση των σχολείων μετριέται σε πόντους, οι οποίοι συγκεντρώνονται με την 

ανακύκλωση που κάνει κάθε σχολείο και με τις δωρεές των μελών της πλατφόρμας 

(κατοίκων του Δήμου). Πιο αναλυτικά, η διαδικασία είναι ως εξής: 

Α) Πόντοι από ανακύκλωση 

Το άδειασμα του κάδου πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Kαθαριότητας και την ΑΦΗΣ και 

υπολογίζεται σε πόντους ανά κιλό. Ειδικότερα: 

 

• 3.2 Επίδοση σχολείων 

Β) Πόντοι από δωρεές 

Τα σχολεία συγκεντρώνουν πόντους και από δωρεές των μελών της πλατφόρμας, μέσα 

στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς/ κηδεμόνες. Κάθε μέλος του followgreen 

μπορεί να δωρίσει σε οποιοδήποτε σχολείο έως 100 πόντους μηνιαίως. 

 

Οι παραπάνω πόντοι αθροίζονται και διαιρούνται με τους μαθητές του σχολείου. 

Το άθροισμα των πόντων των ανακυκλώσιμων υλικών και των πόντων της δωρεάς, 

αποτελεί και το δείκτη επίδοσης του σχολείου, όπου θα καταγράφεται online στην ειδική 

σελίδα «ΣΧΟΛΕΙΑ» followgreen.gr/ioannina/contest . 

Η σελίδα αυτή είναι προσβάσιμη από κάθε επισκέπτη του followgreen.gr/ioannina, αλλά 

η δωρεά πόντων γίνεται αποκλειστικά από τα μέλη της πλατφόρμας. 

 

 

Χαρτί 50 πόντοι 
Αλουμίνιο 150 πόντοι 
Πλαστικό 50 πόντοι 
Μπαταρίες 120 πόντοι 
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4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για όλα τα θέματα που αφορούν στο Πρωτάθλημα, η επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικά στο 

2130436298 ή με email στο schools@followgreen.gr, από τον εκπρόσωπο που έχει ορίσει το 

σχολείο. 

5. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ 

Για την εξέλιξη του πρωταθλήματος υπάρχει συνεχής ενημέρωση στην ιστοσελίδα 

followgreen.gr/ioannina/contest, όπου καταχωρούνται οι επιδόσεις του κάθε σχολείου. 

Μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, κάθε σχολείο μπορεί να κάνει είσοδο στην πλατφόρμα 

followgreen.gr/ioannina με username το email του σχολείου και password το τηλέφωνο του 

σχολείου και να παρακολουθεί αναλυτικά τις επιδόσεις του. . 

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΑΠΟΝΟΜΗ 

H επίσημη ανακοίνωση της εκάστοτε τελικής κατάταξης των σχολείων θα γίνει με την λήξη του 

πρωταθλήματος, στην ιστοσελίδα followgreen.gr/ioannina/contest. 

Μετά την λήξη του σχολικού πρωταθλήματος, όλα τα σχολεία θα επιβραβευθούν για την 

συμμετοχή τους σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τον Δήμο Ιωαννιτών. 

Επιπλέον, θα λάβουν χρηστικά δώρα για τη διάκριση τους τα σχολεία που θα καταλάβουν τις 

πρώτες θέσεις σύμφωνα με τον κεφ. 3.2, αλλά και τα σχολεία που θα συλλέξουν τα περισσότερα 

κιλά σε ανακυκλώσιμα υλικά (χωρίς τον υπολογισμό μαθητών και πόντων δωρεάς). 
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