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ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Σχολικός Διαγωνισμός 2018-2019 

“Πάμε Ανακύκλωση!” 

 

Οδηγίες προς Εκπαιδευτικούς 

 
 

 

 

Σε συνεργασία με :  

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 
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1. Γενικά – Στόχος 
 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης ξεκινά την υλοποίηση της σημαντικής πρωτοβουλίας 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης πολιτών για την ανακύκλωση με τη λειτουργία 

της δημοτικής διαδικτυακής πλατφόρμας ανακύκλωσης. Στην εν λόγω πλατφόρμα 

(http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni), οι κάτοικοι του Δήμου Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν με τη διεύθυνσή τους και να: 

→ Επιβραβεύονται με πόντους  

• για την εκπαίδευση και ενημέρωση που λαμβάνουν γύρω από την ανακύκλωση, μέσα από 
κουίζ, βίντεο και άρθρα που βρίσκουν στην πλατφόρμα 

• με τη δωρεά συγκεκριμένων αγαθών στο κοινωνικό παντοπωλείο και στο κοινωνικό 
φαρμακείο 

• με τη δήλωση της ανακύκλωσής τους στους μπλε κάδους συσκευασιών/κώδωνες γυαλιού 

→ Εξαργυρώνουν τους πόντους επιβράβευσης άμεσα σε ειδικές εκπτώσεις-παροχές σε προϊόντα 

και υπηρεσίες των τοπικών και δημοτικών επιχειρήσεων του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 

ή/και με δωρεά στα σχολεία που θα συμμετέχουν στον μαθητικό διαγωνισμό ανακύκλωσης. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, διοργανώνεται Σχολικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης για τα 

Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, με στόχο την ευαισθητοποίηση και επιβράβευση μαθητών, γονέων 

και εκπαιδευτικών σε θέματα ανακύκλωσης. 

Ο Διαγωνισμός Ανακύκλωσης υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Συνοπτικά η εν λόγω δράση θα περιλαμβάνει τα εξής: 

• Σε κάθε σχολείο τοποθετούνται μικροί κάδοι ανακύκλωσης, στους οποίους θα γίνεται 

χωριστή συλλογή υλικών, χαρτιού, μπαταριών και αλουμινίου. Εάν κάποιο σχολείο έχει 

δηλώσει ότι δεν επιθυμεί κάποιο από τα παραπάνω υλικά, δεν θα αποσταλεί ο σχετικός 

εξοπλισμός. 

• Οι επιδόσεις κάθε σχολείου στην ανακύκλωση θα καταγράφονται στην ειδική ενότητα της 

πλατφόρμας με τίτλο ‘ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ’ με link www.followgreen.gr/ampelokipi-

menemeni/school, ενώ θα είναι δυνατή η ενίσχυση των σχολείων με δωρεά πόντων από τα 

μέλη της πλατφόρμας. 

• Στο τέλος του διαγωνισμού θα επιβραβευθούν οι μαθητές όλων των σχολείων, ενώ στα 

πρώτα θα δοθούν χρηστικά δώρα. 

 

http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni
http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/school
http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/school


 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

2. Υλικά προς ανακύκλωση 
Στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης των σχολείων θα πρέπει να τοποθετούνται ΜΟΝΟ 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. 

 

Χαρτί 
• Βιβλία 

• Τετράδια 

• Σχολικά έντυπα 

• Περιοδικά 

• 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.). 
 

Αλουμίνιο 
• Κουτάκια αλουμινίου από 

αναψυκτικά 

 

Τα κουτάκια θα πρέπει να ξεπλένονται (να 

μην έχουν υπολείμματα από ρόφημα) και 

να συμπιέζονται. 
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3. Εξοπλισμός & Μέθοδος Συλλογής 
Ο εξοπλισμός που προβλέπεται σε κάθε σχολείο είναι ο εξής: 

Υλικό Εξοπλισμός Ποσότητα Μέθοδος συλλογής 

Χαρτί από έντυπο, βιβλία, 

περιοδικά, τετράδια/ 

Χάρτινοι κάδοι 

 

 

Χάρτινοι κάδοι 

 

2-3 ανά διάδρομο 

 

1 -2 φορές το μήνα 

από τον 

ανακυκλωτή  

Αλουμίνιο 1 ανά διάδρομο 1 -2 φορές το μήνα 

από τον 

ανακυκλωτή 

Μπαταρίες  

 

1 ανά σχολείο Όταν γεμίσει ο 

κάδος 

 

Χώροι τοποθέτησης κάδων: Οι χάρτινοι κάδοι για το χαρτί πρέπει να είναι τοποθετημένοι εντός 

των διαδρόμων των σχολείων (2-3 σε κάθε διάδρομο), οι χάρτινοι κάδοι για το αλουμίνιο θα πρέπει 

να είναι τοποθετημένοι στους διαδρόμους των σχολείων (1 σε κάθε διάδρομο). Η στήλη για τις 

μπαταρίες πρέπει να είναι τοποθετημένη σε στεγασμένο χώρο, φυλασσόμενο και προσβάσιμο από 

τους μαθητές. 

Συλλογή: Η συλλογή χαρτιού και αλουμινίου θα γίνεται στους εσωτερικούς χάρτινους κάδους, 

στους οποίους θα είναι τοποθετημένες σακούλες, όπου μόλις γεμίσουν θα συλλέγονται από τον 

Δήμο. Ο Δήμος θα ζυγίζει τις σακούλες με τα υλικά και στην συνέχεια θα τις αδειάζει στο φορτηγό, 

ώστε οι σακούλες να επαναχρησιμοποιούνται από το σχολείο. Για τις μπαταρίες η συλλογή θα 

γίνεται όταν γεμίσει η στήλη σε απευθείας επικοινωνία με την ΑΦΗΣ στα τηλέφωνα 210 8030244, 

210 8030355. 
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4. Πώς μετράμε την επίδοση κάθε σχολείου 
Η επίδοση των σχολείων μετριέται σε πόντους, οι οποίοι συγκεντρώνονται με την ανακύκλωση που 

κάνει κάθε σχολείο ή με τις δωρεές των μελών της πλατφόρμας (κατοίκων του Δήμου). Πιο 

αναλυτικά, η διαδικασία είναι ως εξής: 

Α) Πόντοι από ανακύκλωση 

Σε κάθε σχολείο ορίζεται ένας υπεύθυνος για τον διαγωνισμό ανακύκλωσης. 

Το άδειασμα του κάδου πιστοποιείται από τους συνεργαζόμενους ανακυκλωτές και θα 

υπολογίζεται σε πόντους ανά κιλό. Συγκεκριμένα: 

Υλικά Πόντοι ανά κιλό 

Χαρτί 25 πόντοι 

Αλουμίνιο 75 πόντοι 

Μπαταρίες 100 πόντοι 

 

Εάν ένα σχολείο έχει ήδη συλλέξει κάποια υλικά χωριστά πριν την έναρξη του Σχολικού 

Διαγωνισμού (π.χ. μπαταρίες, βιβλία), μπορεί να παραδώσει τα υλικά αυτά χωριστά στον 

ανακυκλωτή και να λάβει τους αντίστοιχους πόντους. Οι πόντοι έχουν καθοριστεί με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να λαμβάνεται υπόψη το καθαρό βάρος των υλικών. 

Όταν η σακούλα που βρίσκεται εντός του κάδου γεμίσει, μεταφέρεται στον ειδικό χώρο 

αποθήκευσης και τοποθετείται νέα σακούλα στον κάδο. Στην συνέχεια έρχεται ο ανακυκλωτής, 

ζυγίζει τις σακούλες, τις αδειάζει στο φορτηγό και έπειτα τις επιστρέφει στο σχολείο για 

επαναχρησιμοποίηση. 

Το έντυπο παραλαβής των υλικών που θα δίνεται από τον Δήμο και την ΑΦΗΣ με τα κιλά των υλικών 

θα αποστέλλεται στο schools@followgreen.gr (βλ. στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω), προκειμένου 

να γίνεται η συμπλήρωση των πόντων κάθε σχολείου 

Β) Πόντοι από δωρεές 

Τα σχολεία μπορούν να συγκεντρώσουν 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 150 πόντους μηνιαίως 

mailto:schools@followgreen.gr
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. 

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

μαθητή αποτελούν και τον δείκτη επίδοσης του σχολείου, ο οποίος θα καταγράφεται online στη 

σελίδα ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/school (βλ. παράδειγμα 

παρακάτω). 

 

 

Η σελίδα αυτή θα είναι προσβάσιμη από κάθε επισκέπτη του followgreen.gr/ampelokipi-

menemeni  , αλλά η δωρεά πόντων θα μπορεί να γίνεται αποκλειστικά από τα μέλη της 

πλατφόρμας. 

5. Πώς επιβραβεύονται τα σχολεία; 
Όλα τα σχολεία θα επιβραβευθούν για τη συμμετοχή τους, ενώ τα πρώτα σχολεία θα λάβουν  

χρηστικά δώρα.  

http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/school
http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni
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6. Προκαταρκτικές ενέργειες σχολείου 
Κατά την έναρξη του Διαγωνισμού Ανακύκλωσης, κάθε σχολείο: 

1. Ελέγχει τους χώρους τοποθέτησης των κάδων. Οι κάδοι θα πρέπει να τοποθετούνται σε 

στεγασμένο χώρο, φυλασσόμενο και προσβάσιμο από τους μαθητές. 

2. Ενημερώνει καθαρίστριες/ καθαριστές  των σχολικών μονάδων για την υποχρέωση 

συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό Ανακύκλωσης. 

3. Ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς ώστε ακολούθως να ενημερωθούν και οι μαθητές (βλ. 

επόμενη ενότητα) 

4. Αναρτά στην ιστοσελίδα του σχολείου πληροφορίες για τους γονείς/κηδεμόνες ή/και 

επικοινωνιακό υλικό. 

5. Αναρτά σε πίνακα ανακοινώσεων την αφίσα της δράσης. 

6. Διανέμει στους γονείς την επιστολή με οπισθόφυλλο τη λίστα των υλικών. 

7. Με username το email του σχολείου  και 

password το τηλέφωνο του σχολείου, γίνεται η 

πρώτη είσοδος του σχολείου στην πλατφόρμα 

www.followgreen.gr/ampelokipi-

menemeni/account/login και επιβεβαιώνονται 

τα στοιχεία που έχουν περαστεί. 

 

8. Ο Διαγωνισμός Ανακύκλωσης θα είναι 

διαθέσιμος στη σελίδα www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/school. 

 

http://test.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/account/login
http://test.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/account/login
http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/school


 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

7. Ενέργειες σχολείου μετά την έναρξη του 
Διαγωνισμού Ανακύκλωσης 

 

Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού Ανακύκλωσης, κάθε σχολείο: 

1. Όταν γεμίσουν οι εσωτερικοί χάρτινοι κάδοι επικοινωνείτε με το Followgreen στο 

τηλέφωνο: 213 0436298 ή στο email: schools@followgreen.gr για να έρθει ο ανακυκλωτής 

και να περισυλλέξει τα υλικά. 

2. Για τις μπαταρίες όσα σχολεία θέλετε να γίνει συλλογή, παρακαλώ καλέστε απευθείας στα 

τηλέφωνα της ΑΦΗΣ: 210 8030244 ή 210 8030355. 

3. Τα υλικά κάθε σχολείου θα πιστοποιούνται από τον Ανακυκλωτή και την ΑΦΗΣ, ενώ θα 

πρέπει να συμπληρώνονται τα έντυπα παραλαβής, τα οποίο θα πρέπει να        

αποστέλλονται από τον υπεύθυνο του σχολείου στο φαξ: 210 6086302 ή στο email: 

schools@followgreen.gr. 

4. Παρακολουθεί τις επιδόσεις του σχολείου, κάνοντας είσοδο στο followgreen.gr/ampelokipi-

menemeni/account/login με το email και τον κωδικό του σχολείου. 

 

mailto:schools@followgreen.gr
mailto:schools@followgreen.gr
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http://followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/account/login
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8. Ενημέρωση μαθητών 
 

Κατά την έναρξη του Διαγωνισμού Ανακύκλωσης οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους μαθητές: 

1. Σχετικά με τους κάδους που έχουν τοποθετηθεί στο σχολείο (για τα υλικά που 

συλλέγονται). 

2. Σχετικά με τα υλικά που μπορούν να πετάνε (χαρτί, μπαταρίες, αλουμίνιο) μέσα στους 

κάδους και μπορούν να φέρνουν από το σπίτι (υπενθύμιση). 

3. Ότι οι γονείς μπορούν να ενισχύουν την προσπάθεια του σχολείου μέσα από τη δική τους 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, δωρίζοντας έως 150 πόντους στο σχολείο μηνιαίως. 

4. Ότι οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις του σχολείου αλλά και των άλλων 

σχολείων στον Δήμο, στη σελίδα www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/school. 

5. Ότι οι γονείς μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του 

σχολείου (να επιβεβαιωθεί ότι έχει γίνει η σχετική ανάρτηση) και με σχετικό έντυπο υλικό 

που θα δοθεί στους μαθητές. 

 

9. Επικοινωνία 
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του Σχολικού Διαγωνισμού, επικοινωνείτε:  

Στο τηλ. 213 0436298 ή με email στο: schools@followgreen.gr. 

http://www.followgreen.gr/ampelokipi-menemeni/school
mailto:schools@followgreen.gr

