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ΘΕΜΑ: Σχολικός Μαραθώνιος για την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση σε θέματα ανακύκλωσης 
 

Αγαπητοί   μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί 
 

           Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε 

σχετικά με το Σχολικό Μαραθώνιο Ανακύκλωσης, του Δήμου 

Κρωπίας, με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα 

ανακύκλωσης. 
 

          Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, η οποία πραγματοποιείται 

στο πλαίσιο του δημοτικού προγράμματος Followgreen, 

ευελπιστούμε πως η ανακύκλωση θα γίνει κομμάτι της καθημερινής 

ζωής όχι μόνο των μαθητών, αλλά και των γονέων και των 

εκπαιδευτικών. 
 

        Μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούνται να ανακυκλώνουν, 

πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες στους ειδικούς κάδους, που 

είναι τοποθετημένοι εντός του σχολείου. Η δράση αυτή θα 

επιβραβεύεται με πόντους, ενώ στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα 

επιβραβευθούν όλα τα σχολεία για τη συμμετοχή τους. 
 

        Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε την εγγραφή σας στη δημοτική 

πλατφόρμα www.followgreen.gr/koropi, να ενημερώνεστε για 

θέματα γύρω από την ανακύκλωση, λαμβάνοντας πόντους 

επιβράβευσης, τους οποίους μπορείτε να δωρίζετε στο σχολείο, 

ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια των παιδιών. 
 

  Ευελπιστούμε πως θα γίνουμε όλοι μέρος αυτής της μεγάλης 

προσπάθειας και θα αποτελέσουμε έμπνευση, ώστε η νέα γενιά να 

μάθει να αγαπά και να σέβεται το περιβάλλον. 
 
 
 

     Το   άθροισμα   των   πόντων   των   ανακυκλώσιμων   υλικών   και  των  
πόντων    της    δωρεάς,   αποτελεί    και    το    δείκτη     του    σχολείου,  
όπου θα καταγράφεται online στην ειδική σελίδα ΣΧΟΛΕΙΑ 
www.followgreen.gr/koropi/contest. 

 
     Η σελίδα αυτή είναι προσβάσιμη από κάθε επισκέπτη του 
followgreen.gr/koropi, αλλά η δωρεά πόντων γίνεται αποκλειστικά 
από τα μέλη της πλατφόρμας. 

 

http://www.followgreen.gr/koropi
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Πληροφορίες Σχολικού Διαγωνισμού 
 

Ποια είναι η διαδικασία του Σχολικού Διαγωνισμού Ανακύκλωσης: 
 

ΙΙ. Οι μαθητές συλλέγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά στους κάδους 

που έχουν τοποθετηθεί εντός του σχολείου.  
ΙΙ. Όταν οι κάδοι γεμίσουν, γίνεται συλλογή και ζύγιση των 

υλικών από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου ( 

πλαστικό, αλουμίνιο)και την ΑΦΗΣ (μπαταρίες).  
ΙΙ. Κάθε κιλό ανακυκλώσιμου υλικού αντιστοιχεί σε πόντους που 

λαμβάνει το σχολείο.  
ΙΙ. Οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν τις επιδόσεις όλων 

των σχολείων του Δήμου Κρωπίας, στην ειδική σελίδα 

www.followgreen.gr/koropi/contest, όπου μπορούν να 

κάνουν και την δωρεά πόντων.  
ΙΙ. Σκοπός της δωρεάς πόντων είναι οι γονείς να έρθουν σε 

επαφή με τη δημοτική πλατφόρμα, για να εκπαιδευτούν και οι 

ίδιοι σχετικά με την ανακύκλωση. 
 

Ποια υλικά μπορώ να ανακυκλώσω: 
  

1  Πλαστικό: Πλαστικά μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά ή 

άλλα μικρά και μεγάλα, πλαστικά καπάκια από οποιαδήποτε 

μπουκάλια. Τα μπουκάλια θα πρέπει να είναι άδεια από 

περιεχόμενο και να ΣΥΜΠΙΕΖΟΝΤΑΙ.  
2 Αλουμίνιο: Κουτάκια αλουμινίου από αναψυκτικά. Τα κουτάκια 

θα πρέπει να ξεπλένονται (να μην έχουν υπολείμματα από 

ρόφημα) και να συμπιέζονται.  
3 Φορητές μπαταρίες: όλων των ειδών που δεν ξεπερνούν τα 2 

κιλά, είτε πρωτογενών (μίας χρήσης) είτε δευτερογενών 

(επαναφορτιζόμενες). Συμπεριλαμβάνονται κι αυτές των 

κινητών τηλεφώνων και των φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. 
 
Πώς το σχολείο συλλέγει πόντους: 
 

• Με την ανακύκλωση που κάνουν οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί στους ειδικούς κάδους.  
• Με τη δωρεά πόντων επιβράβευσης από τους γονείς, αφού 

κάνουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα 

www.followgreen.gr/koropi.
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΒΡΑΒΕΙΑ-ΑΠΟΝΟΜΗ  
 
Η επίσημη ανακοίνωση της τελικής κατάταξης των σχολείων θα γίνει μετά τη 
λήξη του μαραθωνίου, στην ιστοσελίδα www.followgreen.gr/koropi/contest, 
όπου όλα τα σχολεία θα επιβραβευθούν για τη συμμετοχ
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