
Ο Δήμοσ Παλλήνησ ςυγχαίρει τα ςχολεία που ςυμμετείχαν ςτον Σχολικό Μαραθώνιο “Πάμε 
Ανακφκλωςη” 2019-2020 και ςτο Followgreen Action 3 

Εντυπωςιακή  η πρ οςπάθε ια τ ων μαθητϊν  

 
Ο Δήμοσ Παλλήνησ με αφορμή την ολοκλήρωςη του Σχολικοφ Μαραθωνίου «Πάμε Ανακφκλωςη» και τησ 
εικαςτικήσ δράςη «Followgreen Action 3»  για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020, ςυγχαίρει την προςπάθεια και την 
ενεργό ςυμμετοχή όλων των μαθητϊν και εκπαιδευτικϊν. 
Το Φθινόπωρο και εφόςον οι ςυνθήκεσ είναι κατάλληλεσ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωςη βράβευςησ για τα 
ςχολεία που διακρίθηκαν ςτισ ςχολικζσ δράςεισ, όπου θα παραλάβουν τον ζπαινο και ζνα χρηςτικό δϊρο για τη 
ςχολική τουσ μονάδα, αλλά και ζνα ςυμβολικό δζντρο για να φυτζψουν ςτο προαφλιο του ςχολείου τουσ.  
 
Ο Σχολικόσ Μαραθϊνιοσ «Πάμε Ανακφκλωςη» υλοποιήθηκε από τον Δήμο Παλλήνησ, ςτο πλαίςιο τησ δημοτικήσ 
πλατφόρμασ Followgreen ςτα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια, υπό την αιγίδα των Διεφθυνςεων 
Πρωτοβάθμιασ & Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Ανατολικήσ Αττικήσ. 
 
Φζτοσ, παρά τισ ειδικζσ ςυνθήκεσ που κληθήκαν ιδιαίτερα οι μαθητζσ να αντιμετωπίςουν κατάφεραν, για 4η 

ςυνεχή χρονιά, με τον Σχολικό Μαραθϊνιο «Πάμε Ανακφκλωςη» να ςυλλζξουν μία άκρωσ ικανοποιητική 

ποςότητα ςχεδόν 20 τόνων ανακυκλϊςιμων υλικϊν, όπωσ: 

 10.500 κιλά χαρτί,  

 1.950 κιλά πλαςτικό, 

 900 κιλά καπάκια,  

 250 κιλά αλουμίνιο,  

 173 κιλά μπαταρίεσ,  

 450 κιλά τηγανζλαιο,  

 και 4.700 κιλά ηλεκτρικϊν και ηλεκτρονικϊν ςυςκευϊν.   

Επιπλζον, ςτην εικαςτική δράςη «Followgreen Action 3» ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Food 

SHIFT 2030, οι μαθητζσ Γυμναςίων και Λυκείων φιλοτζχνηςαν 12 αξιόλογα βίντεο-animation για την πρόληψη 

και τη μείωςη τησ ςπατάλησ τροφίμων, αφοφ ενημερϊθηκαν για τη διαδικαςία. 

Στο ςημείο αυτό να υπενθυμίςουμε, πωσ τισ ςχολικζσ δράςεισ υποςτήριξαν η Κοινωφελήσ Επιχείρηςη 

Πολιτιςμοφ-Αθλητιςμοφ και Περιβάλλοντοσ Δήμου Παλλήνησ,  ο Ειδικόσ Διαβαθμικόσ Σφνδεςμοσ Ν. Αττικήσ 

(ΕΔΣΝΑ), η Περιφζρεια Αττικήσ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ανακφκλωςησ χαρτιοφ «Ζλα ςτον κφκλο μασ», η 

Ελληνική Εταιρεία Ανακφκλωςησ και Αξιοποίηςησ (ΕΕΑΑ) η ΑΦΘΣ και οι εταιρίεσ  free Recycle, oil4life,watt. 

Το πρόγραμμα επιβράβευςησ τησ ανακφκλωςησ Followgreen, ξεκίνηςε με πρωτοβουλία του Δήμου μασ, ζνωςε 

τουσ πολίτεσ, τα ςχολεία, τισ τοπικζσ επιχειρήςεισ, χρηςιμοποιϊντασ τη ςφγχρονη τεχνολογία τησ διαδικτυακήσ 

πλατφόρμασ ‘ζξυπνησ’ πόλησ. Ο Δήμοσ Παλλήνησ είναι ο πρϊτοσ Δήμοσ που δημιοφργηςε την πλατφόρμα και 

υλοποίηςε τουσ ςχολικοφσ μαραθϊνιουσ ανακφκλωςησ, πράγμα που οδήγηςε 16 άλλουσ Δήμουσ να 

ακολουθήςουν την εφαρμογή τουσ. 

Μζχρι ςτιγμήσ ςτο πρόγραμμα ανακφκλωςησ ςυμμετζχουν:  

1) 2400 και πλζον πολίτεσ του Δήμου μασ που αποτελοφν τα μζλη τησ πλατφόρμασ και ζχουν ςταθεί 
αρωγοί ςτην προςπάθεια μασ. 

2) 60 και πλζον τοπικζσ επιχειρήςεισ από την πλευρά τουσ ανταποκρίθηκαν ςτο κάλεςμα του Δήμου, 
καθϊσ μζςα από τη δωρεάν προβολή τουσ ςτην Δημοτική πλατφόρμα, προϊθηςαν προϊόντα και 
υπηρεςίεσ τουσ ςτο ευρφτερο κοινό με παροχή ειδικϊν εκπτϊςεων. 

Καλoφμε, όλουσ τουσ πολίτεσ να επιςκεφθοφν τη δημοτική πλατφόρμα ανακφκλωςησ Followgreen.gr/pallini και 
να πραγματοποιήςουν δωρεάν την εγγραφή τουσ, καθϊσ ζτςι ζχουν τη δυνατότητα να αποκτήςουν πρόςβαςη 
ςε προςφορζσ/εκπτϊςεισ των τοπικϊν μασ επιχειρήςεων. 

Δείτε τισ δηλϊςεισ του Δημάρχου κ. Α. Ηοφτςου και τησ Εντεταλμζνησ Συμβοφλου κασ Π. Ηινζλησ  ςτο βιντεακι 

https://www.youtube.com/watch?v=Ih490LrR_bM&feature=youtu.be 

Δείτε ςτο infographic τ’ αποτελζςματα του Σχολικοφ Μαραθωνίου ‘’Πάμε Ανακφκλωςη’’. 

https://www.followgreen.gr/ioannina/News/Single/Ο-Δήμος-Ιωαννιτών-βράβευσε-τα-δημοτικά-σχολεία-που-συμμετείχαν-στο-Σχολικό-Πρωτάθλημα-
https://www.followgreen.gr/ioannina/News/Single/Ο-Δήμος-Ιωαννιτών-βράβευσε-τα-δημοτικά-σχολεία-που-συμμετείχαν-στο-Σχολικό-Πρωτάθλημα-
http://www.followgreen.gr/pallini
https://www.youtube.com/watch?v=Ih490LrR_bM&feature=youtu.be
http://www.followgreen.gr/docs/infographicpallini.pdf

