
Γέρακας, 14/10/2020 

Αγαπητοί  γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του περιβαλλοντικού προγράμματος 

«Σκέψου οικολογικά, ανακύκλωσε, απόλαυσε βιολογικά», από τη σχολική χρονιά 2017 – 

2018 έως τώρα,  οι οποίες έχουν επίδραση στην ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής 

συνείδησης ολόκληρης της σχολικής κοινότητας καθώς επίσης να σας ενθαρρύνουμε για τη 

δική σας ενεργή συμμετοχή  στις καλές  περιβαλλοντικές πρακτικές του σχολείου μας. 

Οι μέχρι τώρα δράσεις μας είναι οι εξής: 

• Προμήθεια τριών (3) χάρτινων χαρτοφάγων στο εσωτερικό του κτιρίου (ένας 
χαρτοφάγος στην αίθουσα του Συλλόγου Διδασκόντων, δίπλα ακριβώς από 
το φωτοτυπικό, ένας χαρτοφάγος για τις αίθουσες του ισογείου και ένας για 
τις αίθουσες του 1ου ορόφου) και  ενός μεταλλικού κάδου για χαρτί στην 
είσοδο του σχολείου. Σ’ αυτόν απορρίπτεται τελικά το περιεχόμενο των 
τριών εσωτερικών χάρτινων χαρτοφάγων.  Οι κάδοι αυτοί 
τοποθετήθηκαν  από τον ΕΔΣΝΑ, τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο  Ν. 
Αττικής,  που είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων  της Περιφέρειας Αττικής και ο οποίος   συνεργάζεται με τον 
Δήμο Παλλήνης. Ανά δύο (2) εβδομάδες παραλαμβάνεται το περιεχόμενό 
του από τον ΕΔΣΝΑ και καταγράφεται το βάρος του. Στους χαρτοφάγους 
μπορείτε να απορρίπτετε χαρτί, τετράδια, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, 
λοιπά έντυπα π.χ. από ΔΕΚΟ, χαρτί περιτυλίγματος, χάρτινες συσκευασίες. 
Μετά τη συλλογή τους από τον ΕΣΔΝΑ, μετατρέπονται σε χαρτοπολτό για 
τη δημιουργία βιβλίων αφής. 

• Προμήθεια ενός κάδου για αλουμίνιο. Στον κάδο αυτό μπορείτε να 
απορρίπτετε κουτάκια αλουμινίου από αναψυκτικά, τα οποία το σχολείο 
θα πουλά στην Ανακύκλωση Αλουμινίου (1 κιλό – 75 περίπου κουτάκια 
προς 1,10€). 

• Προμήθεια δύο (2) κάδων για πλαστικό (ένας κάδος για πλαστικό, όπως 
μπουκάλια και ένας κάδος για καπάκια). Τα καπάκια θα σταλούν στο 
Σύλλογο  Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων του νομού Πέλλας για να 
συμβάλλουν στην αγορά αναπηρικού αμαξιδίου. 

• Προμήθεια ενός κάδου ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
συσκευών, από τη Free Recycle. Σ’ αυτόν μπορείτε να απορρίπτετε μικρές 
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές: Συσκευές για στέγνωμα μαλλιών, 
βούρτσισμα δοντιών, ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, 
ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου, ζυγαριές, υπολογιστές, εκτυπωτές και 
τα περιφερειακά αυτών, αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες, 
συσκευές τηλεφώνου & φαξ, κινητά τηλέφωνα, άλλα προϊόντα και είδη 
εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών με 
τηλεπικοινωνιακά μέσα, μικρές ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, 
φρυγανιέρες, συσκευές τηγανίσματος, καφετιέρες κλπ. 

 

• Προμήθεια ενός κάδου κομποστοποίησης από τον Δήμο Παλλήνης, που 
τοποθετήθηκε στον πίσω προαύλιο χώρο. Το κομπόστ χρησιμοποιείται ως 
λίπασμα στον κήπο του σχολείου. Μπορείτε να στέλνετε τα εξής οργανικά 
υπολλείματα: Ωμά υπολείμματα κουζίνας: Φλούδες πατάτας, κρεμμυδιού, 



φρούτων (όχι λεμονιού) κλπ., λαχανόφυλλα, σάπια φρούτα, τσόφλια από 
αυγά, υπολείμματα καφέ, τσάι, προϊόντα κλαδέματος, υπολείμματα 
χλοοκοπής. Δεν επιτρέπεται να έχουν λάδι. 

• Απόρριψη μπαταριών στις δύο (2) στήλες «Αφής». 

• Δημιουργία λαχανόκηπου με μαρούλια, σαλάτες παντζάρια, κρεμμυδάκια, 
καρότα, άσπρο και κόκκινο λάχανο, μαϊντανό, άνηθο, κουκιά, αγκινάρες από 
την Τήνο και φράουλες. 

• Δημιουργία κήπου αρωματικών φυτών, με θυμάρι, δυόσμο, ρίγανη, 
δεντρολίβανο, μελλισσόχορτο.  

  

Να σημειωθεί ότι η επίδοση του σχολείου μας  μετριέται σε πόντους, οι οποίοι θα 

προκύπτουν από τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέχθηκαν. Πιο 

αναλυτικά, οι επιδόσεις των σχολείων παρουσιάζονται στην δημοτική ψηφιακή πλατφόρμα 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης πολιτών για την ανακύκλωση 

www.followgreen.gr/pallini/school του Δήμου Παλλήνης. 

Το περιβάλλον μα αφορά όλους. Η ανακύκλωση είναι στο χέρι μας! 

Υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος 

Περτσινίδου Κ., Πριτσιούλη Γ., Αλβέρτης Ν. 
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