
 

            Ο Μαραθώνιος Ναυπλίου γίνεται οικολογικός! 

        Nafplio Marathon- go ECO 

Ο Μαραθώνιος Ναυπλίου σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον!  

Για τον λόγο αυτό η Διοργάνωση προέβη στην δημιουργία δράσεων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης αλλά και ουσιαστικής αξιοποίησης του μεγάλου όγκου 
απορριμμάτων που δημιουργούνται την ημέρα των αγωνιστικών εκδηλώσεων. 

Συγκεκριμένα, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Μαραθωνίου Ναυπλίου 
περιλαμβάνει τις δράσεις: 

• Ανακύκλωση πλαστικών μπουκαλιών κατά την ημέρα των αγωνιστικών 
εκδηλώσεων 

• Πρόγραμμα συλλογής & επαναχρησιμοποίησης αθλητικών παπουτσιών 
«Άστα να τρέξουν ξανά» 

• Διανομή επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας στους συμμετέχοντες 
δρομείς. 

Η ανακύκλωση των πλαστικών μπουκαλιών καθώς και το πρόγραμμα συλλογής και 
επαναχρησιμοποίησης των αθλητικών παπουτσιών «Άστα να τρέξουν ξανά» 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με την «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο- 
Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+» 
 

Ανακύκλωση Πλαστικών Μπουκαλιών κατά την ημέρα των αγωνιστικών 
εκδηλώσεων. Πράσινη Ομάδα Εθελοντών 

Στους ενδιάμεσους σταθμούς εξυπηρέτησης των δρομέων καθώς και στην 
αφετηρία/τερματισμό του αγώνα θα τοποθετηθούν χάρτινοι κάδοι ανακύκλωσης για 
τα πλαστικά μπουκάλια που θα χρησιμοποιούν οι δρομείς. Εθελοντές θα 
συμμετέχουν στη συλλογή των πλαστικών μπουκαλιών. Η συλλεγόμενη ποσότητα 
πλαστικού θα προωθηθεί για τελικό διαχωρισμό κι ανακύκλωση. 

 
           



 

 
 

                        Πρόγραμμα Συλλογής & επαναχρησιμοποίησης      
                   αθλητικών παπουτσιών «Άστα να τρέξουν ξανά» 
 

Το πρόγραμμα «Άστα να τρέξουν ξανά» συλλέγει παπούτσια που βρίσκονται 
ξεχασμένα σε κάποιο κουτί ή σε κάποιο ράφι στο σπίτι και τα διαθέτει για 
επαναχρησιμοποίηση σε συνανθρώπους μας, οι οποίοι τα χρειάζονται όχι μόνο για 
να αθληθούν, αλλά και στην καθημερινότητά τους 
 
Η συλλογή των αθλητικών παπουτσιών θα λάβει χώρα σε σηματοδοτημένο σημείο 
στο κέντρο εγγραφών στο ΦΟΥΓΑΡΟ Παρασκευή 6 και Σάββατο 7 Μαρτίου 10:00 – 
20:00 και στην γραμματεία αγώνα την Κυριακή 8 Μαρτίου από τις 07:45 μέχρι το 
πέρας του αγώνα. 
 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ προσφέροντας αθλητικά παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία και 
παιδικά) ανεξάρτητα από το μέγεθος 
 
Πώς μπορώ να γνωρίζω αν πρέπει να «οδηγήσω» τα αθλητικά μου παπούτσια στο 
«Άστα να τρέξουν ξανά»; 
Το πρόγραμμα «Άστα να τρέξουν ξανά» συλλέγει παπούτσια τα οποία ... 

• Δεν έχουν τρύπες 

• Τα πέλματα δεν έχουν φθαρεί ή ξεκολλήσει 

• Δεν έχουν άλλες αισθητικές αλλοιώσεις 
 

Συλλέγουμε τα αθλητικά παπούτσια σας, αν πραγματικά:... 

• εξακολουθούν να έχουν «ζωή μέσα τους» 

• είναι ακόμα σε καλή κατάσταση, και μπορείτε να τα αποχωριστείτε 
 

Τα παπούτσια σας θα αξιολογηθούν βάσει της κατάστασής τους και θα διαχωριστούν 
ανά μέγεθος. Στη συνέχεια θα συσκευαστούν και θα προωθηθούν στους 
ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς του Δήμου Ναυπλιέων οι οποίοι και θα τα 
διαμοιράσουν στους συνανθρώπους μας. 
 
*Το πρόγραμμα φέρει την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).  

 



 

 
 
 
 
 

H «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο – Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+», είναι μια 
περιβαλλοντική οργάνωση/αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που από το 2005 
δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στον 
τομέα της σχέσης αθλητισμού και περιβάλλοντος. Οι δράσεις της προωθούν τους 17 
στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών.   
 
Περισσότερα για την «Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο» και τη δράση της μπορείτε 
να δείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: http://teamfortheworld.blogspot.gr/ και 
https://www.facebook.com/teamfortheworld1/ 

 

Ας προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον και την ευρύτερη 
περιοχή που φιλοξενεί τον αγώνα! 

 
Στο Ναύπλιο η περιοχή πλησίον του Φρούριου καθώς και η νότια ακτή είναι 
ενταγμένη στο δίκτυο περιβαλλοντικής  προστασίας Natura 2000, με πολλά 
προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας.  

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ- go ECO 
 
 

 

http://teamfortheworld.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/teamfortheworld1/

