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ΘΕΜΑ: «υνζχιςθ τθσ Δράςθσ «ΣΑ ΕΤΕΛΙΚΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ» και το χολικό Ζτοσ 2019-20» 

 

Η Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ / Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ ςε 

ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ / Περιβαλλοντικι 

Εκπαίδευςθ ζχουν ςχεδιάςει και ςυντονίηουν για πζμπτθ ςυνεχι ςχολικι χρονιά τθ δράςθ 

«ΣΑ ΕΤΕΛΙΚΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ»  

Η δράςθ «ΣΑ ΕΤΕΛΙΚΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ» αφορά τθ ςυλλογι πλαςτικών πωμάτων, 

προκειμζνου μζςω τθσ διάκεςισ τουσ να βοθκθκοφν τα Ειδικά χολεία τθσ Αχαΐασ. Η 

δράςθ ζχει διαφανείσ διαδικαςίεσ και δζνει όλο και περιςςότερα ςχολεία ςτθν κοινι 

προςπάκεια για ζνα κακαρότερο περιβάλλον με κοινωνικι ευαιςκθςία. 

ασ ενθμερώνουμε ότι και τθ ςχολικι χρονιά 2019-2020 κα γίνει θ ςυλλογι των 

πλαςτικών καπακιών που ςυγκεντρώνονται ςτα ςχολεία ςτα πλαίςια τθσ δράςθσ. Σα 

ςχολεία που επικυμοφν να πάρουν μζροσ ςτθ δράςθ και να ςυγκεντρώςουν πλαςτικά 

πώματα (είτε ζχουν ςυμμετάςχει κατά το παρελκόν, είτε κα ςυμμετζχουν για πρώτθ φορά) 

παρακαλοφνται να ςυμπλθρώςουν τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ διαδικτυακά μζςω τθσ on line 

φόρμα https://forms.gle/KcFWPmtEMCdSeweB8 ζωσ και 05/06/2020, προκειμζνου να 

οργανωκεί καλφτερα θ δράςθ.  

Παρακαλοφμε να ςυγκεντρώνετε τα πλαςτικά καπάκια που ςυλλζγετε ςτα ςχολεία 

ςασ τοποκετώντασ τα ςε πλαςτικοποιθμζνα ςακιά που χρθςιμοποιοφνται ςτο μάηεμα τθσ 

ελιάσ, πολφ καλά δεμζνα. Κάκε ςακί χωράει περίπου 10 κιλά πλαςτικών καπακιών. Λόγω 

του μεγάλου φορτίου που προκφπτει δε κα είναι δυνατι θ παραλαβι των πλαςτικών 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
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ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικών χολείων-Νθπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δθμοτικών – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικών – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
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καπακιών ςε καμία άλλθ μορφι ςυςκευαςίασ. Η ςυγκζντρωςθ κα γίνει το πρώτο 

δεκαιμερο του Ιουνίου 2020. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ  

                                                                                                                ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΛΕΓΚΟ 
Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 
 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι  εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

 


