
[1] 
 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Απολογιςμόσ τθσ δράςθσ «Σα ΕΤΕΛΙΚΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ» 
 
Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ςχετικά με τθ ςυμμετοχι και τθν επιτυχία που είχε για 6θ ςυνεχι 

χρονιά θ δράςθ «Σα ΕΤΕΛΙΚΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ», που ςχεδίαςε και ςυντόνιςε τo Σμιμα Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 
τουσ «Gefyristas», (ομάδα εκελοντιςμοφ ενεργϊν πολιτϊν) και τθν Περιφερειακι Ομοςπονδία Ατόμων με 
αναπθρία (Π.ΟΜ. ΑΜΕΑ) Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίων Νιςων. 

15.940 κιλά πλαςτικά καπάκια, δθλαδι 9.376.500 πλαςτικά πώματα ςυγκζντρωςαν μετά από 
οργανωμζνθ ςτόχευςθ και μαηικι προςπάκεια μακθτζσ/τριεσ από 180 ςχολεία τθσ Αχαΐασ (50 
Νθπιαγωγεία, 75 Δθμοτικά και 55 χολεία Δευτεροβάκμιασ), τθν Σετάρτθ 10 Ιουνίου 2020 μεταξφ Κάςτρου 
Ρίου και Γζφυρασ. Με τθν αμζριςτθ ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν και των γονζων, και παρά το γεγονόσ ότι τα 
ςχολεία παρζμειναν κλειςτά για περίπου 3 μινεσ, λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19., κατορκϊκθκε να 
ςυγκεντρωκοφν 16 τόνοι πλαςτικών πωμάτων.  

Αφιερωμζνθ ιταν και φζτοσ θ δράςθ, ςτθν αγαπθμζνθ Τπεφκυνθ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ Πζνθ ακοβζλθ, που τθν εμπνεφςτθκε, τθ ςχεδίαςε και τθν υλοποίθςε 
τα προθγοφμενα χρόνια. 

υγχαίρουμε όλα τα ςχολεία που ςυμμετείχαν και κατάφεραν να μετατρζψουν 16 τόνουσ άχρθςτου 
πλαςτικοφ ςε χρθςτικά αντικείμενα. Σα 125 ςχολεία τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςυγκζντρωςαν 
11.500 κιλά πλαςτικϊν καπακιϊν 

Επόμενοσ ςτόχοσ θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του πλαςτικοφ μιασ χριςθσ. Ασ «νικιςουμε τθ ρφπανςθ 
από τα πλαςτικά» όχι μόνο ανακυκλϊνοντάσ τα, αλλά μειϊνοντασ τθν παραγωγι και κατανάλωςι τουσ. 

Ευχαριςτοφμε τουσ εκελοντζσ εκπαιδευτικοφσ που επωμίςτθκαν το «φορτίο» τθσ μεταφοράσ, 
προςπακϊντασ πζραν των δυνάμεϊν τουσ, τουσ/τισ Δ/ντζσ/τριεσ των ςχολείων, τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ, 
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και όλουσ όςουσ μζχρι τϊρα ςυμμετείχαν, για τθ ςυμβολι τουσ ςτθν κοινι 
προςπάκεια για ζνα κακαρότερο περιβάλλον με κοινωνικι ευαιςκθςία. 

 

 

 
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΩΝ  

                                                                                                                ΘΕΜΑΣΩΝ 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΔΕΛΕΓΚΟ 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  
που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 

Πλθροφορίεσ    : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  
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ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 

 
 

 
Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι  εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
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