
 

 

 
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη συνέχιση της Δράσης «ΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ» για το Σχολικό 

Έτος 2020-21. 

  

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε 

συνεργασία με τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας / Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

έχουν σχεδιάσει και συντονίζουν, για έβδομη συνεχή χρονιά, τη δράση «ΤΑ ΕΥΕΛΙΚΤΑ 

ΚΑΠΑΚΙΑ». Η δράση αυτή αφορά στη συλλογή πλαστικών πωμάτων, προκειμένου μέσω της 

διάθεσής τους να ενισχυθούν τα Ειδικά Σχολεία της Αχαΐας. Η δράση έχει διαφανείς 

διαδικασίες και δένει όλο και περισσότερα σχολεία στην κοινή προσπάθεια για ένα 

καθαρότερο περιβάλλον με κοινωνική ευαισθησία. 

Tη φετινή σχολική χρονιά η πολύμηνη απουσία των μαθητών από τις σχολικές τάξεις 

και η τηλε-εκπαίδευση διαμόρφωσε  νέες συνθήκες. Προκειμένου να προγραμματίσουμε 

έγκαιρα και αποτελεσματικά και φέτος τη δράση, παρακαλούμε να μας δηλώσετε τη 

συμμετοχή σας και την -κατά το δυνατό ακριβέστερη- ποσότητα πωμάτων που θα έχετε 

συγκεντρώσει ως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η δράση προγραμματίζεται για το τέλος 

Ιουνίου και σε περίπτωση μικρής -από τη μεριά των σχολείων συμμετοχής- θα μετατεθεί για 

την επόμενη σχολική χρονιά. 

Τα σχολεία που επιθυμούν να παραδώσουν τα πλαστικά καπάκια που συγκέντρωσαν / 

συγκεντρώνουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν την on line φόρμα 

https://forms.gle/kCCwVsXtFk7ixHsa9 έως και 25/05/2021, προκειμένου να οργανωθεί 

καλύτερα η δράση.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 

 

Yπεύθυνη: Ελένη Αντωνακοπούλου                 
Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70, Πάτρα 
Ταχ. Κωδ. :  26221 
Τηλ.  : 2610 229249                         
E – mail :ecoea@dipe.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα  :http://dipe.ach.sch.gr/ecoea    
                                                   

 
 
Πάτρα, 17/5/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/5256 

 

 

ΠΡΟΣ: 
Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-νες : 
1.Δημοτικών Σχολείων - Νηπ/γείων, 
ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπ/γείων 
ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐας 

 
 

 
 

https://forms.gle/kCCwVsXtFk7ixHsa9
mailto:ecoea@dipe.ach.sch.gr
http://dipe.ach.sch.gr/ecoea


Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι συγκεντρώνετε τα πλαστικά καπάκια που 

συλλέγετε τοποθετώντας τα σε πλαστικοποιημένα σακιά που χρησιμοποιούνται στο μάζεμα 

της ελιάς, πολύ καλά δεμένα. Κάθε γεμάτο σακί ζυγίζει περίπου 10 κιλά πλαστικών καπακιών.  

Αν χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις παρακαλώ να επικοινωνήσετε με την 

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 


