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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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και Προώςτϊμενεσ Νηπιαγωγεύων
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KOIN:
κ.κ. Σχολικούσ Συμβούλουσ

Θϋμα: «STOP ςτην πλαςτικό και χϊρτινη ςακούλα μιασ χρόςησ!!!»
Η Διεύθυνςη Π.Ε. Δ΄ Αθόνασ ςε ςυνεργαςύα με τη Διεύθυνςη Π.Ε. Γ΄ Αθόνασ, δια
των Υπευθύνων Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, αναλαμβϊνουν δρϊςη για την
αντιμετώπιςη του προβλόματοσ που παρουςιϊζεται από τη ρύπανςη που
προκαλεύ η χρόςη τησ πλαςτικόσ ςακούλασ. Το θϋμα τησ εκςτρατεύασ εύναι:

«STOP ςτην πλαςτικό και χϊρτινη ςακούλα μιασ
χρόςησ!!!
Η προςταςύα του περιβϊλλοντοσ εύναι ευθύνη και ηθικό χρϋοσ
για όλουσ μασ. Σο χρϋοσ να προςτατϋψουμε τον πλανότη και να τον
διατηρόςουμε για τισ επόμενεσ γενιϋσ.
υνεπώσ ασ κϊνουμε υπεύθυνεσ επιλογϋσ για ϋναν ζωντανό πλανότη!!!
Η εκςτρατεύα λαμβϊνει υπόψη την παγκόςμια διϊςταςη τησ Εκπαύδευςησ για
την Αειφορύα και την ανϊγκη ςυμπεριφοριςτικόσ αλλαγόσ εκ μϋρουσ των πολιτών
καθώσ και την ανϊγκη ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ μιασ ολοκληρωμϋνησ ενημϋρωςησ και
ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών ςύμφωνα με τον νόμο που υπερψόφιςε το Ευρωπαώκό
Κοινοβούλιο ςτισ 28 Απριλύου 2015, (Οδηγύα 720/2015) και αφορϊ τη μεύωςη, κατϊ το
όμιςυ μϋχρι το 2019, τησ χρόςησ τησ πλαςτικόσ ςακούλασ. Η χώρα μασ από την 1η
Ιανουαρύου 2018, ςύμφωνα με την κοινό Υπουργικό Απόφαςη

με αριθμ.

180036/952/10-8-2017- ΦΕΚ Β' 2812/10.8.2017, παύει τη δωρεϊν διϊθεςη ςτουσ
καταναλωτϋσ των πλαςτικών ςακουλών μεταφορϊσ και απαγορεύει κϊθε

προωθητικό ενϋργεια εκ μϋρουσ των εμπόρων που αναιρεύ, αμϋςωσ ό εμμϋςωσ, τα
προβλεπόμενα για τισ ςχετικϋσ υποχρεώςεισ.
κοπόσ τησ εκςτρατεύασ:
Στόχοσ αυτόσ τησ προςπϊθειασ εύναι η ευαιςθητοπούηςη και η ενημϋρωςη τησ
εκπαιδευτικόσ και μαθητικόσ κοινότητασ για τισ δυςμενεύσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ
από την αυξημϋνη κατανϊλωςη λεπτών πλαςτικών και χϊρτινων ςακουλών μεταφορϊσ
που

βλϊπτουν

ανεπανόρθωτα

τα

οικοςυςτόματα

και

την

τερϊςτια

ανϊγκη

ςυμμόρφωςησ με την οδηγύα 2015/720/ΕΕ για περιβαλλοντικούσ λόγουσ.
τόχοι τησ εκςτρατεύασ:


Κατανόηςη του υπϊρχοντοσ προβλόματοσ και τησ ανϊγκησ αλλαγόσ ςτϊςησ και
ςυμπεριφορϊσ για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ



Ενημϋρωςη ςχετικϊ με τισ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ τησ χρόςησ χϊρτινων και
πλαςτικών ςακουλών μεταφορϊσ μιασ χρόςησ



Ενημϋρωςη για τισ επιλογϋσ και τισ δυνατότητεσ που υπϊρχουν



Υιοθϋτηςη καλών πρακτικών για τον περιοριςμό τησ χρόςησ των πλαςτικών και
χϊρτινων ςακουλών μιασ χρόςησ



Συνειδητοπούηςη τησ επύδραςησ τησ ανθρώπινησ δραςτηριότητασ ςτην
αντιμετώπιςη των παγκόςμιων προβλημϊτων



υνειδητοπούηςη ότι η ςυλλογικό ευθύνη και η ςυλλογικό ςυνεύδηςη
ςυμβϊλλουν ςτο μϋλλον του πλανότη



Ανϊπτυξη αιςθόματοσ προςωπικόσ και κοινωνικόσ ευθύνησ ςε θϋματα διαχεύριςησ
και προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ



Ενημϋρωςη τησ τοπικόσ κοινωνύασ

Σρόποι υλοπούηςησ:
Στο ςυνημμϋνο εγχειρύδιο εμπεριϋχονται πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ζότημα τησ
μόλυνςησ από τη τςϊντα μιασ χρόςεωσ, που ϋχει προκαλϋςει παγκόςμια ανηςυχύα, καθώσ
και πλόθοσ δραςτηριοτότων - φύλλων εργαςύασ όπου ο εκπαιδευτικόσ δύναται να
υλοποιόςει με τουσ μαθητϋσ του ςτην τϊξη με ςκοπό την κατανόηςη τησ ανϊγκησ
μεύωςησ τησ χρόςησ πλαςτικόσ και χϊρτινησ ςακούλασ μιασ χρόςησ.
Η εκςτρατεύα κατϊ τησ πλαςτικόσ και χϊρτινησ ςακούλασ μιασ χρόςησ
καθώσ και η εκςτρατεύα Μεύωςησ τησ Φρόςησ Φαρτιού ςτο χολεύο εύναι
αλληλϋνδετεσ και ουςιώδησ για τη διϊςωςη του περιβϊλλοντοσ και τησ ύδιασ μασ τησ
ζωόσ.

υνεπώσ ασ κϊνουμε Τπεύθυνεσ επιλογϋσ για ϋναν

ζωντανό πλανότη.

Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με
τουσ Υπεύθυνουσ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ, Ν. Στεφανόπουλοσ (τηλ.: 2131617452,
6947829670, email: dperivallontiki@gmail.com ), Ε. Νιϊρχου (τηλ. 2105447966,
6937463507 email: elniarchou@gmail.com),
Επιςυνϊπτεται το εγχειρύδιο «STOP στην πλαστική και χάρτινη σακούλα μιας
χρήσης!!!»
το
οπούο
ϋχει
αναρτηθεύ
και
ςτον
ιςτότοπο:
https://sway.com/arCwgvP42jJF8pV3?ref=Link
Παρακαλούμε, να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικού του ςχολεύου ςασ.

Ο Τπεύθυνοσ Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ: Νύκοσ τεφανόπουλοσ

Ο Διευθυντόσ Π.Ε. Δ΄ Αθόνασ

Γεώργιοσ Κϋντροσ

