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ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο «Μαθητικός Διαγωνισμός 
Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου “Eco Tweet” του Νηπιαγωγείου Αυλωναρίου για το 
σχολικό έτος 2019-20» 
Σχετ: το με αρ. πρωτ. 10926/17-10-19 (162746/Δ4/17-10-19/ΚΠ/Υ.ΠΑΙ.Θ.) έγγραφο του ΙΕΠ.  
 

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση του Μαθητικού Διαγωνισμού 
Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου “Eco Tweet” από το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου για 
το σχολικό έτος 2019-20, που απευθύνεται στους μαθητές/τριες των σχολείων Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Εύβοιας. 

 

 
 

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας:  

 

Μαρούσι, 30-10-19 

Αριθ. Πρωτ.: Φ10α/169066/Δ4 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

 
---- 

 

1. ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

mail@stellad.pde.sch.gr 

2. ΠΕΚΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (μέσω 

της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας)  

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (μέσω της 

ΠΔΕ)  

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (μέσω της 

ΠΔΕ)  

5. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

(μέσω των Διευθύνσεων Π.Ε. και 

Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας )  

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37   

Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 Μαρούσι 

Ιστοσελίδα:   www.minedu.gov.gr  

Πληροφορίες:  Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 

   Α. Βάρλα (Δ.Ε.)       

                           Χ. Κουφοπαντελή (Ε.Ε.) 

                           Μ. Ασυνάνογλου (Π.Ε.) 

E-mail:  depek_merimna@minedu.gov.gr 

Τηλέφωνα: 210 344 2212 (Ε.Ε.) 

        210 344 2859 (Ε.Ε.)        

        210 344 3272 (Δ.Ε.)     

                     210 344 3288 (Δ.Ε.)                    

Fax: 210 344 2365 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
ΤΜΗΜΑ B΄ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε – ΤΜΗΜΑ Β’  

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε – ΤΜΗΜΑ Β’  

 
 
 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:depek_merimna@minedu.gov.gr


Για τη συμμετοχή μαθητών/τριών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. 

Εύβοιας στον εν λόγω διαγωνισμό, έχει εισηγηθεί θετικά με το με αρ. πρωτ.  41/10-10-2019 

Απόσπασμα Πρακτικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.). 

Ο μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο: "Μαθητικός Διαγωνισμός Ανακύκλωσης Κουτιών 

Αλουμινίου “Eco Tweet”» θα πραγματοποιηθεί από το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου Εύβοιας στο 

πλαίσιο της δράσης Erasmus+ KA2 με τίτλο «Eco Tweet» και κωδικό 2018-1-EL01-KA229-047995  

που συμμετέχει ως συντονιστής. Στόχος των χωρών- εταίρων (Ισλανδία, Νορβηγία, Εσθονία, 

Σουηδία, Τουρκία και Ελλάδα) που συμμετέχουν στη δράση αυτή είναι να ευαισθητοποιήσουν όλες 

τις εμπλεκόμενες ομάδες υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως 

σκοπό τη δημιουργία μίας βιώσιμης κοινωνίας, επιδιώκοντας την περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών, των γονέων αλλά και της 

ευρύτερης τοπικής κοινωνίας, στην οποία ανήκουν τα εμπλεκόμενα σχολεία του Νομού Εύβοιας. 

Τα σχολεία που θα λάβουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα πλεονεκτήματα και 

τα οφέλη της ανακύκλωσης, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Η δράση θα επικεντρωθεί στη συλλογή κουτιών αλουμινίου, καθώς το υλικό είναι 

100% ανακυκλώσιμο, με αποτέλεσμα να μειώνεται η εξόρυξη βωξίτη  και η ρύπανση του  

περιβάλλοντος. 

Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο έως και τον Μάιο του σχολικού έτους 

2019-2020  και απευθύνεται σε σχολεία που ανήκουν στον Ν. Εύβοιας (Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης). Στόχος των σχολείων που θα συμμετάσχουν είναι να κινητοποιήσουν όλους τους 

εμπλεκόμενους (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και τοπική κοινωνία) να συγκεντρώσουν 

αλουμινένια κουτάκια, εντός τους σχολικού χώρου, τον οποίο θα υποδείξει η παιδαγωγική ομάδα.  

Τον Μάιο, θα δημιουργηθούν δύο σημεία συγκέντρωσης στο νομό Εύβοιας, ένα στο 

κεντρικό και ένα στο νότιο τμήμα του νησιού, όπου και θα γίνει η περισυλλογή των κουτιών 

αλουμινίου. Οι εκπρόσωποι που θα οριστούν από κάθε σχολείο θα μεταφέρουν τα πακέτα αυτά 

στο σημείο συνάντησης που θα οριστεί, προκειμένου να τα παραλάβει ο αρμόδιος μεταφορέας. 

Ακολούθως, τα δέματα αυτά θα συγκεντρωθούν στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου 

(ΚΑΝΑΛ) στο Μαρούσι, το οποίο αποτελεί μέρος της στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της 

Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ). Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα κάθε πακέτου θα 

καταγραφούν σε αποδεικτικά που θα εκδώσει το κέντρο, ώστε να αναδειχθούν τα τρία πρώτα 

σχολεία με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αλουμινένιων κουτιών. Τα σχολεία αυτά θα 

ανακοινωθούν και θα βραβευτούν με τιμητική πλακέτα, ενώ όλα τα σχολεία θα λάβουν βεβαιώσεις 

συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το ΚΑΝΑΛ αγοράζει τα συγκεκριμένα  κουτιά, 

προσφέροντας οικονομικό αντίτιμο για τις αλουμινένιες συσκευασίες. Με αυτόν τον τρόπο κάθε 

σχολείο θα έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει το ποσό που θα εισπράξει (κατάθεση στο 

τραπεζικό λογαριασμό της ενιαίας σχολικής επιτροπής στην οποία ανήκει το εκάστοτε σχολείο) 

ανάλογα με τις ανάγκες του, όπως αυτές θα οριστούν από τον Σύλλογο Διδασκόντων.  

Η επιτροπή οργάνωσης, εκτέλεσης και εποπτείας του διαγωνισμού αποτελείται από τους 

εκπαιδευτικούς: Σαμουτιάν Μαργαρίτα του Χαραλάμπους, Τσιργιώτη Ελένη του Βασιλείου, 

Τάτσιου Στυλιανή του Βασιλείου και Παναγιώτου Γεώργιο του Παναγιώτη. 

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον εν λόγω διαγωνισμό να γίνεται ύστερα από την 
ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου. 



2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική, με απόφαση 
του Συλλόγου Διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων, αλλά και σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της 
σχολικής ζωής. 
3. Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού. 
4. Για την υλοποίηση του διαγωνισμού να μην υπάρχει ουδεμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες 
(μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς). 
5. Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν 
έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία, διαφήμιση, 
κ.λπ.). 
6. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός 
του περιεχομένου του διαγωνισμού.  
7. Να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την υλοποίηση του διαγωνισμού.  
8. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού να δοθούν έπαινοι συμμετοχής σε όλους/ες τους/τις 
συμμετέχοντες/ουσες στον διαγωνισμό.  
9. Να δημοσιοποιηθούν προς το Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά 
συμπεράσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση του διαγωνισμού.  
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:   

1. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
2. Διεύθυνση Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αειφορίας  
3. Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. – Τμήμα Β’ 
4. Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε – Τμήμα Β’  
5. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β’ 
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α’ 
7. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β’ 

8. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας- Τμήμα  Α’    

                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                             ΣΠΟΥΔΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ 
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