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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

---------- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής  

Εκπαίδευσης  
Ιππέκη Βασιλική 

Τηλέφωνο: 2310  - 643040 (εσωτ.902) 
Φαξ: 2310 - 643 046 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 
 

    Θεσ/νίκη 21-4-2016 
       Αρ. Πρωτ.:  5854 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         

 
1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  
2.Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε.   
Δυτ.Θεσσαλονίκης  
  

 
           ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε δράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο 

«Εκστρατεία Καθαρίστε τη Μεσόγειο» του δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (MED SOS) 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της 
Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σας ενημερώνει για τη δράση 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ΜΕD SOS. 

Ένα μικρό βήμα για σένα, ένα μεγάλο για τις ακτές μας! 
Όρισε τον τόπο και το χρόνο που θέλεις να γίνει ο καθαρισμός και συμπλήρωσε την 
ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής ή, εναλλακτικά, "κατέβασε" και στείλε τη φόρμα 
συμμετοχής συμπληρωμένη στο medsoscleanup@gmail.com ή μέσω φαξ στο 210 
8228795. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS που 
επισυνάπτεται. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.  
                                                                   
                                                                
                                                                

                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 
                                                                    ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

http://www.medsoscleanup.gr/new/index.php?option=com_chronoforms5&chronoform=Form_2016
http://www.medsoscleanup.gr/new/images/2016/medsos_clean_up_form_2016.doc
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ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΑΣΙΚΕΣ! 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2016 

 

Σε μια εποχή που τα πάντα αλλάζουν και η πραγματικότητα συχνά μας ξεπερνά, η 

εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟπαραμένει σταθερό σημείο αναφοράς 
για 21ηχρονιά στα πεδία της προστασίας των ακτών, της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

των πολιτών, του εθελοντισμού και της ουσιαστικής συμμετοχής στη διαφύλαξη του φυσικού 
μας κεφαλαίου. 

Πάρε μέρος σε μια πανελλαδική γιορτή για το περιβάλλον! 
Από το 1995 η εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ενώνει κάθε χρόνο όλη τη χώρα σε μια 

τεράστια κοινή δράση. Για δύο μήνες απ’άκρη σ’άκρη της Ελλάδας, μικροί και μεγάλοι 
γίνονται κομμάτι της πιο μαχητικής «αλυσίδας» ενάντια στη θαλάσσια ρύπανση και τον 

εφησυχασμό. Φέτος, παράλληλα με τους καθαρισμούς, αναδεικνύουμε το πρόβλημα 

τωνμικροπλαστικών, που παρότι αθέατα και ελάχιστα γνωστά στο ευρύ κοινό, αποτελούν 
μία από τις σημαντικότερες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και, σύμφωνα με τους 

ειδικούς, το υπ’αριθμόν 1 ανερχόμενο κίνδυνο για το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον. 

Ένα μικρό βήμα για σένα, ένα μεγάλο για τις ακτές μας! 

Όρισε τον τόπο και το χρόνο που θέλεις να γίνει ο καθαρισμός και συμπλήρωσε 
τηνηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής ή, εναλλακτικά, "κατέβασε" και στείλε τη φόρμα 

συμμετοχής συμπληρωμένη στοmedsoscleanup@gmail.com ή μέσω φαξ στο210 8228795. 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συντονίζει όλη την προσπάθεια, στέλνοντας σακούλες 

απορριμμάτων και έντυπο ενημερωτικό υλικό (καρτ-ποστάλ και Φύλλα Καταγραφής 
Απορριμμάτων και Παρατήρησης Φυσικών Περιοχών – υλικό που στη συνέχεια επεξεργάζεται 

το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών), «ανεβάζοντας» στην ιστοσελίδα του πληροφοριακό υλικό και διοργανώνοντας 

κεντρικούς καθαρισμούς στην Αττική και αλλού. 

Κάνε το καλό και έλα στο γιαλό… Σε περιμένουμε! 

Μπορεί η τυπική διάρκεια της εκστρατείας να είναι 1/5 -30/6,  λόγω του Πάσχα, όμως, θα 
χαρούμε να «σπάσουμε» τους χρονικούς περιορισμούς. Αν θες να υλοποιήσεις κάποιον 

καθαρισμό πριν τις διακοπές του Πάσχα ή να τον συνδυάσεις με την εξόρμησή σου, είμαστε 

εδώ για να συντονίσουμε τη δράση σου και να σου προωθήσουμε το απαραίτητο υλικό. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Λουκία Καλαϊτζή, Υπεύθυνη Συντονισμού Εκστρατείας, τηλ/φαξ : 210 8228795, 

email: press@medsos.gr 
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ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2016 
Δράσεις εθελοντικών καθαρισμών ακτών και άλλων φυσικών περιοχών 

01 Μαΐου – 30 Ιουνίου 2016 

Αν θέλετε να πάρετε μέρος στην εκστρατεία ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2015 παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία της 
φόρμας με κεφαλαία γράμματα και στείλτε την στην ηλεκτρονική διεύθυνση medsoscleanup@gmail.com  

ή με φαξ στο 210-8228795  

(τηλ. επικοινωνίας: 210-8228795, κα Λουκία Καλαϊτζή) 

Οργάνωση/ Φορέας:  

Οδός:  Αρ.:  Τ.Κ.:  

Δήμος:  Πόλη:  Νομός:  

Άτομο επικοινωνίας:  

Τηλ.1.  Τηλ.2.  Φαξ.  

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail):  

Συνεργασία με άλλους φορείς; Αν ναι, 
προσδιορίστε: 

 

Ονομασία τοποθεσίας καθαρισμού (π.χ. Παραλία Εδέμ):  

Δήμος (π.χ. Παλαιό Φάληρο):  Πόλη (π.χ. Αθήνα):  

Νομός (π.χ. Αττική):  

Πιθανή ημερομηνία υλοποίησης:   

Εκτιμώμενη συμμετοχή (αριθμός εθελοντών):   

Έχετε οργανώσει/ ξανασυμμετάσχει σε εθελοντικό καθαρισμό; (NAI / OXI):  

Θα διοργανώσετε κάποια παράλληλη δραστηριότητα; (παρακαλούμε περιγράψτε):  

 

 
 

Θα σας παρακαλούσαμε να μοιραστείτε μαζί μας το φωτογραφικό ή άλλο υλικό (ζωγραφιές, εργασίες μαθητών) που θα παραχθεί με αφορμή 
τους καθαρισμούς, αλλά και να μας στείλετε συμπληρωμένο το Φύλλο Καταγραφής Απορριμμάτων και Παρατήρησης Φυσικών Περιοχών, 

το οποίο θα σας αποσταλεί πριν τον καθαρισμό. 

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον σας 
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
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