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ΘΕΜΑ: Δωρεά βιβλίου ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ  

από τθ τζγθ Γραμμάτων Κωςτι Παλαμά 

 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, 

ςασ ενθμερϊνει ότι θ τζγθ Γραμμάτων Κωςτισ Παλαμάσ ζχει εκδϊςει ζνα βιβλίο ςχετικό 

με τθ ηωι του Κωςτι Παλαμά και προτίκεται να το κάνει δωρεά ςε όλεσ τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ τθσ ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ. 

Σο βιβλίο με τίτλο Το Σπίτι του Κωστή, ςυγγράφθκε από τθν εκπαιδευτικό ΠΕ 79.01 

Αικατερίνθ Φιλιππάτου, εικονογραφικθκε από τθν Άννα Πίττα και εκδόκθκε από τισ 

εκδόςεισ «τζγθ Γραμμάτων Κωςτισ Παλαμάσ». 

Κάκε ςχολικι μονάδα μπορεί να παραλάβει ζνα βιβλίο από τθ ΔΙ.Π.Ε.  Αχαΐασ, Ερμοφ 

70, και πιο ςυγκεκριμζνα από τθ Γραμματεία τθσ Διεφκυνςθσ ςτο 2ο όροφο και ώρεσ 9:00 

π.μ. ζωσ 2:00 μ.μ. Ο υπεφκυνοσ από κάκε ςχολείο που κα παραλαμβάνει το βιβλίο κα 

υπογράφει για τθν παραλαβι αυτοφ ςε λίςτα που διατίκεται ςτθ γραμματεία τθσ 

Διεφκυνςθσ.  

Θα κζλαμε να ςασ υπενκυμίςουμε επίςθσ ότι θ  «ΣΕΓΗ  ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ   ΚΩΣΗ 

ΠΑΛΑΜΑ»,  ωσ  φορζασ  διαχείριςθσ  και  λειτουργίασ  του  κτιρίου,  ςυνεχίηει το   

πρόγραμμα  λειτουργίασ  επιςκζψεων  που  αφορά  τόςο  τθν  εκπαιδευτικι  κοινότθτα  

τθσ  πόλθσ  μασ  και  τθσ  περιοχισ  μασ , όςο και  το  ευρφτερο  κοινό  ι   άλλο  φορζα  και 

ςφλλογο. 

Ιςχφει το παρακάτω  πρόγραμμα  επιςκζψεων: 

για ςχολεία:  ΣΡ. - ΣΕΣ. -  ΠΕΜ. - ΠΑΡ.      από  ϊρα  10:00 π.μ.  ζωσ  13:00 μ.μ.  

για το κοινό:  ΣΡ. –  ΠΕΜ.  6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.  και  ΑΒΒ.    από  ϊρα  10:00 π.μ.  ζωσ  

13:00 μ.μ. 

Η επίςκεψθ  του  κάκε  ςχολείου  κα  προγραμματιςκεί  με  επικοινωνία  με  τθν  

«τζγθ Γραμμάτων  Κωςτισ Παλαμάσ »  μζςω  email  info@sgkpalamas.gr ι  τθλεφωνικισ 

επικοινωνίασ: 2616007301 – 6944561335 – 6945745401 – 6947382401 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

Yπεφκυνθ    : 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    
 

ΠΑΣΡΑ, 24/01/2020 

ΠΡΟ:  
Σουσ κ. κ. Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων, Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  Αχαΐασ 
2. Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν  
3. Ειδ. Δθμοτικϊν  
 
ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςθσ Δυτ. 
Ελλάδασ 

2.  ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ  
3. τζγθ Γραμμάτων Κωςτισ Παλαμάσ 
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ε κάκε επίςκεψθ ο μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν πρζπει να είναι 20 – 25 άτομα και να 

υπάρχουν απαραίτθτα 2  ςυνοδοί. Για  ομάδα μακθτϊν κάτω των 15 ατόμων αρκεί ζνασ 

ςυνοδόσ. 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

 

 

ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

Παρακαλοφνται οι κ. Δ/ντζσ/-τριεσ των ςχολικών μονάδων να ενθμερώςουν όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ και ςτα προςωπικά τουσ e-mail. 
 

 


