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      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     
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Θέματα που κοινοποιούνται: 

1. Έγκριση άδειας εισόδου σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτ. Αχαΐας σε υγειονομικά στελέχη για το σχ. έτος 

2020-2021 

2. Πρόσκληση στα σχολεία της Δ/νσης Α/θμιας  Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας για 

συμμετοχή σε Μονοήμερα Προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας 

3. Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Βρετανικού Συμβουλίου 

(British Council) με τίτλο «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό» για το σχολικό 

έτος 2020-21 

4. Έγκριση διεξαγωγής του Νεανικού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με 

τίτλο «Covid 19- Μαθητές και Απόσταση» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

για το σχολικό έτος 2020-21 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  FAX             :  2610 229258 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
  Ιστότοπος      : http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/ 
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 26 Οκτωβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 12896 

 

 

ΠΡΟΣ:    
✓ Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1ο: «Έγκριση άδειας εισόδου σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτ.Αχαΐας σε υγειονομικά στελέχη για το σχ. έτος 2020-2021» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας επισυνάπτει τη σχετική έγκριση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την άδεια εισόδου των επαγγελματιών Υγείας 

της 6ης Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα της, με σκοπό την εφαρμογή 

ενός βραχυπρόθεσμου προγράμματος Αγωγής Υγείας σχετικά με την προστασία των 

μαθητών από την μετάδοση του νέου κορονοιού SARS-COV-2. Η σχετική έγκριση 

αναφέρεται αρχικά για τα σχολεία της Δυτ. Αχαΐας και θα προεκταθεί και στις υπόλοιπες 

σχολικές μονάδες για τις οποίες έχει προγραμματιστεί η δράση από τους αρμόδιους φορείς. 

Το σχετικό πρόγραμμα θα πραγματοποιείται από δύο άτομα το μέγιστο. Η συμμετοχή των 

σχολείων στο εν λόγω πρόγραμμα είναι προαιρετική και δωρεάν και πραγματοποιείται με 

απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/τριας ή του 

Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας. Είναι απαραίτητη η ενημέρωση των 

γονέων/κηδεμόνων και η έγγραφη συγκατάθεσή τους ως προς τη συμμετοχή των 

μαθητών/τριών στις ως άνω δράσεις. 

 

Συν.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 6η ΥΠΕ 

 

Θέμα 2ο: «Πρόσκληση στα σχολεία της Δ/νσης Α/θμιας  Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας για 

συμμετοχή σε Μονοήμερα Προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι το ΚΠΕ Κλειτορίας-

Ακράτας απευθύνει πρόσκληση στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας για εκδήλωση ενδιαφέροντος στα Μονοήμερα Προγράμματα του 

ΚΠΕ Κλειτορίας - Ακράτας στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Κλειτορία και στην 

Ακράτα και στα πεδία της περιοχής, για το διάστημα αρχές Δεκεμβρίου έως και την 

εφαρμογή της εγκυκλίου για τις επισκέψεις σχολικών μονάδων στα ΚΠΕ. 

Οι σχολικές μονάδες που θα υλοποιήσουν και προγράμματα Αγωγής Υγείας και 

ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να αποστείλουν 

τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών τους για υλοποίηση προγραμμάτων με το 

τμήμα τους ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στο e-mail health-

promotion@dipe.ach.sch.gr ή healthpromotiondipeach@gmail.com.  

Οι αιτήσεις θα είναι σε μορφή word και θα περιλαμβάνουν: 

1. Σχολική Μονάδα 

2. Τάξη/τμήμα-αριθμός μαθητών 

3. Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού 

4. Ονομασία προγράμματος που επιθυμούν να συμμετέχουν 

5. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

  

mailto:health-promotion@dipe.ach.sch.gr
mailto:health-promotion@dipe.ach.sch.gr
mailto:healthpromotiondipeach@gmail.com


  

Επισημαίνεται ότι λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία Covid 

-19 τα Προγράμματα που θα υλοποιούνται θα είναι μόνο Μονοήμερα, θα υλοποιούνται 

ανά Τμήμα και θα τηρούνται αυστηρά  τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από 

την νομοθεσία (τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας, αντισηπτικών κλπ). Τα προγράμματα 

θα υλοποιηθούν αδαπάνως για το ΚΠΕ. 

Επισυνάπτονται τα Προγράμματα του ΚΠΕ ανά περιοχή, καθώς και οι γενικές οδηγίες. 

 
Συν.: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΑΚΡΑΤΑ ΟΚΤ 2020 

            ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΟΚΤ 2020 

 

 

 

Θέμα 3ο: «Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού του Βρετανικού 
Συμβουλίου (British Council) με τίτλο «Λέμε όχι στο σχολικό εκφοβισμό» για το σχολικό 
έτος 2020-21» 
 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για την ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ". O εν λόγω 

Διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται από το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) σε 

συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, απευθύνεται σε μαθητές/τριες 

Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου όλης της χώρας. 

Οι σχετικές δημιουργίες των μαθητών/-τριών μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 

επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες 

προεκτάσεις (π.χ. στο μάθημα της Πληροφορικής, των ΤΠΕ, ή κατά τη διάρκεια 

προγραμμάτων αγωγής υγείας), προκειμένου να υποστηρίξουν τη διεύρυνση και τον 

εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών και να μην παρεμποδίσουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ο τρόπος ενασχόλησης (ώρες απασχόλησης, υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, 

σχεδιασμός δράσεων κ.λ.π.) των εμπλεκομένων μαθητών/-τριών είναι στη διακριτική 

ευχέρεια των εκπαιδευτικών που θα συντονίσουν τους/τις μαθητές/τριες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν: 

Α) Με τον φορέα υλοποίησης (British Council) 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Βικτωρία Κυριάκη, 210-3692337, Victoria.kyriaki@britishcouncil.gr 

Ντόρα Πάλλη, 210-3611023 , d.pallis@yahoo.gr 

Β) Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας www.olympictruce.org 

Τάνια Βίτσου, 2103611023 about@olympictruce.org 

 
Συν.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ `ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ` BRITISH COUNCIL 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Θέμα 4ο: «Έγκριση διεξαγωγής του Νεανικού Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με 
τίτλο «Covid 19- Μαθητές και Απόσταση» του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το 
σχολικό έτος 2020-21» 
 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τη διοργάνωση του 

Νεανικού Μαθητικού Διαγωνισμού ζωγραφικής για παιδιά πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Μαθητές και απόσταση» 2 έννοιες ασυμβίβαστες 

που πρέπει να συνυπάρξουν υπό την πίεση του COVID-19. 

• Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 10-15 ετών. 

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σχολεία απ΄ όλη την Ελλάδα (Ε΄και Στ΄ τάξεις 

Δημοτικών Σχολείων καθώς και Α – Γ τάξεις Γυμνασίων). 

• Τα έργα μπορεί να είναι ομαδικά ή ατομικά. 

• Θα συσταθεί ειδική καλλιτεχνική επιτροπή η οποία θα αναλάβει την επιλογή των 

έργων. 

• Ο διαγωνισμός θα αναδείξει δύο νικητές , έναν μαθητή / μαθήτρια της 

πρωτοβάθμιας και ένα μαθητή / μαθήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Το έργο, θα είναι σε καμβά ή ακουαρέλα διαστάσεων 40x60 cm και τα χρώματα που 

θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι ακρυλικά ή τέμπερες. 

• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων θα είναι η 30 Μαρτίου 2021. 

• Το έργο που θα βραβευτεί (ανά εκπαιδευτική βαθμίδα) θα γίνει αφίσα του Τομέα 

Νεότητας ΕΕΣ 

 

Αναλυτικότερες οδηγίες στα επισυναπτόμενα έγγραφα. 

 
 
Συν.: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

           ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 


