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1. Πρόσκληση για συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) 
Κλειτορίας-Ακράτας 
Σχετ: Αρ. Πρωτ.: 101/7.12..2021, έγγραφο του ΚEΠΕA (ΚΠΕ) Κλειτορίας- Ακράτας 
 

Το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Κλειτορίας-Ακράτας απευθύνει πρόσκληση στις σχολικές μονάδες 
της ΔΠΕ Αχαΐας για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά 
προγράμματά του, στις εγκαταστάσεις του στην Κλειτορία και στην Ακράτα και στα 
πεδία της περιοχής, για το σχολικό έτος 2021-2022. Στην Κλειτορία υλοποιούνται 
μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα, ενώ στην Ακράτα μονοήμερα, με διάφορους 
θεματικούς άξονες. Τα προγράμματά μας και οδηγίες για την υλοποίησή τους μπορείτε να 
τα δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα: http://kpekleit.ach.sch.gr/plirofories.htm. 

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν αδαπάνως για το ΚΠΕ και η δαπάνη για τη 
διαμονή και σίτιση των συμμετεχόντων μαθητών και εκπαιδευτικών στα πολυήμερα 
προγράμματα επιβαρύνει τους ίδιους. 

Σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων 
θα δίνεται προτεραιότητα στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την 
αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί 
το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό 
φορτίο. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα που θα είναι σε ισχύ 
την περίοδο που θα υλοποιείται το πρόγραμμα και το ΚΠΕ δύναται να τροποποιήσει ή 
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ακόμα και να ακυρώσει προγράμματα σε περίπτωση που οι υγειονομικές συνθήκες το 
επιβάλλουν. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 Κ.Υ.Α (4187Β) όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 
4 §1.,«Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί 
διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές» που αφορά στα μέτρα ασφαλούς 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, 
καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις εξαιτίας του COVID-19. 

Τα προγράμματα έχουν ως εξής: 
ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 
1. Το Παλάτι των Νεράιδων του Χελμού: Το Σπήλαιο των Λιμνών - Καστριών 
Μονοήμερο Πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
2. Περιπέτειες και παιχνίδια στη Νεροπολιτεία Μονοήμερο πρόγραμμα για τριάντα 
(30) μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Δημοτικού 
3. Το παιχνίδι της ανακύκλωσης Μονοήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές 
Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού 
4. Περίπατος στην φύση και στον χρόνο Μονοήμερο Πρόγραμμα για τριάντα (30) 
μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και ΕΠΑΛ 
5. Κάτι… τρέχει Μονοήμερο Πρόγραμμα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
6. Καταναλώνω… άρα υπάρχω; Μονοήμερο Πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, 
ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
7. Πού είναι οι αξίες; Ψάξε…και θα τις βρεις... Μονοήμερο Πρόγραμμα για τριάντα 
(30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
8. Οι Δρόμοι του νερού - Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής Μονοήμερο πρόγραμμα για 
τριάντα (30) μαθητές Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
9. Μνήμες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από τα περιβαλλοντικά μονοπάτια 
της περιοχής Κλειτορίας-Καλαβρύτων Μονοήμερο Πρόγραμμα για τριάντα (30) 
μαθητές 

Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
ΔΙΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 
10. Πού είναι οι αξίες; Ψάξε… και θα τις βρεις... Διήμερο Πρόγραμμα για τριάντα 
(30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
11. Κάτι… τρέχει Διήμερο Πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης 
Δημοτικού 
12. Άνθρωποι και περιβάλλον στην Κλειτορία Διήμερο Πρόγραμμα για τριάντα (30) 
μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
13. Οι Δρόμοι του νερού - Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής Διήμερο πρόγραμμα για 
τριάντα (30) μαθητές Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
ΤΡΙΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 
14. Κάτι… τρέχει Τριήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης 
Δημοτικού 
15. Πέτρα την πέτρα... περπατώ Τριήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, 
ΣΤ΄τάξης Δημοτικού 
16. Περπατώ… στο δάσος Τριήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ 
τάξης Δημοτικού 
17. Ταξίδι στην Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού - Βουραϊκού Τριήμερο 
πρόγραμμα για μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
18. Οι Δρόμοι του νερού - Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής Τριήμερο πρόγραμμα για 
τριάντα (30) μαθητές Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
19. Καταναλώνω… άρα υπάρχω; Τριήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, 
ΣΤ΄τάξης Δημοτικού 



20. Πού είναι οι αξίες; Ψάξε… και θα τις βρεις... Τριήμερο Πρόγραμμα για τριάντα 
(30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ) 
21. Περιβαλλοντικές διαδρομές Τετραήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, 
ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού 
22. Κάτι… τρέχει Τετραήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ τάξης 
Δημοτικού 
23. Περπατώ… στο δάσος Τετραήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ 
τάξης Δημοτικού 
24. Πέντε μαγικά κουτάκια Τετραήμερο πρόγραμμα για τριάντα (30) μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ 
τάξης Δημοτικού 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΑΤΑ 
Το ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ Κλειτορίας - Ακράτας υλοποιεί στην Ακράτα τα παρακάτω μονοήμερα 
προγράμματα για μαθητές: 
25. Ο Υγροβιότοπος της Λίμνης Τσιβλού, για σαράντα (40) μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης 
Δημοτικού 
26. Το θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας, για σαράντα (40) μαθητές Ε΄, Στ΄ τάξης 
Δημοτικού 
27. Γνωρίζοντας τις ακτές μας, για τριανταπέντε (35) μαθητές Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ 
τάξης 
Δημοτικού  
28. Το ποτάμι μας ο Κράθης, για σαράντα (40) μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης 
Δημοτικού 
29. Πέτα-πέτα στον καιρό, για τριάντα (30) μαθητές Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ 
τάξης Δημοτικού 
30. Συντροφιά με τις νεράιδες στο δασάκι μας, για τριάντα (30) μαθητές 
Νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Δημοτικού 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν κάποιο από τα παραπάνω 
προγράμματα με τους/τις μαθητές/τριές τους παρακαλούνται να αποστείλουν στην 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ηλεκτρονικά, την αίτηση που επισυνάπτεται 
έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 (στο email: ecoea@dipe.ach.sch.gr). 

Για κάθε περεταίρω διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε-τηλεφωνικά ή 
με email- με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 
 
 

2. Πρόσκληση για συμμετοχή στα προγράμματα του ΚΕΠΕΑ/ΚΠΕ 
Μεσολογγίου 
Σχετ: Αρ. Πρωτ.: Φ7-Φ8/122/3.12..2021, έγγραφο του ΚEΠΕA (ΚΠΕ) Μεσολογγίου 

 
Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου καλεί τις σχολικές μονάδες και τους 
εκπαιδευτικούς της ΔΠΕ Αχαΐας να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ώστε να υλοποιήσουν με 
τους μαθητές τους ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματά του. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που δύναται να υλοποιήσει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου την περίοδο 
Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2022 είναι μονοήμερα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων 
μαθητριών/ών σε αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε με τριάντα (25-30) 
άτομα.  

Για την υλοποίησή τους το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου συνεργάζεται με 
τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών ομάδων και έχει την ευθύνη για την υλοποίησή 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της επιδημικής 
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κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 Κ.Υ.Α (4187Β) όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 
4 §1., «Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών, σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί 
διαγωνισμοί, σχολικές εκδηλώσεις και τελετές», που αφορά στα μέτρα ασφαλούς 
λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού, 
καθώς και τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα και απαγορεύσεις εξαιτίας του COVID-19. Κατά 
συνέπεια, το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου, λαμβάνοντας υπόψη τις υγειονομικές 
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης του, δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο 
τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία 
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στο πλαίσιο της 
ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. 
(Κ.Π.Ε.) για την αποφυγή διάδοσης της Covid-19. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιήσει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) 
Μεσολογγίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, συνοπτική περιγραφή των οποίων μπορεί 
να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του (http://kpemesol.sch.gr/), και στην ενότητα "Οι 
δράσεις" / υποενότητα "Εκπαιδευτικά Προγράμματα", για την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ είναι:  
 
1. «Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου» (Γ-Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού)  
2. «Αλυκές Μεσολογγίου» (Γ-Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού)  
3. «Δάσος Φράξου... υπόσχεση ζωής» (όλες οι τάξεις Δημοτικού & Νηπιαγωγείο)  
4. «Το δάσος του Ζυγού» (όλες οι τάξεις Δημοτικού & Νηπιαγωγείο)  
5. «Της λίμνης το νερό, της θάλασσας το αλάτι, λιμνοθάλασσας παλάτι» 
(Νηπιαγωγείο)  
6. «Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό» (Νηπιαγωγείο)  
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν 
με το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεσολογγίου καθημερινά, είτε τηλεφωνικά από τις 08:00-15:00 
στο τηλέφωνο 2631023048 είτε μέσω email: mail@kpe-mesol.ait.sch.gr.  

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν κάποιο από τα παραπάνω 
προγράμματα με τους/τις μαθητές/τριές τους παρακαλούνται να αποστείλουν στην 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ηλεκτρονικά, την αίτηση που επισυνάπτεται 
έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 (στο email: ecoea@dipe.ach.sch.gr). 

 
 

3. Σεμινάριο «Διεθνές περιβάλλον, Φιλελληνισμός και Ελληνική 
Επανάσταση» του ΚΕΠΕΑ (ΚΠΕ) Μακρινίτσας 
Σχετ: Αρ. Πρωτ.: 59/Φ24//3.11.2021, έγγραφο του ΚEΠΕA (ΚΠΕ) Μακρινίτσας 
 

Το ΚΠΕ Μακρινίτσας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και το 
14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, προτίθεται να οργανώσει στις 17 Δεκεμβρίου 2021 και 
ώρες 18:00 – 21:00 σύγχρονο εξ-αποστάσεως  επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: 
«Διεθνές περιβάλλον, Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση».    

Το σεμινάριο, το οποίο γίνεται στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου για τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821-2021, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω 
διαδικτύου (σύγχρονα από απόσταση) και από το περιβάλλον της πλατφόρμας webex με 
την οποία είναι εξοικειωμένοι οι εκπαιδευτικοί. 
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Το σεμινάριο θα γίνει εκτός του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων και χωρίς δαπάνη για 
το δημόσιο. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://docs.google.com/forms/d/1SULk9Bfy0P54WqLEwO-
Gp2Gu7RnRtfm9AQQSRf5gvQ8/edit?usp=sharing 
Προσοχή: Μην κάνετε απευθείας κλικ πάνω στον σύνδεσμο αντιγράψτε τον σε 
έναν φυλλομετρητή (π.χ. Chrome) και πατήστε ENTER 

O σύνδεσμος για την παρακολούθηση του σεμιναρίου θα αποσταλεί στο email που 
θα δηλωθεί στην φόρμα συμμετοχής, μια έως δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.  
Επειδή για τεχνικούς λόγους η webex έχει θέσει όριο τους 1000 συμμετέχοντες στα 
διαδικτυακά σεμινάρια, η φόρμα συμμετοχών κλείνει αυτόματα στον αριθμό αυτό και 
επιπλέον αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε όσους θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο, θα 
χορηγηθεί ψηφιακά βεβαίωση συμμετοχής. 
Το πρόγραμμα του σεμιναρίου: 
 

«Διεθνές περιβάλλον, Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση» 
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 

18:00 – 21:00 

18.00-

18.20 

Χαιρετισμοί  

Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας  
Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 

18.20-

19.00 

«Φιλελληνισμός και Ελληνική Επανάσταση» 

Κλάψης Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

19.00-

19.20 

 «Ο φιλελληνισμός του Καρόλου και του Ιωάννου Ογλ, απόρροια της Ελληνικής 
παιδείας τους, όπως διαφαίνεται στο βιβλίο του Γ. Α. Αντωνακόπουλου» 

Ιωάννης Ν. Ηλιούδης,  

19.20-

20.00 

«Ο Κάρολος Ογλ και η επαναστατημένη Θεσσαλία το 1878» 

Γεώργιος Α. Αντωνακόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας   

20.00-

20.30 

«Φιλελληνισμός και Τέχνη»   

Τριανταφύλλου Σοφία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας 

20.30-

21.00 
Ερωτήσεις-Συζήτηση 

 

 
 
 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

          ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1SULk9Bfy0P54WqLEwO-Gp2Gu7RnRtfm9AQQSRf5gvQ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1SULk9Bfy0P54WqLEwO-Gp2Gu7RnRtfm9AQQSRf5gvQ8/edit?usp=sharing

