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ΘΕΜΑ 1ο: Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Θζρμου 

για τθν περίοδο Φεβρουάριοσ-Ιοφνιοσ 2022.  

ασ ενθμερϊνουμε ότι το Κζντρο Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) Θζρμου, ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Κζντρα 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (Β Κφκλοσ)», που υλοποιείται 

μζςω του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Διά 

Βίου Μάκθςθ» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Σαμείο), καλεί τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ για τθν περίοδο Φεβρουαρίου – Ιουνίου 2022 

(Φ11/154902/Δ7/30-11-2021 ζγγραφο του ΤΠΑΙΘ).  

Σα εκπαιδευτικά προγράμματα κα είναι μονοιμερα. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων μακθτϊν 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοςι πζντε με τριάντα (25-30) άτομα. Σα εκπαιδευτικά προγράμματα, 

κα είναι διάρκειασ 3-4 διδακτικών ωρών και κα διεξάγονται εξ ολοκλιρου ςε εξωτερικοφσ χώρουσ, 

τθρϊντασ τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ, απόςταςθσ και ατομικισ υγιεινισ, κακϊσ και όλων 

όςων προβλζπονται για τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τισ επιςκζψεισ τουσ ςε χϊρουσ εκτόσ ςχολικισ 

μονάδασ διαςφαλίηοντασ τθ μθ ανάμιξθ διαφορετικϊν ςχολικϊν τμθμάτων. 

Κατά τθν διάρκεια των επιςκζψεων τθροφνται όλα τα προβλεπόμενα μζτρα ςφμφωνα με τθν 

Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 Κ.Τ.Α (4187Β) όπωσ ιςχφει και κυρίωσ το άρκρο 4 §1 για τισ 

εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ και επιςκζψεισ. Σο ΚΠΕ Θζρμου ςτο πλαίςιο τθσ προςαρμοςτικότθτασ με 

βάςθ τισ υγειονομικζσ ςυνκικεσ μπορεί να επιλζγει τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων δια ηϊςθσ 

είτε με εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ.  
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Πάτρα, 07/12/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/15522 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ: 
1. Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων  
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων 
ΔΠΕ Αχαΐασ 
ΚΟΙΝ.: 
1. ΚΠΕ Θζρμου 
2. ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ 
3. Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεςολογγίου 

 



Σα προγράμματα του Κ.Π.Ε. Θζρμου που κα υλοποιθκοφν και μποροφν να επιλζξουν οι ςχολικζσ 

ομάδεσ είναι:  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:  

Δάςοσ - Περπατϊ, μακαίνω, ανακαλφπτω  

Μονοπάτια με κζα ςτθν Σριχωνίδα-Νερόμυλοι  

ΔΗΜΟΣΙΚΟ:  

Λίμνθ Σριχωνίδα: για μια αειφορικι διαχείριςθ του υδάτινου δυναμικοφ τθσ  

Εφθνοσ Ποταμόσ: Θ ροι του ποταμοφ ςτθ ροι του χρόνου  

Μονοπάτια με κζα ςτθν Σριχωνίδα-Νερόμυλοι  

Δάςοσ - Περπατϊ, μακαίνω, ανακαλφπτω  

Αρχαιολογικό Μουςείο Θζρμου: ερευνϊ και ανακαλφπτω/ο μικρόσ αρχαιολόγοσ 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα προγράμματά και τισ οδθγίεσ για τθν υλοποίθςι τουσ ςτθν 

ιςτοςελίδα: www.kpe-thermou.gr  Οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να 

υλοποιιςουν κάποιο από τα προγράμματα του κζντρου χρειάηεται να αποςτείλουν τθν αίτθςθ που 

επιςυνάπτεται ςτθν ΔΠΕ Αχαΐασ/Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων ζωσ τθν Παραςκευι, 17-12-

2021. 

Θ ΔΠΕ Αχαΐασ/Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων κα διαβιβάςει ςτο Κ.Ε.ΠΕ.Α Θζρμου ζωσ τθν 

Σετάρτθ 22 Δεκζμβρθ τισ αιτιςεισ.  

Θ θμερομθνία υλοποίθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ κα οριςτεί μετά από τθλεφωνικι 

επικοινωνία του Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. Θζρμου με τισ ςχολικζσ μονάδεσ (μετά τθν περίοδο των 

Χριςτουγζννων) και κα ακολουκιςει ςχετικι ενθμζρωςθ ςτθ ΔΠΕ Αχαΐασ/Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων. Τπενκυμίηουμε ότι, οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουκοφν και ζχουν τθν ευκφνθ για 

τουσ μακθτζσ τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.  

υνθμμζνα: Αίτθςθ ςυμμετοχισ 

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Πρόςκλθςθ ςτα ςχολεία των Διευκφνςεων Εκπ/ςθσ Π.Δ.Ε. Δυτικισ Ελλάδασ για 
ςυμμετοχι ςτα προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ  
ΣΧΕΤ.: Φ.11/154902/Δ7/30-11-2021 ΥΠΑΙΘ  
 

ασ ενθμερϊνουμε ότι το ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ απευκφνει πρόςκλθςθ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 
για εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ τουσ ςτα προγράμματα του ΚΠΕ Κλειτορίασ - Ακράτασ, 
ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςτθν Κλειτορία και ςτθν Ακράτα και ςτα πεδία τθσ περιοχισ, για το ςχολικό 
ζτοσ 2021-2022.  

τθν Κλειτορία υλοποιοφνται μονοιμερα και πολυιμερα προγράμματα, ενϊ ςτθν  
Ακράτα μονοιμερα, με διάφορουσ κεματικοφσ άξονεσ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα 
προγράμματά και τισ οδθγίεσ για τθν υλοποίθςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα: http://kpe- 
kleit.ach.sch.gr/plirofories.htm   

Οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να υλοποιιςουν κάποιο από τα 

προγράμματα του κζντρου χρειάηεται να αποςτείλουν τθν αίτθςθ που επιςυνάπτεται ςτθν ΔΠΕ 

Αχαΐασ/Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων ζωσ τθν Παραςκευι, 17-12-2021. 

Θ ΔΠΕ Αχαΐασ/Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων κα διαβιβάςει ςτο ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ ζωσ 

τθν Πζμπτθ 23 Δεκζμβρθ τισ αιτιςεισ.  

Σα προγράμματα κα υλοποιθκοφν αδαπάνωσ για το ΚΠΕ και θ δαπάνθ για τθ διαμονι και ςίτιςθ 

των ςυμμετεχόντων μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν ςτα πολυιμερα προγράμματα επιβαρφνει τουσ 

ίδιουσ.  

υνθμμζνα: Κατάςταςθ Προγραμμάτων που υλοποιοφνται ςτο ΚΠΕ 

 

http://www.kpe-thermou.gr/


ΘΕΜΑ 3ο: Πρόςκλθςθ ςυμμετοχισ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) 

Μεςολογγίου περιόδου Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2022  

ΣΧΕΤ.: Φ11/154902/Δ7/30-11-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  

 ασ ενθμερϊνουμε ότι το ΚΠΕ Κζντρο Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον και τθν Αειφορία 

(Κ.Ε.ΠΕ.Α.)/Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Π.Ε.) Μεςολογγίου, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

του εκπαιδευτικοφ του ζργου για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022, προκειμζνου να προβεί ςτο 

προγραμματιςμό διδακτικϊν επιςκζψεων για παροχι διδακτικοφ ζργου μζςω τθσ υλοποίθςθσ των 

εκπαιδευτικϊν του προγραμμάτων τθν περίοδο Φεβρουαρίου- Ιουνίου 2022, καλεί τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ Π/κμιασ να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ (βλ. ςυνθμμζνο), ϊςτε 

να υλοποιιςουν με τουσ μακθτζσ τουσ ζνα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) 

Μεςολογγίου.  

 Σα εκπαιδευτικά προγράμματα που δφναται να υλοποιιςει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεςολογγίου 

τθν παραπάνω χρονικι περίοδο είναι μονοιμερα. Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων μακθτριών/ών 

ςε αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοςι πζντε με τριάντα (25-30) άτομα.  

 Σα εκπαιδευτικά προγράμματα που κα υλοποιιςει το Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεςολογγίου τθν 

περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, ςυνοπτικι περιγραφι των οποίων μπορεί να αναηθτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα του http://kpemesol.sch.gr/  και ςτθν ενότθτα "Οι δράςεισ" / υποενότθτα "Εκπαιδευτικά 

Προγράμματα", είναι:   

1. «Λιμνοκάλαςςα Μεςολογγίου» (Γ-Δ-Ε-Σ Δθμοτικοφ) 

2. «Αλυκζσ Μεςολογγίου» (Γ-Δ-Ε-Σ Δθμοτικοφ) 

3. «Δάςοσ Φράξου... υπόςχεςθ ηωισ» (όλεσ οι τάξεισ Δθμοτικοφ & Νθπιαγωγείο) 

4. «Σο δάςοσ του Ηυγοφ» (όλεσ οι τάξεισ Δθμοτικοφ & Νθπιαγωγείο) 

5. «Σθσ λίμνθσ το νερό, τθσ κάλαςςασ το αλάτι, λιμνοκάλαςςασ παλάτι» (Νθπιαγωγείο) 

6. «Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό» (Νθπιαγωγείο) 

 Για οποιαδιποτε πλθροφορία ι διευκρίνιςθ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να επικοινωνοφν με το 

Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεςολογγίου κακθμερινά, είτε τθλεφωνικά από τισ 8:00π.μ.-3:00μ.μ. ςτο 

τθλζφωνο 2631023048 είτε μζςω email: mail@kpe-mesol.ait.sch.gr  

Οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να υλοποιιςουν κάποιο από τα 

προγράμματα του κζντρου χρειάηεται να αποςτείλουν τθν αίτθςθ που επιςυνάπτεται ςτθν ΔΠΕ 

Αχαΐασ/Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων ζωσ τθν Σετάρτθ, 15-12-2021. 

Με τθν ζναρξθ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων αμζςωσ μετά τισ διακοπζσ των Χριςτουγζννων το 

Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.) Μεςολογγίου, βάςει των πινάκων που κα λάβει από τισ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ, κα 

καλζςει τα ςχολεία, μζχρι να ςυμπλθρϊςει τον απαιτοφμενο αρικμό μακθτϊν/τριϊν που δφνανται 

να υποδεχκεί. Ακολοφκωσ, κα αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα του τισ τελικζσ καταςτάςεισ των ςχολικϊν 

ομάδων που ζχει εντάξει ςτον προγραμματιςμό του και κα ενθμερϊςει εγγράφωσ τισ ςχολικζσ 

μονάδε 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Μακθτικόσ Δθμιουργικόσ Διαγωνιςμόσ «Σο Αςτζρι τθσ Ευχισ»  

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ διεξαγωγι του Πανελλινιου Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ με 

τίτλο «Δθμιουργικόσ Διαγωνιςμόσ Αςτζρι τθσ Ευχισ» για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022. O εν λόγω 

Διαγωνιςμόσ, διοργανϊνεται από τθ μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ Make- A- Wish, παράρτθμα του 

Διεκνοφσ Φιλανκρωπικοφ Οργανιςμοφ «Make- A- Wish International» και απευκφνεται ςε 

μακθτζσ/τριεσ χολείων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ που φοιτοφν ςε όλουσ τουσ τφπουσ 

ςχολείων όλθσ τθσ χϊρασ και του Εξωτερικοφ. Η υποβολι ςυμμετοχών είναι ζωσ 31/01/2022.  

υνθμμζνα: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ κατθγορίεσ του διαγωνιςμοφ και το περιεχόμενο 

αυτών. 

 

http://kpemesol.sch.gr/
mailto:mail@kpe-mesol.ait.sch.gr


ΘΕΜΑ 5ο: Ζγκριςθ Διαγωνιςμοφ ηωγραφικισ του Μουςείου Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ με 

τίτλο: «Μια ωραία πεταλοφδα»  

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ υλοποίθςθ του μακθτικοφ διαγωνιςμοφ ηωγραφικισ με τίτλο 

«Μια ωραία πεταλοφδα» του Μουςείου Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ ο οποίοσ απευκφνεται ςε 

μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και αφορά ςτο ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι/εσ παρακαλοφνται να 

απευκφνονται ςτον Φορζα Διοργάνωςθσ (Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ) ςτο τθλζφωνο 

210- 8015870 (Κα Λίλυ Ιακωβίδου – Αλευρά). 

 

   

 

 

                                                                                                  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ                 

 

                                                                                    ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
 


