
 

 

 
ΘΕΜΑ: Απολογισμός των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το 

σχολικό έτος 20020-21 

Σχετ.: αρ. Πρωτ. 71153/Δ7/16.6.2021, εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ  

 
Καθώς η σχολική χρονιά βαίνει στο τέλος της και προκειμένου αποσταλούν οι βεβαιώσεις 

υλοποίησης των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που έχουν υποβληθεί και 

ολοκληρώθηκαν, θα πρέπει να συλλέξουμε συγκεκριμένα απολογιστικά στοιχεία.  

Ο Συντονιστής/στρια (Υπεύθυνος/η) εκπαιδευτικός κάθε προγράμματος που έχει υποβληθεί 

στις αρχές του έτους πρέπει να συμπληρώσει τα απολογιστικά στοιχεία του προγράμματος 

στην ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/LadgQPCP6yjSnfUn6 . Η συμπλήρωση της 

φόρμας αποτελεί και το μοναδικό υποχρεωτικό παραδοτέο των προγραμμάτων. 

 

Προαιρετικά όμως, όποιος/α συντονιστής/στρια επιθυμεί, μπορεί να συντάξει και αποστείλει 

ηλεκτρονικά μικρής έκτασης αρχείο παρουσίασης (power point, πρότυπο αρχείο 

επισυνάπτεται)  με τα βασικά σημεία της υλοποίησης του προγράμματός του/της. Το 

συγκεκριμένο αρχείο, που μπορεί να περιλαμβάνει και μερικές φωτογραφίες (με καλυμμένα 

τα πρόσωπα των μαθητών/τριών) από τις δραστηριότητες του προγράμματος. Οι 

παρουσιάσεις αυτές θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Π.Ε. ώστε να 

αποτελέσουν ολοκληρωμένα παραδείγματα υλοποίησης προγραμμάτων, εφόσον πλέον δεν 

υπάρχει σχετικό κονδύλι για την έκδοση του περιοδικού μας που εκδιδόταν τα προηγούμενα 

χρόνια. Το power point αρχείο παρακαλούμε να έχει αποθηκευτεί με το όνομα: ΟΝΟΜΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ_ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (π.χ. 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΑΤΡΩΝ_ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 

 

Yπεύθυνη: Ελένη Αντωνακοπούλου                 
Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70, Πάτρα 
Ταχ. Κωδ. :  26221 
Τηλ.  : 2610 229249                         
E – mail :ecoea@dipe.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα  :http://dipe.ach.sch.gr/ecoea    
                                                   

 
 
Πάτρα, 18/6/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/7365 

 

 

ΠΡΟΣ: 
Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-νες : 
1.Δημοτικών Σχολείων - Νηπ/γείων, ΔΠΕ 
Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΠΕ 
Αχαΐας 
3. Ειδ. Δημοτικών– Νηπ/γείων ΔΠΕ 
Αχαΐας 
 
ΚΟΙΝ: Εκπαιδευτικούς που έχουν 
υποβάλει πρόγραμμα Π.Ε. την τρέχουσα 
σχ. χρονιά 

 
 

 
 

https://forms.gle/LadgQPCP6yjSnfUn6
mailto:ecoea@dipe.ach.sch.gr
http://dipe.ach.sch.gr/ecoea


Παρακαλούμε, τα παραπάνω στοιχεία να συμπληρωθούν στην φόρμα, μέχρι την 

Παρασκευή 25 Ιουνίου, προκειμένου να συνταχθούν οι απολογιστικοί πίνακες που 

υποβάλλονται στο ΥΠΑΙΘ και να σας αποσταλούν οι βεβαιώσεις υλοποίησης του 

προγράμματός σας.  

  

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 

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

 

   

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 


