
 Καρπενήσι,  8 Σεπτεμβρίου 2016

 Αρ. Πρωτ:  54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Διεύθυνση     :  Παύλου Μπακογιάννη 4, 
                          ΤΚ 36 100, Καρπενήσι
Πληροφορίες: Κοπανάκης Εμμανουήλ
Τηλ.:  22370 80843, φαξ: 22370 80863 
e-mail             :  mail@kpe-karpen.eyr.sch.gr
Ιστοσελίδα    : http://kpe-karpen.eyr.sch.gr

Προς:  Δνσεις  Αθμιας  &  Βθμιας  Εκπαίδευσης  όλης  της
χώρας

 
Κοιν.: ΥΠ. Π. Ε. Θ. - Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων

Σπουδών Επιμόρφωσης & Καινοτομιών 

            Περιφερειακή Δνση Αθμιας & Βθμιας Εκπ/σης
Στερεάς Ελλάδος

ΘΕΜΑ: «Επισκέψεις Σχολείων»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου προτίθεται να δεχτεί επισκέψεις Περιβαλλοντικών Ομάδων, πέραν
αυτών του κανονικού προγραμματισμού, με σκοπό να γίνει χρήση της φθινοπωρινής περιόδου αλλά και να δοθεί η επιπλέον
δυνατότητα  σε  σχολεία  να  παρακολουθήσουν,  από  Σεπτέμβριο  έως  και  Ιανουάριο  ένα  μονοήμερο,  διήμερο  ή  τριήμερο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Ευρυτανία. Από Φεβρουάριο έως και Ιούνιο,  μόνο μονοήμερα. Για τις  επισκέψεις,  το ΚΠΕ
Καρπενησίου δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει δαπάνες, ωστόσο υπάρχουν οι παρακάτω βασικές τιμές:

Διανυκτέρευση: 
1. 2 € το άτομο στους ξενώνες της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου σε έως 30 μαθητές + 3 εκπαιδευτικούς (με δικά τους

σεντόνια,  μαξιλαροθήκες και πετσέτες),   χωρίς όμως πρωινό. Διευκρινίζεται ότι  τα δωμάτια είναι τρίκλινα,  με κοινόχρηστες
εξωτερικές τουαλέτες και ντους. Η τιμή ισχύει έως τις 30 Νοεμβρίου 2016. 

 2. 5 € το άτομο στη Μαθητική Εστία, χωρίς πρωινό, τις υπόλοιπες περιόδους και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, μια και
θα προηγηθούν τα σχολεία του κανονικού προγραμματισμού.

3. 10 € για τους μαθητές σε τρίκλινο ή τετράκλινο σε συνεργαζόμενο Ξενοδοχείο, 15 € σε δίκλινο, 20 € σε μονόκλινο για
τους συνοδούς και τον οδηγό. Η τιμή περιλαμβάνει πρωινό.

Διατροφή: Υπάρχουν προτεινόμενες προσφορές στα 6, 8 και 10 € ανάλογα με το μενού. Αναλυτικές πληροφορίες για τη
διαμονή, διατροφή, εναλλακτικές διαδρομές, τα προγράμματα, τα πεδία και τα ωράρια τους θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. 

Αιτήσεις Περιβαλλοντικού Προγράμματος, από τους εκπαιδευτικούς μόνο με συμπλήρωση της παρακάτω ηλεκτρονικής φόρμας:

https  ://  goo  .  gl  /  forms  /1  xE  4  rRapwAJchyBf  2

Σε κάθε αίτηση συμμετοχής το ΚΠΕ Καρπενησίου θα επικοινωνήσει άμεσα με το σχολείο, και ανάλογα με τις δυνατότητες της
Παιδαγωγικής Ομάδας θα δοθεί η τελική απάντηση.

Ο Υπεύθυνος

Κοπανάκης Εμμανουήλ

https://goo.gl/forms/1xE4rRapwAJchyBf2

