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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ       

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

              
   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

ΤΜΗΜΑ Α’  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΑΕΙΦΟΡΙΑ

                Μαρούσι,  14-3-2022
                Αριθ. Πρωτ. Φ3/ΔΣ/22380/28525/Δ7

 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
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Πληροφορίες        : Δ. Σοροβού
                                : Κ. Μελέτση
Τηλέφωνο             : 2103443013
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              ΠΡΟΣ: α)Κ.Ε.ΠΕ.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
                           β)Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
                           γ)ΙΝΕΔΙΒΙΜ
              E-mail: α)kpethess@sch.gr
                            β)kmakedpde@sch.gr
                            γ)mavrogianni.k@inedivim.gr

Θέμα:  Έγκριση δράσης με θέμα «Μαθαίνουμε για τα δέντρα στην Πόλη – Φυτεύουμε δέντρα στην πόλη» 

Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. 22380/1-3-2022 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1.Του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-09-1985), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2.Του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31-07-1990), άρθρο 111, «Εκσυγχρονισμός Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης».
3.Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) Άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών» Κεφ. Η παρ.3».
4.Του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄/30-01-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ά.δ.»
5.Του ν.4823/03-08-2021 (ΦΕΚ 136 Α΄/03-08-2021) με θέμα : «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των 
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
6.Του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων», Άρθρο 16 
«Σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής».
7.Του Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
8.Του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), 
9.Του Π.Δ.84/17-07-2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
10. Της υπό στοιχεία 168/Υ1/9-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
11. Της υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (ΦΕΚ Β΄8/10-01-2020)  απόφασης της Υπουργού και των Υφυπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Μεταβίβαση  του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με 
εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, 
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Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς 
και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
12.Της υπό στοιχεία 37572/Γ1/ 03-04-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρω-τοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13.Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».
14.Της υπό στοιχεία  83691/Γ7/1-8-2011 Υ.Α.  με θέμα «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών 
στα Κέντρα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
Φ7/104389/Δ7/07-08-2020 ( Β΄/3392) Υ.Α..
15.Της υπό στοιχεία Φ.353.1/324/1058657/Δ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β’ 16-10-2002) «Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων… και των συλλόγων των διδασκόντων».
16.Της υπό στοιχεία 83688/Γ7/2-8-2011 με θέμα: «Πλήρωση κενών θέσεων Υπευθύνων και Μελών των 
Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των  Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Ε.».
17.Της υπό στοιχεία 108401/ΓΔ4/07-07-2015  Υ.Α. με θέμα: «Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
18.Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-09-2021(Β΄ 4187) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της 
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 
συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους  όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Γ.Π. οικ./66036/21-10-
2021 (Β΄ 4960) Κ.Υ.Α.». 
19.Της υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4 10-09-2021 (Β΄4188) Υ.Α. με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης» για το σχολικό έτος 2021-2022.
20. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην υπό στοιχεία ΓΠ οικ.360/2022 ΦΕΚ 7 
Β΄/6-1-2022 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Β. Τo υπό στοιχεία πρωτ. 30/28-02-2022 έγγραφo του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ελευθέριου Κορδελιού & Βερτίσκου.

                                                                                     Εγκρίνεται

η υλοποίηση της εκπαιδευτικής δράσης  με θέμα «Μαθαίνουμε για τα δέντρα στην Πόλη – Φυτεύουμε δέντρα στην 
πόλη» από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ελευθέριου Κορδελιού και Βερτίσκου στο πλαίσιο της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β’ κύκλος)”, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των πνευμόνων πρασίνου στο δήμο 
και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών με έμφαση στην:

 προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών,
 αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
 την αποκατάσταση των τοπικών οικοσυστήματων 
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Περιλαμβάνει:  

-Ευαισθητοποίηση των μαθητών (από τώρα μέχρι την φύτευση):  Οι μαθητές ακολουθώντας την εκπαιδευτική 
πρόταση του ΚΠΕ με θέμα «Τα υπέροχα δέντρα» που αποτελείται από τα μέρη α. Γνωρίζω το δέντρο, β. Δέντρα 
στην πόλη, γ. Φυτεύω και υιοθετώ ένα δέντρο, ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται και δημιουργούν.  

-Δράση φύτευσης δέντρων στην αυλή και τη γειτονιά τους στις 21/3/2022. Στην διάρκεια της εκδήλωσης οι 
μαθητές παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους σχετικά με το θέμα «Τα οφέλη των δέντρων στην πόλη», παίζουν 
βιωματικά παιχνίδια με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του Κ.Ε.ΠΕ.Α. και συμμετέχουν στη φύτευση των 
δένδρων στην αυλή τους και στο πάρκο της γειτονιάς με την αρωγή των υπηρεσιών του Δήμου.

- Στην δράση συμμετέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου Ελευθερίου Κορδελιού (2 τμήματα της Α 
τάξης του σχολείου, 50 μαθητές).

Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την αποτροπή της διάδοσης του 
COVID 19.                                          

Η εκπαιδευτική δράση του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ελευθέριου Κορδελιού θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνες για το δημόσιο.

 Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι οι υλοποιήσεις των διδακτικών επισκέψεων ιεραρχούνται ως 

δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή 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, 

και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι 

διευθύνσεις των σχολείων καθώς και οι ΠΟ των ΚΠΕ έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή 

των προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για 

την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

     

            
            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                           
             Α/ΘΜΙΑΣ , Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ & ΕΑ                                                                                              

                           ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία-Τμήμα Α΄ 
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