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Θέμα:  Έγκριση υλοποίησης διήμερης δράσης Π.Ε. του ΚΕΠΕΑ  Κρεστένων σε συνεργασία με το 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Πύργου

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. 52035/12-5-2022 εισερχόμενο έγγραφο 

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, 
Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς 
και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
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12.Της υπό στοιχεία 37572/Γ1/ 03-04-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, 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(ΦΕΚ 4187 Β’/10-09-2021)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 και ισχύει.  
19.Της υπ. αριθμ.  111525/ΓΔ4 10-09-2021 (Β΄4188) Υ.Α. με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης» για το σχολικό έτος 2021-2022.
20. Της υπ. αριθμ. Δ1Α/Γ.Π.οικ.746/8-1-2022 (Β΄32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Β. Το με αρ.πρωτ. Φ. 1/15/09-5-2022 έγγραφο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κρεστένων.

Εγκρίνεται

η υλοποίηση διήμερης δράσης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κρεστένων με περίπου 60 μαθητές 
και συνοδούς εκπαιδευτικούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου και συνεργαζόμενων σχολείων στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus ΚΑ229 με κωδικό 81681_4. Η δράση θα έχει τίτλο «Φύση και Άθληση στο Ιερό 
της Ολυμπίας »  και θα υλοποιηθεί δια ζώσης (μόνο σε εξωτερικούς χώρους) και εξ’ αποστάσεως από 02-03 Ιουνίου 
2022, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν κάθε φορά, με τήρηση 
όλων των μέτρων απόστασης και ατομικής υγιεινής για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού. Η δράση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ- Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να ενημερωθούν μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί για τις θεωρητικές 
αρχές της εκπαίδευσης για την αειφορία, όπως υλοποιείται στη χώρα μας, και να αποκτήσουν τα κατάλληλα 
εφόδια ώστε να μπορούν να διακρίνουν τη διασύνδεση και αλληλεπίδραση φυσικού και πολιτισμικού 
περιβάλλοντος και να διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στην κατεύθυνση της αειφορικής 
διαχείρισης της βιολογικής και πολιτισμικής ποικιλότητας. 
Πρόκειται για μια ομάδα 12 εκπαιδευτικών και 45 μαθητών (ηλικίας 11-15 ετών) με την εξής σύνθεση:

Ελλάδα: 4 εκπαιδευτικοί και 25 μαθητές

Ισπανία: 2 εκπαιδευτικοί και 6 μαθητές

Ουγγαρία: 2 εκπαιδευτικοί  και 6 μαθητές
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Πολωνία: 2 εκπαιδευτικοί και 4 μαθητές

Τουρκία:2 εκπαιδευτικοί και 4 μαθητές

Σε περίπτωση έκτακτων καιρικών ή υγειονομικών συνθηκών, δύναται η ακύρωση/μετατροπή της δράσης σε 
συνεννόηση με τη σχολική μονάδα. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κρεστένων θα υλοποιηθούν  χωρίς  ΚΑΜΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ. 

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 Κ.Ε.ΠΕ.Α. 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 Π.Ε., Δ.Ε. & Ε.Α.

                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

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