
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: : " Έγκριςη υλοποίηςησ εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςτο ΚΕΠΕΑ/Κ.Π.Ε. Αρχανϊν – 

Ροφβα – Γουβϊν για τον μήνα Φεβρουάριο 2023" 

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Αϋ/30-09-1985), «Δομι και λειτουργία τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Σισ διατάξεισ του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Αϋ/31-07-1990), άρκρο 111, «Εκςυγχρονιςμόσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

3. Σισ διατάξεισ του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010) Άρκρο 186 «Αρμοδιότθτεσ 
Περιφερειϊν» Κεφ. Η παρ.3». 

4. Σισ διατάξεισ του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Αϋ/30-01-2013) «Οργάνωςθ και λειτουργία 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ά.δ.» 

5. Σισ διατάξεισ του ν.4823/03-08-2021 (ΦΕΚ 136 Αϋ/03-08-2021) με κζμα : «Αναβάκμιςθ του 
ςχολείου, ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

6. Σισ διατάξεισ του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Αϋ 251/23-12-2021) με κζμα : «Ρυκμίςεισ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ 
υγείασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ». 

7. Σισ διατάξεισ του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’) «Οργάνωςθ και Λειτουργία νθπιαγωγείων 
και Δθμοτικϊν χολείων», Άρκρο 16 «χολικζσ δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ ηωισ». 

Ηράκλειο, 26/01/2023  
Αρ. Πρωτ: 726 

 
ΠΡΟ : Κ.Ε.ΠΕ.Α Αρχανϊν-Ροφβα-Γουβϊν 
Τπόψιν. κασ. φακιανάκη 
Email: mail@kpe-archan.ira.sch.gr 

 
ΚΟΙΝ:  
1. ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
Email: mavrogianni.k@inedivim.gr 
2. Διευθφνςεισ Α/θμιασ & Β/θμιασ Εκπ/ςησ Ηρακλείου 

3. Τπεφθυνοι Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ, 
Αγωγήσ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Θεμάτων και 
χολικϊν Δραςτηριοτήτων (μζςω των οικείων 
Δ/νςεων) 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ :Λ. Κνωςοφ 6 
Σ.Κ. – Πόλθ : 71306, Ηράκλειο Κριτθσ  
Πλθροφορίεσ : Κουρμπζλθ Δ.  
Σθλζφωνο : 2810-347292 

Ιςτοςελίδα : http://kritis.pde.sch.gr 

Email                      : mail@kritis.pde.sch.gr 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

---  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
         ΚΡΗΣΗ 

---  
 ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

         ΣΜΗΜΑ Αϋ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

….. 

http://kritis.pde.sch.gr/
mailto:mail@kritis.pde.sch.gr


8. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 81/08-07-2019 (Αϋ119) «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και 
κατάργθςθ Τπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν και 
αρμοδιοτιτων μεταξφ Τπουργείων», 

9. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.84/17-07-2019 (Αϋ123) «φςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν 
Γραμματειϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Σομζων Τπουργείων» 

10. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.18/2018(ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με κζμα «Οργανιςμόσ Τπουργείου 
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων». 

11. Σισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία 353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Βϋ 1340/16-10-2002) Τ.Α. 
«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των Προϊςταμζνων των 
Περιφερειακϊν Τπθρεςιϊν Α/κμιασ και Β/κμιασΕκπ/ςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν 
των ςχολικϊν μονάδων και ΕΚ και των ςυλλόγων των διδαςκόντων». 

12. Σισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία 83691/Γ7/1-8-2011 Τ.Α. με κζμα «Διαδικαςίεσ τελζχωςθσ 
και Κακικοντα των Εκπαιδευτικϊν ςτα Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ)» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ’ αρικμ. Φ7/104389/Δ7/07-08-2020 ( Βϋ/3392) Τ.Α.. 

13. Σισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία Φ.353.1/324/1058657/Δ1 Τ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β’ 16-10-2002) 
«Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων… και των ςυλλόγων των 
διδαςκόντων». 

14. Σισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία. 83688/Γ7/2-8-2011 Τ.Α.με κζμα: «Πλιρωςθ κενϊν κζςεων 
Τπευκφνων και Μελϊν των Παιδαγωγικϊν Ομάδων (Π.Ο.) των Κζντρων Περιβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ Κ.Π.Ε.». 

15. Σισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία 108401/ΓΔ4/07-07-2015 Τ.Α. με κζμα: «Παράταςθ 
αποςπάςεων  εκπαιδευτικϊν Κζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (ΚΠΕ)». 

16. Σισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τ.Βϋ/13-02-2020) Τ.Α. με 
κζμα «Εκδρομζσ- Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και μετακινιςεισ μακθτϊν/τριϊν Δθμόςιων και 
Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» 

17. Σισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (ΦΕΚ 2888/τ.Βϋ/17-07-2020) 
Τ.Α. με κζμα  «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν και μακθτριϊν και μετακινιςεισ 
εκπαιδευτικϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ 
τθσ χϊρασ» 

18. Σισ διατάξεισ τθσ υπό ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 /10-09-2021(ΦΕΚ 4187 Β’/10-09-
2021)Κ.Τ.Α. με κζμα: «Λειτουργία των εκπαιδευτικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ, εργαςτθριακϊν κζντρων και 
ςχολικϊν εργαςτθρίων, χολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ, Ινςτιτοφτων Επαγγελματικισ 
Κατάρτιςθσ, Μεταλυκειακοφ ζτουσ - τάξθσ Μακθτείασ ΕΠΑ.Λ., Κζντρων Διά Βίου Μάκθςθσ, 
δομϊν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. τθσ ιβιτανιδείου Δθμόςιασ χολισ Σεχνϊν και Επαγγελμάτων, 
φροντιςτθρίων, κζντρων ξζνων γλωςςϊν, φορζων παροχισ εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ 
δεξιοτιτων, ξενόγλωςςων ινςτιτοφτων εκπαίδευςθσ και πάςθσ φφςεωσ ςυναφϊν δομϊν, 
Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν, Δθμοςίων Βιβλιοκθκϊν, τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ και 
των Γενικϊν Αρχείων του Κράτουσ κατά τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022 και μζτρα 
για τθν αποφυγι διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 κατά τθ λειτουργία τουσ, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

19. Σισ διατάξεισ τθσ υπ. αρικμ. 111525/ΓΔ4 10-09-2021 (Βϋ4188) Τ.Α. με κζμα «Παροχι 
ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ» για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 όπωσ τροποποιικθκε 
και ιςχφει. 



20. Σισ διατάξεισ τθσ υπ. αρικμ. Δ1Α/Γ.Π.οικ.746/8-1-2022 (Βϋ32), όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

21. Σο με αρικ. πρωτ. Φ11/148033/Δ7/29-11-2022 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα 
"Διαδικαςία Ζγκριςθσ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων των Κζντρων Εκπαίδευςθσ για το 
Περιβάλλον και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)". 
 
22. Σο με αρικ. πρωτ. Φ11/944/Δ7/04-01-2023 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα 
«Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και επιμορφωτικζσ δράςεισ ςτα Κζντρα Εκπαίδευςθσ για το 
Περιβάλλον και τθν Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το ςχολικό ζτοσ 2022-2023» 
 
23. Σο με αρικ. πρωτ. 10/24-01-2023 ζγγραφο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανϊν – Ροφβα- Γουβϊν. 
 

Εγκρίνεται 

 

Η υλοποίθςθ δια ηϊςθσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για μακθτζσ/μακιτριεσ και 

εκπαιδευτικοφσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Κριτθσ από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανϊν –Ροφβα– Γουβϊν κατά το μήνα 

Φεβρουάριο 2023. 

 

Σα προγράμματα πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «ΚΕΝΣΡΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» και του υποζργου 

2, Άξονασ προτεραιότθτασ 6, ςτισ περιφζρειεσ ςε μετάβαςθ και μζςω του Επιχειρθςιακοφ 

Προγράμματοσ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΗΗ» με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 

Σα προγράμματα κα πραγματοποιθκοφν δια ηϊςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ΚΠΕ Αρχανϊν και ςτο πεδίο. τα δια ηϊςθσ προγράμματα οι μακθτζσ και 

οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί κάκε τμιματοσ που επιςκζπτεται το ΚΠΕ θα πρζπει να τηροφν τα 

μζτρα αποφυγήσ διάδοςησ τησ COVID-19, όπωσ αναφζρονται ςτισ οδηγίεσ του ΤΠΑΙΘ, με 

ευθφνη του ςχολείου. 

 

Παράλλθλα, μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, μπορεί να υπάρξει θ δυνατότθτα για εξ 

αποςτάςεωσ προγράμματα – ενθμερϊςεισ. Σα προγράμματα αυτά κα ζχουν διάρκεια μίασ 

ι δφο διδακτικϊν ωρϊν, ανάλογα με τθ δυνατότθτα που υπάρχει. Προχποκζςεισ 

υλοποίθςθσ: διακζςιμθ διαδικτυακι τάξθ (webex εκπαιδευτικοφ), αίκουςα με διαδραςτικό 

πίνακα ι υπολογιςτι και βιντεοπροβολζα. Επιπλζον, κα χρειαςτεί θ περαιτζρω 

ςυνεργαςία των υπευκφνων εκπαιδευτικϊν για να πραγματοποιθκοφν πικανζσ 

δραςτθριότθτεσ πριν ι μετά τθν τθλεςυνάντθςθ. 



 

τόχοσ τθσ υλοποίθςθσ των εν λόγω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων είναι οι μακθτζσ να 

ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςχζςθ του ανκρϊπου με το φυςικό και κοινωνικό περιβάλλον και να 

ευαιςκθτοποιθκοφν για τα προβλιματα που ςυνδζονται με αυτό. Ν’ αποκτιςουν υπεφκυνθ 

ςυμπεριφορά ςτισ κακθμερινζσ ατομικζσ τουσ ςυνικειεσ, αλλά και ςτθν ευρφτερθ γνωριμία 

με το φυςικό, ανκρωπογενζσ και πολιτιςτικό περιβάλλον. Επίςθσ, να διαμορφϊςουν νζεσ 

ςτάςεισ και αξίεσ, ζτςι ϊςτε να αποκτιςουν περιβαλλοντικι αειφορικι ςυνείδθςθ. 

 

Παρατίκεται ο πίνακασ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και των ςυμμετεχόντων 

μακθτϊν/τριϊν και εκπαιδευτικϊν.  

 

 

Σα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανϊν – Ροφβα -Γουβϊν θα υλοποιηθοφν 

χωρίσ καμία δαπάνη για το δημόςιο. 

Επιςημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηςη του ςεμιναρίου ιεραρχείται 

ωσ δευτερεφουςασ ςημαςίασ, καθϊσ προτεραιότητα πρζπει να δοθεί ςτην αυςτηρή 

τήρηςη των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων για την αντιμετϊπιςη των επιδημιολογικϊν 

κινδφνων και ςτη μείωςη τησ πιθανότητασ να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προςωπικό και το 

μαθητικό δυναμικό των ςχολείων ςε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά ςυνζπεια, και 

ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιςτημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του 

κάθε εγχειρήματοσ, οι διευθφνςεισ των ςχολείων καθϊσ και οι ΠΟ των Κ.Ε.ΠΕ.Α. ζχουν την 

Εκπαιδευτικά προγράμματα ΚΠΕ Αρχανϊν μηνόσ Φεβρουαρίου 2023 

ΧΟΛΙΚΗ 
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ΤΠΕΤΘΤΝΟ/-Η 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ  

ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΗΣΑ 

11
Ο
 Γυμνάςιο 

Ηρακλείου 
20/2/2023 24 

"Εξοικονομώ ενζργεια. Ο 

πλανήτησ φτάνει για όλουσ" 
Διά ηϊςθσ Γιαςςάκθ Ευαγγελία ΠΕ07 

Νθπιαγωγείο 

Αγίου Θωμά 
22/2/2023 23 

«Μα δεν υπάρχουν καθόλου 

ςκουπίδια; Μειώνω, 

Επαναχρηςιμοποιώ, 

Ανακυκλώνω και επιβιώνω» 

Διά ηϊςθσ Λϊλου Ελευκερία ΠΕ60 

Γυμνάςιο 

Γουβϊν 
23/2/2023 19 

«Μα δεν υπάρχουν καθόλου 

ςκουπίδια; Μειώνω, 

Επαναχρηςιμοποιώ, 

Ανακυκλώνω και επιβιώνω» 

Διά ηϊςθσ 
Παπακωνςταντίνου 

Αναςταςία 
ΠΕ04.04 

2
ο
 Γυμνάςιο 

Ηρακλείου 
28/2/2023 30 

«Ηράκλειο. Η πόλη με τα 

κρυμμζνα μυςτικά» 
Διά ηϊςθσ 

Ακαναςίου 

Αφροδίτθ 
ΠΕ02 



τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων, λαμβάνοντασ 

υπόψη τισ ςχετικζσ οδηγίεσ τησ πολιτείασ και των υγειονομικϊν οργάνων για την 

αντιμετϊπιςη τησ επιδημικήσ κρίςησ. 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ  

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ   

Π 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Αϋ 

Διοικθτικϊν Τποκζςεων 

Λαμπρίδου Αικατερίνθ 
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