
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θζμα: : " Ζγκριςη υλοποίηςη Ημερίδασ ςτο ΚΠΕ Αρχανϊν-Ροφβα-Γουβϊν"  
 

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, 16/01/2023  
Αρ. Πρωτ: 299 

 
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. Διεφθυνςη 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. 3/12-01-2023 ζγγραφο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανϊν – Ροφβα- Γουβϊν. 
 

Εγκρίνεται 

Η υλοποίθςθ δια ηϊςθσ θμερίδασ για ενθλίκουσ από το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρχανϊν – Ροφβα – 

Γουβϊν ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό Μεςογειακό Πανεπιςτιμιο (ΕΛΜΕΠΑ) με κζμα: «Η 

διάβρωςη των εδαφών και τρόποι αντιμετώπιςήσ τησ».  

 

Η θμερίδα, ςτθν οποία ςυμμετζχοντεσ μπορεί να είναι ενιλικοι πολίτεσ ανεξαρτιτωσ 

ιδιότθτασ από τθν ευρφτερθ περιοχι των Αρχανϊν που ενδιαφζρονται για το κζμα, κα 

πραγματοποιθκεί την Παραςκευή 27 Ιανουαρίου 2023 (από τισ 9:30 ζωσ τισ 13:00) ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ΚΠΕ Αρχανϊν ςτισ Επάνω Αρχάνεσ.  

 

Η θμερίδα είναι ανοιχτι ςτο κοινό και για τθν καλφτερθ οργάνωςθ αυτισ παρακαλοφνται 

όςοι /όςεσ ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν να ςυμπλθρϊςουν τα ςτοιχεία τουσ ςτθν 

θλεκτρονικι φόρμα:https://forms.gle/n3bKhbUGs7yxamnbA 

 

Η ανωτζρω θμερίδα κα πραγματοποιθκεί 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 

 

Η θμερίδα οργανϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του ΚΠΕ Αρχανϊν με το εργαςτιριο 

Αξιοποίθςθσ Φυςικϊν Πόρων και Γεωργικισ Μθχανικισ τθσ χολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν 

του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και τθν υλοποίθςθ του ζργου PRIMAREACT4MED με τίτλο: "Inclusive 

https://forms.gle/n3bKhbUGs7yxamnbA


Outscaling of Agro-ecosystem Restoration ACTions of the Mediterranean". Σο ζργο αυτό 

επικεντρϊνεται ςτθν ανάπτυξθ ικανοτιτων ζρευνασ και καινοτομίασ και ςτθν επινόθςθ 

καινοτόμων λφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςιμων προβλθμάτων ςτουσ τομείσ τθσ 

διαχείριςθσ των υδάτων και των αγροδιατροφικϊν ςυςτθμάτων ςτθ Μεςόγειο και 

υλοποιείται από τισ χϊρεσ: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Κφπρο, Ιςραιλ, Ιςπανία, Μαρόκο, 

Σουρκία και Αίγυπτο.  

Επίςθσ, το ΚΠΕ Αρχανϊν είναι υπεφκυνο για το ςυντονιςμό του Εκνικοφ δικτφου 

Π.Ε. «Σουριςμόσ και Περιβάλλον», μια από τισ κεματικζσ ενότθτεσ του οποίου αφορά τον 

τουριςμό ςε ςχζςθ με τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των εδαφϊν, τισ γεωργικζσ καλλιζργειεσ και 

τα τοπικά προϊόντα. Η παιδαγωγικι ομάδα του ΚΠΕ Αρχανϊν κα ενθμερϊςει για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα και τισ δραςτθριότθτεσ που υλοποιεί και ιδιαίτερα όςα 

ςυνδζονται με το κζμα τθσ Ημερίδασ.  

 

τόχοσ τθσ εν λόγω θμερίδασ είναι θ ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των 

ςυμμετεχόντων ςε κζματα ςχετικά με τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των εδαφϊν και υδάτων και 

τθν επίδραςι τουσ ςτα αγροδιατροφικά οικοςυςτιματα τθσ Μεςογείου, όπωσ επίςθσ και 

τισ δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

 

Παρατίκεται το πρόγραμμα τθσ θμερίδασ.  

Πρόγραμμα ημερίδασ 

9:30-9:40 προςζλευςθ ςυμμετεχόντων  

9:40-10:00Μαρία φακιανάκη, Άννα Μαρτιμιανάκη, Ελζνη Φανιουδάκη, παιδαγωγικι 

ομάδα του ΚΠΕ Αρχανϊν-Ροφβα-Γουβϊν, «Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο ανάπτυξθ και 

Κζντρα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ»   

10:00-10:20Δρ. Ιωάννησ Δαλιακόπουλοσ,Επίκουροσ Κακθγθτισ του Ελλθνικοφ 

Μεςογειακοφ Πανεπιςτθμίου, «Ενθμζρωςθ για το πρόγραμμα REACT4MED» 

10:20-10:50 Ειρήνη Χριςτοφορίδη, Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του ΕΛΜΕΠΑ, 

«Δραςτθριότθτα “Ομαδικόσ Χάρτησ”. Ενεργοποίθςθ ενδιαφζροντοσ, γνωριμία 

ςυμμετεχόντων και δθμιουργία ομάδων» 

10:50-11:10 Ειρήνη Χριςτοφορίδη, Δημήτριοσ Παπαδημητρίου, Ιωάννησ Λουλουδάκησ, 

επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ του ΕΛΜΕΠΑ, «Δραςτθριότθτα Ομαδική άςκηςη με εικόνεσ. 

Προςδιοριςμόσ προβλθμάτων αειφόρου διαχείριςθ εδάφουσ» 

11:10 -11:30 Διάλειμμα  



11:30-11:50 Ειρήνη Χριςτοφορίδη, Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του ΕΛΜΕΠΑ, 

«Δραςτθριότθτα με τθν τεχνικι τθσ χιονοςτιβάδασ» (αποκατάςταςθ εδάφουσ και 

οικοςυςτιματοσ) 

11:50-12:10 Ιωάννησ Λουλουδάκησ, Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του ΕΛΜΕΠΑ, 

«Δραςτθριότθτα με καταιγιςμό ιδεϊν. Προςδιοριςμόσ αναγκϊν για το Land degradation 

Decision-Support Toolbox» 

12:10-12:30 Ειρήνη Χριςτοφορίδη, Δημήτριοσ Παπαδημητρίου,  Ιωάννησ Λουλουδάκησ, 

επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ του ΕΛΜΕΠΑ, «υμπλιρωςθ φυλλαδίων αξιολόγθςθσ και 

ανατροφοδότθςθσ» 

12:30-13:00υμπεράςματα και κλείςιμο θμερίδασ  

 

Η ημερίδα του   Κ.Ε.ΠΕ.Α.    Αρχανϊν – Ροφβα -Γουβϊν θα υλοποιηθεί χωρίσ καμία δαπάνη 

για το δημόςιο.  

Επιςημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηςη τησ ημερίδασ 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 των 

ςχολείων ςε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά ςυνζπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιςτημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματοσ, οι 

ΠΟ των Κ.Ε.ΠΕ.Α. ζχουν την 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  

 

 

 

ΕΜ 

ΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ   

Π 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Αϋ 

Διοικθτικϊν Τποκζςεων 

Λαμπρίδου Αικατερίνθ 
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