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------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
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---------- 
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Θεσ/νίκη 10-1-2023 
 Αρ. Πρωτ.:  377 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους & 
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         

 
 
 
1.Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  
Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας  
2. 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής 
Μακεδονίας 
3. Φ. Αρχείου 

 
ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το                Περιβάλλον και την 
Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α./ πρώην Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023» 
 

Σχετ. Έγγραφο ΥΠΑΙΘ: Φ11/944/Δ7/04-01-2023 

 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της 

Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β. Ιππέκη, σας ενημερώνει ότι για το σχολικό 

έτος 2022-2023 το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης των διδακτικών επισκέψεων των 

σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ορίζεται με το υπ΄ αριθμ. Φ11/944/Δ7/04-01-2023 

έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ως ακολούθως:  

Το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και 

υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών /τριών 

/εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι 

ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα που θα υλοποιηθούν να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου. 

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων θα 

συγκεντρώσουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και θα καταρτίσουν σχετικό πίνακα 

με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σε σχέση με τη σειρά 

προτεραιότητας, κατά την κατάρτιση των πινάκων, θα ληφθούν υπόψη:  

 η υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) 
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 η συνάφεια του προγράμματος με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Ε.Α. καθώς 

και 

 η συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

Τα σχολεία της Δ.Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση 

επίσκεψης σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις 

υπόλοιπες Π.Δ.Ε. 

Εντός της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.:  

1. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ελευθερίου Κορδελιού  

2. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Θέρμης 

3. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Αρναίας 

4. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ανατολικού Ολύμπου 

5. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ποροίων 

6. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Κιλκίς 

7. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Έδεσσας Γιαννιτσών 

8. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. Νάουσας 

Για τις μετακινήσεις ισχύουν κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ. 

πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020). Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση και 

κατά προτεραιότητα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές 

Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς 

λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους 

ισχύοντα μέτρα. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται 

στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τυχόν 

επιδημιολογικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή 

επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των 

σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή 

του αρχικού σχεδιασμού. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και έχουν την 

ευθύνη για τους μαθητές τους σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο. 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν με τους 

μαθητές τους           εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Κ.Ε.ΠΕ.Α., να συμπληρώσουν -πλήρως και 

σωστά- τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ το αργότερο 

μέχρι και τη Δευτέρα 16-01-2023 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή/ντρια 

του Σχολείου στην  

 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Δυτικής 

Θεσσαλονίκης στο email : vippeki71@gmail.com. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν Πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων τη φετινή 

σχολική χρονιά. 
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Επισυνάπτονται: 

1. Πίνακας με τα 58 Κ.Ε.ΠΕ.Α. της επικράτειας 
2. Πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. 

3. Αίτηση εκπαιδευτικού 

4. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ (Φ11/944/Δ7/04-01-2023) 
 

 
 

 
 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ  

 
 
 
    
  
 
 

   

 

Γεωργία Ψαρρά 
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