
 
                                                                                                                             
 
 
 

 
                           
                        

 
         
 
                                                                       Κοιν.: Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτ. Μακεδονίας 

 
Θέμα: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο δικτύου» 

Το ΚΠΕ Μελίτης Φλώρινας σε συνεργασία με το ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας, 
συνδιοργανώνουν διήμερο θεματικό σεμινάριο, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας 
προτεραιότητας 6,  για 40 εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο  «Αειφορική 
διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος των Λεκανών Απορροής των Ποταμών», με τίτλο:  
«Περιβαλλοντικές και Πολιτιστικές διαδρομές στη λεκάνη απορροής των Πρεσπών». 

Το σεμινάριο διάρκειας 17 διδακτικών ωρών, θα πραγματοποιηθεί στις Πρέσπες από το 
Σάββατο  19 Μαΐου 2018 (ώρα 10.00) έως την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 (ώρα 15.00). 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία, το 
περιεχόμενο και τις μεθόδους υλοποίησης προγραμμάτων ΠΕ στο υδάτινο οικοσύστημα των 
λεκανών απορροής των ποταμών.  

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα : 
Α) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που τα σχολεία τους είναι 

ενταγμένα στο Δίκτυο (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός από κάθε σχολείο) 
Β) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εμβέλειας 

του ΚΠΕ Βελβεντού & Σιάτιστας που επιθυμούν να ενταχθούν στο Δίκτυο και υλοποιούν κατά 
το τρέχον σχολικό έτος περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του Δικτύου 
(αφού συμπληρώσουν και αποστείλουν στο ΚΠΕ Βελβεντού την αντίστοιχη αίτηση).  

Γ) Σε Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως 
εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή που έχουν σχολεία ενταγμένα 
στο Δίκτυο. 

Δ) Σε εκπαιδευτικούς - μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ που συμμετέχουν ήδη στο 
Δίκτυο. 

Ε) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου. 
ΣΤ) Σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ 

Βελβεντού & Σιάτιστας που ενδιαφέρονται για το θέμα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π/ΘΜΙΑΣ και Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

 Δ/νση : ΒΕΛΒΕΝΤΟ 50400 
Τηλ.   2464031913, 2464032265 
FAX: 2464031909 
e-mail:     kpevelvento@yahoo.gr  
mail@kpe-velvent.koz.sch.gr  
Πληροφορίες:  ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 

 

 
 
 

ΒΕΛΒΕΝΤΟ  28/03/2018 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.    25/2018 

Προς:  

1. Σχολεία Δικτύου (όπως στον 
πίνακα αποδεκτών) 
2. Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (όπως στον πίνακα 
αποδεκτών) 
3.  Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπ/σης όλης της χώρας δια των 
Υπευθύνων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων (όπως στον πίνακα 
αποδεκτών) 
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Από κάθε συνεργαζόμενο ΚΠΕ μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 2 εκπαιδευτικοί. Από 
κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει 1 εκπαιδευτικός. 

Για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τα ΚΠΕ Βελβεντού και ΚΠΕ Μελίτης θα καλύψει 
από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης τα εξής: 

- τη διαμονή σε ξενώνες της περιοχής σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια. 
- τη διατροφή (ένα γεύμα Σάββατο μεσημέρι, σάντουιτς την Κυριακή) 
Τα έξοδα μετακίνησης των εκπαιδευτικών θα επιβαρύνουν τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς και όχι τα ΚΠΕ Βελβεντού – Σιάτιστας και Μελίτης ή την υπηρεσία τους. 
Για τους συμμετέχοντες από τα ΚΠΕ (εκπρόσωποι ΚΠΕ ή μέλη της Συντονιστικής 

Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου), η διαμονή και η μετακίνησή τους θα 
καλυφθούν από τα τεχνικά δελτία των οικείων ΚΠΕ ενώ η διατροφή τους από τα ΚΠΕ 
Βελβεντού – Σιάτιστας και Μελίτης. 

Για τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα 
καλυφθούν η διαμονή και η διατροφή. Τα έξοδα μετακίνησής τους θα επιβαρύνουν τους 
ίδιους και όχι τα ΚΠΕ ή την υπηρεσία τους. 

Το πρόγραμμα της διήμερης δράσης ενδεικτικά περιλαμβάνει: 
- περιβαλλοντικό μονοπάτι στη λεκάνη απορροής των Πρεσπών, 
- παρατήρηση πουλιών, 
- επίσκεψη στο υπεραιωνόβιο δάσος αρκεύθων, 
- επισκέψεις στον Άγιο Αχίλλειο και Ψαράδες, 
- εισηγήσεις και εργαστήρια στα πλαίσια του δικτύου. 
Στο σχετικό έγγραφο της Γ.Δ. Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε, και Δ.Ε. 

(Φ16Α/ΜΚ/205575/Δ1/24-11-2017), αναφαίρονται και οι εξής δεσμεύσεις:   
- Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται μόνο όταν η απόσταση από την έδρα του 

μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφόσον 
κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι 
(120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την 
ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα σε απόσταση μεγαλύτερη από 
είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και 
στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του 
μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. 

- Στα  σεμινάρια  Δικτύου  καλύπτονται  δαπάνες  από  τα  ΤΔΕ  των  ΚΠΕ  για  τους  
παρακάτω συμμετέχοντες με την προϋπόθεση ότι έχουν εισήγηση ή εργαστήριο:   
- Μέχρι  τέσσερα  (4)  συνεργαζόμενα  ΚΠΕ  (δύο  μέλη  από  κάθε  ΚΠΕ)  και  τα  
μέλη  ΚΠΕ  που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή.  
- Μέχρι  τέσσερις  (4)  Υπεύθυνους  ΠΕ  ή  Σχολικών  Δραστηριοτήτων  που  
συμμετέχουν  στη Συντονιστική Επιτροπή ή έχουν σχολεία στο Δίκτυο 

 Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να στείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση 
Συμμετοχής Εκπαιδευτικών στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης των Διευθύνσεών τους, μέχρι την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018. Οι Υπεύθυνοι 
Σχολικών Δραστηριοτήτων ή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αποστείλουν 
μέχρι την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, την κατάσταση με τα ονόματα - 1 τακτικός και 1 
αναπληρωματικός από κάθε σχολείο - καθώς και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών, στο ΚΠΕ 
Βελβεντού, με Fax (2464031909) ή email (kpevelvento@yahoo.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων & Π.Ε, και τα μέλη των Κ.Π.Ε 
παρακαλούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής μέχρι την 
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, απευθείας, στο ΚΠΕ Βελβεντού, με Fax (2464031909) ή email 
(kpevelvento@yahoo.gr). 

Σε όσους παρακολουθήσουν ανελλιπώς το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 
Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων 

και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα σχολεία ευθύνης τους.  
 
                                                                  Ο Υπεύθυνος λειτουργίας του  



                                                                     ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας 
                                                                       Σαμαράς Κωνσταντίνος 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΙΑΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΗΛΕΙΑΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ  
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΝΙΩΝ  
 

2. ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 
ΕΔΕΣΣΑΣ & ΓΙΑΝΙΤΣΩΝ 
ΘΕΡΜΟΥ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ  
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ 
ΜΕΛΙΤΗΣ 
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
 


