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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

• Για κάθε ομάδα του σχολείου σας που επιθυμεί να συμμετέχει στα προγράμματα 
των ΚΠΕ παρακαλούμε να συμπληρωθεί ξεχωριστή ηλεκτρονική δήλωση. 

• Τα σχολεία θα ειδοποιούνται με επιστολή για την έγκριση συμμετοχής τους στο 
πρόγραμμα και στη συνέχεια το προσωπικό του κάθε Κέντρου σε συνεργασία με 
το σχολείο θα προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για τη συμμετοχή της κάθε 
ομάδας στο πρόγραμμα. 

• Την ευθύνη και την εποπτεία για την πειθαρχία και ασφάλεια των 
μαθητών/μαθητριών έχουν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί. Το προσωπικό των ΚΠΕ 
είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.   

• Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί όπως διευκρινίσουν στους/στις 
μαθητές/μαθήτριες τους ότι θα πρέπει να επιδείξουν τον απαραίτητο σεβασμό 
στο χώρο όπου θα φιλοξενηθούν και θα εργαστούν. Ο χώρος των Κέντρων θα 
πρέπει να παραμένει, καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των 
μαθητών/μαθητριών σε αυτά, καθαρός και τακτοποιημένος, με τη δική τους 
συμβολή και ευθύνη.  

• Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, είναι σημαντικό, κατά την εφαρμογή των 
εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων να συνεργάζονται με τον 
εκπαιδευτικό του ΚΠΕ και να συμμετέχουν ενεργά μαζί με τους/τις 
μαθητές/μαθήτριές τους κατά τη διεξαγωγή αυτών.  

• Τα προγράμματα των ΚΠΕ έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα γι’ αυτό και οι ομάδες, 
κατά τη συμμετοχή τους σε αυτά, είναι σημαντικό να συμμορφώνονται με τους 
κανόνες εφαρμογής τους.  

• Σε περίπτωση που κατά την παραμονή των μαθητών/μαθητριών στο Κέντρο 
προκληθούν ζημιές σε αυτό ή στον εξοπλισμό του, το σχολείο και οι 
μαθητές/μαθήτριες που τις προκάλεσαν υποχρεούνται να τις αποκαταστήσουν 
καταβάλλοντας το κόστος για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή τους.   

• Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα όλων των ΚΠΕ είναι δωρεάν.   

• Η διαμονή και διατροφή των μαθητών/μαθητριών (πρόγευμα, γεύμα, δείπνο) 
κατά τη συμμετοχή τους στα τριήμερα ή διήμερα περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα του ΚΠΕ Πεδουλά και στα διήμερα ή τριήμερα ή πενθήμερα 
περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΕ Παναγιάς είναι δωρεάν. Στα διήμερα 
προγράμματα (μία διανυκτέρευση) το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη δεύτερη 
μέρα μετά το μεσημέρι, γύρω στις 16:00 γι’ αυτό παρέχεται και μεσημεριανό.  
Στα τριήμερα προγράμματα (δύο διανυκτερεύσεις) το πρόγραμμα ολοκληρώνεται 
την 3η μέρα μέχρι τις 12:30, γι’ αυτό και δεν παρέχεται μεσημεριανό. Στα 
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πενθήμερα προγράμματα (τέσσερις διανυκτερεύσεις) το πρόγραμμα 
ολοκληρώνεται την 3η μέρα μέχρι τις 12:30, γι’ αυτό και δεν παρέχεται 
μεσημεριανό. 

• Στο ΚΠΕ Πεδουλά λειτουργεί κυλικείο από το οποίο οι μαθητές/μαθήτριες 
μπορούν να αγοράσουν χυμούς, σάντουιτς κ.λπ. Σε περίπτωση που ένα σχολείο 
επιθυμεί να ετοιμαστεί ελαφρύ γεύμα (σάντουιτς), θα πρέπει ο/η εκπαιδευτικός 
που θα συνοδεύσει τους μαθητές/μαθήτριες στο πρόγραμμα, να ενημερώσει μια 
μέρα πριν την επίσκεψη στο Κέντρο το προσωπικό του Κέντρου. Κυλικείο 
λειτουργεί και στο ΚΠΕ Σαλαμιούς, ΚΠΕ Αθαλάσσας, ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο, ΚΠΕ 
Κοιλανίου και ΚΠΕ Παναγιάς. Στην παρούσα φάση δεν λειτουργεί κυλικείο στο 
ΚΠΕ Ακρωτηρίου. Ανεξαρτήτως, της ύπαρξης ή όχι κυλικείου στα ΚΠΕ είναι 
σημαντικό οι μαθητές/μαθήτριες να έχουν ελαφρύ φαγητό μαζί τους.   

• Κατά την συμμετοχή των ομάδων στα διήμερα και τριήμερα προγράμματα του 
ΚΠΕ Πεδουλά, οι μαθητές/τριες, όπως επίσης και οι συνοδοί εκπαιδευτικοί 
διαμένουν στους δύο ξενώνες του Δημοτικού Σχολείου που έχουν διαμορφωθεί 
για αυτό το σκοπό. Το ίδιο ισχύει και στο ΚΠΕ Παναγιάς. 

• Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο επιθυμεί να γευματίσει σε εστιατόριο της 
κοινότητας Πεδουλά, της κοινότητας Ακρωτηρίου, της Κοινότητας Παναγιάς και 
της Κοινότητας Σαλαμιούς, το προσωπικό των Κέντρων μπορεί να γνωστοποιήσει 
τηλέφωνα των εστιατορίων της κοινότητας, αλλά αποτελεί ευθύνη του κάθε 
σχολείου να προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις. 

• Σε περίπτωση που το πρόγραμμα αναβληθεί λόγω καιρικών συνθηκών, τότε αυτό 
θα μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία που θα εξευρεθεί σε συνεργασία του 
προσωπικού του κάθε Κέντρου με τη Διεύθυνση του σχολείου.  

• Το ΚΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου υποστηρίζεται από το δασολόγο κ. Θωμά 
Χατζηκύριακο και το ΚΠΕ Αθαλάσσας υποστηρίζεται από τον δασικό λειτουργό 
του Τμήματος Δασών κ. Παναγιώτη Πέτρου.   

• Παιδαγωγική Ομάδα της Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη:  
Ζαχαρίου Αραβέλλα               (Προϊσταμένη Μονάδας ΕΠΑΑ)  
Μιχαήλ Θάλεια                       (ΚΠΕ Πεδουλά) 
Παρτακίδου Σιμόνη                (ΚΠΕ Πεδουλά) 
Χατζηαχιλλέως Στέλλα           (ΚΠΕ Πεδουλά) 
Παπανικόλας Νικόλας           (ΚΠΕ Πεδουλά, ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο) 
Μιχαήλ Κούλα                        (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου)  
Καμένου Σόφη                        (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου)  
Παπασταύρου Βασίλης         (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου, Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ.)  
Σοφοκλέους Έλενα                 (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου) 
Ηροδότου Γιόλα                     (ΚΠΕ Αθαλάσσας) 
Κουμπάρος Γιώργος              (ΚΠΕ Αθαλάσσας) 
Νικολάου Νικόλαoς A.          (ΚΠΕ Αθαλάσσας) 
Χριστοφόρου Μαριλένα       (ΚΠΕ Αθαλάσσας) 
Φυττής Γιώργος                      (ΚΠΕ Αθαλάσσας, Σύμβουλος Μέσης Εκπ.)  
Τζιαμπάζη Έλενα                    (ΚΠΕ Αθαλάσσας, Σύμβουλος Προδημοτικής Εκπ.) 
Κωνσταντίνου Έλενα             (ΚΠΕ Αθαλάσσας) 
Γεωργίου Αντιγόνη                (ΚΠΕ Αθαλάσσας) 
Γεωργίου Μαρία                    (ΚΠΕ Σαλαμιούς) 
Νεοφύτου Μαρία                   (ΚΠΕ Σαλαμιούς) 
Κεφάλας Κυριάκος                 (ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο) 
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Σεργίου Άννα                           (ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο) 
Χατζησίμου Κλειώ                  (ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο) 
Δαρείου Έφη                           (ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο, Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ.) 
Στέλιου Μαρίνα                      (ΚΠΕ Κοιλανίου) 
Νικολάου Χριστιάνα              (ΚΠΕ Κοιλανίου) 
Σαββίδης Γιώργος                  (ΚΠΕ Κοιλανίου) 
Ηλιάδης Φίλιππος                  (ΚΠΕ Παναγιάς) 
Πάππου Νικολέτα                  (ΚΠΕ Παναγιάς) 
Ναθαναήλ Ανδρέας               (ΚΠΕ Παναγιάς) 
Παπαχαραλάμπους Χρίστος    (ΚΠΕ Παναγιάς) 
Νικολάου Χρυστάλλα            (Σύμβουλος Προδημοτικής Εκπ.) 
Φανής Κωνσταντίνος             (Σύμβουλος Μέσης Εκπ.) 
 

 
 


