
Π.Γ.ΓΚ.Π.Γ. 
ΠΑΝΓΛΛΗΝΙΑ ΓΝΩΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΣΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΓΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΣΣΙΚΗ 

Αργοναυτών 34 – Σ.Κ. 16452 - Αργυρούπολη 

Σηλ. 210-9959251, 6939630478, 6972000854,  

Website : peekpeattikis.gr 

11 Ιμοκίμο 2013 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟΙΓΤΜΑ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΚΑΙΜΗ ΣΙ 8-6-2013 

 

Αγαπεηή θονία Καζζίμε, 

Σημ άνζνμ ζαξ ζηεκ Καζεμενηκή ηεξ 8εξ Ιμοκίμο ’13 ζπεηηθά με ηεκ πηιμηηθή 

δηαπείνηζε ημο πνμγνάμμαημξ «Πνάζηκμ Σπμιείμ» ηεξ Γναζμείμο Γιιεκμγενμακηθήξ 

Σπμιήξ με ζηήνηλε ηεξ Πενηθένεηαξ Αηηηθήξ θαη επεηδή πηζακόηαηα ιόγς έιιεηρεξ 

εκεμένςζεξ δεμημονγείηαη ζημοξ ακαγκώζηεξ εηθόκα πμο αδηθεί ηεκ πμιύπνμκε μεγάιε 

πνμζπάζεηα ζημκ ημμέα ηεξ Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ηόζμ από ηεκ πιεονά ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ θαη ηςκ Σπμιείςκ όζμ θαη από ηεκ πιεονά ημο οπάνπμκημξ πιαηζίμο ημο 

Υπμονγείμο Παηδείαξ παναθαιμύμε γηα ηεκ πιενέζηενε εκεμένςζε ηςκ ακαγκςζηώκ ζαξ 

κα δεμμζηεύζεηε ζηε ζηήιε ζαξ θαη ηα ελήξ: 

Η Πενηβαιιμκηηθή Γθπαίδεοζε (Π.Γ.) οιμπμηείηαη ζεζμμζεηεμέκα με πμιύμεκα 

πνμγνάμμαηα ζηα Γιιεκηθά Σπμιεία από ημ 1990. Τα πνμγνάμμαηα πναγμαημπμημύκηαη 

εκηόξ ζπμιηθμύ ςνανίμο ζηεκ Πνςημβάζμηα Γθπαίδεοζε θαη εθηόξ ςνανίμο ζηε 

Δεοηενμβάζμηα. Κάζε ζπμιηθή πνμκηά οιμπμημύκηαη πηιηάδεξ ηέημηα πνμγνάμμαηα ζε όιε 

ηεκ Γιιάδα με πιμύζηα ζεμαημιμγία, ζύμθςκα με μδεγίεξ πμο δίκεη ημ Υπμονγείμ 

Παηδείαξ ζημ μπμίμ ιεηημονγεί θαη ζπεηηθή Δηεύζοκζε (Σ.Γ.Π.Γ.Δ.) όπςξ θαη ανμόδημ 

Τμήμα Αγςγήξ Υγείαξ θαη Πενηβαιιμκηηθήξ Αγςγήξ. Σε θάζε Δ/κζε Α/ζμηαξ θαη Β/ζμηαξ 

Γθπαίδεοζεξ ηεξ πώναξ οπάνπεη Υπεύζοκμξ Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ή Σπμιηθώκ 

Δναζηενημηήηςκ επηιεγμέκμξ από Υπενεζηαθό Σομβμύιημ, μ μπμίμξ αζπμιείηαη με ημ 

ζοκημκηζμό θαη ηε ζομβμοιεοηηθή ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πμο ακαιαμβάκμοκ αοηά ηα 

πνμγνάμμαηα. Σε όιε ηε πώνα ιεηημονγμύκ ελήκηα Κέκηνα Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ 

(Κ.Π.Γ.) ηα μπμία πανέπμοκ μμκμήμενα ή πμιοήμενα εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα ζε 

ζπμιηθέξ μμάδεξ, επημμνθςηηθά ζεμηκάνηα ζε εθπαηδεοηηθμύξ, εμενίδεξ ζε πμιίηεξ, 

πανάγμοκ εθπαηδεοηηθό οιηθό, ακαπηύζζμοκ ζεμαηηθέξ δηθηοώζεηξ, ημπηθέξ θαη δηεζκείξ 

ζοκενγαζίεξ. Η ζεμαημιμγία είκαη πμηθίιε θαη θαιύπηεη εονύηαημ θάζμα πενηβαιιμκηηθώκ 

ζεμάηςκ, ζύμθςκα θαη με ηηξ μδεγίεξ ηεξ ΟΥΝΓΣΚΟ. Η μεζμδμιμγία ζηενίδεηαη ζηηξ 

ανπέξ ηεξ βηςμαηηθήξ πνμζέγγηζεξ, ηεξ δηεπηζηεμμκηθήξ ζεώνεζεξ, ηεξ 

μμαδμζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ, ημο ακμίγμαημξ ημο ζπμιείμο ζηεκ θμηκςκία, ηεξ 

θαιιηένγεηαξ ηεξ θνηηηθήξ ζθέρεξ θαη ημο πενάζμαημξ από ηα ιόγηα ζηηξ πνάλεηξ. Τα 

Κέκηνα αοηά είκαη θαηάιιεια ελμπιηζμέκα θαη ζηειεπςμέκα με εθπαηδεοηηθμύξ πμο έπμοκ 

αολεμέκα πνμζόκηα ζε ζπέζε με ηεκ πενηβαιιμκηηθή εθπαίδεοζε. Υπάγμκηαη ζηηξ 

Πενηθενεηαθέξ Δ/κζεηξ Γθπαίδεοζεξ (θαη ίζςξ ε δημηθεηηθή Πενηθένεηα ζα έπνεπε κα 

θνμκηίζεη κα εκεμενςζεί γηα αοηά) θαη ιεηημονγμύκ ζε ζοκενγαζία με ημοξ Δήμμοξ θαη ημ 

Ίδνομα Νεμιαίαξ θαη Δηα Βίμο Μάζεζεξ. Φνεμαημδμημύκηαη από ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ, 



ημ ΓΣΠΑ θαη ημοξ Δήμμοξ. Οη Υπεύζοκμη Π.Γ. ηςκ Δ/κζεςκ Γθπαίδεοζεξ θαη ηα Κ.Π.Γ. 

οπμζηενίδμοκ ηα ζπμιηθά πνμγνάμμαηα, ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ θαη ημοξ μαζεηέξ θαη 

ζοκενγάδμκηαη με ηηξ ημπηθέξ θμηκςκίεξ, ηα Πακεπηζηήμηα θαη με θοβενκεηηθμύξ θμνείξ. 

Κάηη ηέημημ ζομβαίκεη θαη ζηε Δ/κζε ηεξ Ακαημιηθήξ Αηηηθήξ όπμο οπάγεηαη ε Γνάζμεημξ 

Σπμιή θαη ζα μπμνμύζε όπςξ πνμβιέπεηαη κα ζοκενγαζηεί θαη με ηεκ Υπεύζοκε ηεξ 

Δ/κζεςξ θαη με ημ Κ.Π.Γ. Λαονίμο. Ωξ πνμξ ηηξ δηθηοώζεηξ πνέπεη κα γκςνίδεηε όηη 

εθαημκηάδεξ ζπμιεία ζομμεηέπμοκ ζε δηεζκή, εζκηθά, πενηθενεηαθά θαη ημπηθά ζεμαηηθά 

δίθηοα (γηα ημ κενό, ηε ζάιαζζα, ηα πμηάμηα, ηηξ ιίμκεξ, ηα δάζε, ηηξ πονθαγηέξ, ηα 

απμννίμμαηα, ηεκ εκένγεηα, ημοξ παναδμζηαθμύξ μηθηζμμύξ, ημοξ ζεηζμμύξ, ηε 

βημπμηθηιόηεηα, ημ ζπμιηθό θήπμ, ηα μηθμιμγηθά ζπμιεία θιπ). Μάιηζηα απ’ όζμ 

γκςνίδμομε πμιιά ζπμιεία από ηεκ Ακαημιηθή Αηηηθή ε Δ/κηνηα ηεξ μπμίαξ, ε θονία 

Ξεζάιε, είκαη ζενμή οπμζηενίθηνηα ηεξ Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζομμεηέπμοκ ζε 

ηέημηα δίθηοα («Φνοζμπνάζηκμ Φύιιμ», «Θάιαζζα», «Δαζηθέξ πονθαγηέξ – απμθαηάζηαζε 

ημπίμο» θ.ά.). Σαξ πνμηείκμομε κα επηζθεθζείηε ηηξ  ηζημζειίδεξ ηςκ Κ.Π.Γ ηεξ Αηηηθήξ: 

www.kpea.gr , http://www.kpedrapetsonas.gr , http://kpe-lavriou.att.sch.gr  θαζώξ 

θαη άιιςκ Κ.Π.Γ. ζε όιε ηε πώνα http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/pe/kpe.htm . 

Ωξ πνμξ ημκ θύνημ ζύμβμοιμ πενηβάιιμκημξ ηεξ Πενηθένεηαξ Αηηηθήξ πμο θάκεη 

ηηξ μεηαπηοπηαθέξ ημο ζπμοδέξ, όπςξ έπμοκ θάκεη εθαημκηάδεξ ζοκάδειθμί μαξ ζηηξ 

επηζηήμεξ πενηβάιιμκημξ, ζηεκ πενηβαιιμκηηθή εθπαίδεοζε, ζηα παηδαγςγηθά θιπ. θαιό 

ζα ήηακ λεθηκώκηαξ από ηεκ Πενηθενεηαθή Δ/κζε Γθπαίδεοζεξ Αηηηθήξ κα ένζεη ζε 

επαθή με ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ θμνείξ πμο εδώ θαη 23 πνόκηα αζπμιμύκηαη με ημ 

ακηηθείμεκμ ηεξ Π.Γ.. Θα βνεη θαη πμιιά εκδηαθένμκηα ζημηπεία γηα ημ πνόγναμμά ημο 

ζπεηηθά με ηεκ ακαθύθιςζε πμο πνμθύπημοκ ηόζμ από ηεκ επηζηεμμκηθή ηεθμενίςζε ηςκ 

θμνέςκ όζμ θαη από ηεκ εμπεηνία εθαημκηάδςκ δεμόζηςκ ζπμιείςκ πμο έπμοκ αζπμιεζεί 

με ημ ακηηθείμεκμ. 

 Η δημηθεηηθή Πενηθένεηα Αηηηθήξ ακ πνάγμαηη μπμνεί κα οπμζηενίλεη ζπμιηθά 

πνμγνάμμαηα γηα ημ πενηβάιιμκ, ηδηαίηενα αοηή ηεκ ελαηνεηηθά δύζθμιε πενίμδμ πμο 

δηακύμομε ιόγς ηεξ μηθμκμμηθήξ θαη ακζνςπηζηηθήξ θνίζεξ, ζα πνμζθένεη ζεμακηηθή 

οπενεζία. Οθείιεη γηα ιόγμοξ δεμκημιμγίαξ κα απεοζοκζεί δεηώκηαξ ζοκενγαζία ζημοξ 

ζεζμμζεηεμέκμοξ θμνείξ ηεξ Παηδείαξ γηα ημ ακηηθείμεκμ αοηό. Σε θάζε πενίπηςζε 

ζογπαίνμομε ημ Σπμιείμ θαη ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ γηα ηε δεμημονγηθή πνςημβμοιία πμο 

ακέιαβακ.  

 

Με θηιηθμύξ παηνεηηζμμύξ 

 

Γηα ηε Δημηθμύζα Γπηηνμπή 

 

 

Η  Γεκηθή  Γναμμαηέαξ                                                   Ο     Πνόεδνμξ 

         Μάγδα Σπακμύ                                                   Γηώνγμξ  Φαναγγηηάθεξ      
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