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ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΕΚΠΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Μετά την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ
που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2015, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στο
ΚΠΕ Αργυρούπολης και κατά την οποία ψήφισαν 246 μέλη μας (περισσότερα από
κάθε άλλη φορά) έγινε η πρώτη συνεδρίαση (18-6-2015) και συγκροτήθηκε σε σώμα
η νέα Διοικούσα Επιτροπή που διαμορφώθηκε ομόφωνα ως εξής:
Φαραγγιτάκης Γιώργος
Σμπαρούνης Θεμιστοκλής
Σπανού Μάγδα
Δρακοπούλου Μαρία
Πήλιουρας Παναγιώτης
Σκρίνης Ευάγγελος

Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Ταμίας
Α΄Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα Α/θμιας
Β΄Αντιπρόεδρος
αρμόδιος
για
θέματα
συνεργασίας με Σχολικούς Συμβούλους
Γ΄Αντιπρόεδρος αρμόδιος για θέματα Β/θμιας

Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη:
Φώκου Ιωάννα
Ορεινός Θεόδωρος
Τζανετουλάκου Γεωργία
Κινικλή Μαρία
Γκότζος Δημήτριος
Παπάντος Παντελής
Βασιλούδης Ιωάννης
Κινικλής Ιωάννης
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους Τραγαζίκη Παναγιώτη,
Δημητροπούλου Μαρία και Φλώρου Δήμητρα.
Στη συνεδρίαση διαβάστηκε το ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα
με το οποίο εγκρίθηκαν οι παρακάτω προτάσεις που η νέα ΔΕ αναλαμβάνει να
προωθήσει την υλοποίησή τους:
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1. Να ενισχυθεί η μοριοδότηση Εκπαιδευτικών που υλοποίησαν Προγράμματα ΠΕ
στο Σχολείο τους στις διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών ΠΕ. (η υλοποίηση
Προγράμματος ΠΕ από τον Εκπαιδευτικό στο Σχολείο του εκφράζει εμπρακτα το
ενδιαφέρον του για την εφαρμογή της ΠΕ).
2. Να συνυπολογίζονται 2 ώρες εβδομαδιαία ως ώρες κανονικού ωραρίου για τον
Εκπαιδευτικό που υλοποιεί Πρόγραμμα ΠΕ τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια
Εκπαίδευση.
3. Να τροποποιηθεί η ισχύουσα ΥΑ περί έγκρισης μετακίνησης σχολικής ομάδας
σε ΚΠΕ εντός της Περιφερείας που ανήκει το Σχολείο ώστε η διαδικασία να
ολοκληρώνεται στην οικεία Δ/νση Α/θμιας ή Β/θμιας.
4. Να δοθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης Εκπαιδευτικών Επισκέψεων σε ΚΠΕ
τάξεων ή τμημάτων Γυμνασίων και Λυκείων που υλοποιούν Βιωματικές δράσεις,
ερευνητικές εργασίες ή κάνουν μαθήματα για το περιβάλλον.
5. Να μετασχηματιστεί με μεταβατικές διατάξεις ο θεσμός των Υπευθύνων ΠΕ σε
Θεσμό Σχολικών Συμβούλων ΠΕ.
6. Να ιδρυθούν νέα ΚΠΕ στην Αττική στην Α΄, Β΄ και Γ΄Δ/νση Αθηνών και να
ενισχυθούν τα ήδη λειτουργούντα με Εκπ/κούς. (Όλα τα παιδιά και όλοι οι
Εκπαιδευτικοί της πολυπληθέστερης Περιφέρειας της Ελλάδας έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό της ΠΕ ιδιαίτερα τώρα που για οικονομικούς
λόγους αδυνατούν να μετακινηθούν εκτός Αττικής.)
7. Να διασφαλιστεί η ελάχιστη χρηματοδότηση για τα ΚΠΕ κατ΄αναλογία με τα
Σχολεία ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά και η συντήρησή τους για να
εξασφαλιστεί η συνέχεια της προσφοράς τους τουλάχιστον στους μαθητές, τους
Εκπαιδευτικούς και τις τοπικές κοινωνίες της Περιφερείας τους.
8. Να ενταχθούν οι Ελληνοκύπριοι Συνάδελφοι στο Παράρτημα Αττικής χωρίς
δικαίωμα ψήφου στις Πανελλαδικές Εκλογές αφού το Κεντρικό Δ.Σ. δεν δέχθηκε στη
Ν.Κίο το αίτημά τους για ένταξη στην Ένωση. (Οι Ελληνοκύπριοι δεν ψήφισαν στις 5
Ιουνίου 2015)
9. Να βρεθεί τρόπος αντικατάστασης της Ταχυδρομικής Ψηφοφορίας με
Ηλεκτρονική όπως απαιτεί η εποχή των Νέων Τεχνολογιών και ο περιορισμός των
δαπανών και του χρόνου που σπαταλώνται για την Ένωση και τους Συναδέλφους.
10. Να διοργανωθεί από το Παράρτημα Συμπόσιο για όλους τους Εκπαιδευτικούς
των Σχολείων της Αττικής και τους Πανεπιστημιακούς και Ερευνητές των ΑΕΙ, ΤΕΙ
και των Ερευνητικών Κέντρων της Αττικής. (Εδώ επισημάνθηκε ο μεγάλος αριθμός
Πανεπιστημιακών, Ερευνητών, Διδακτόρων και Κατόχων Μεταπτυχιακών Τίτλων που
είναι ενεργά Μέλη του Παραρτήματος Αττικής)
11. Να εμπλακεί ενεργότερα η Δ.Ε. του Παραρτήματος στην υποστήριξη της
συνέχειας της λειτουργίας του Δικτύου Διασχολικών Συμπράξεων Ελλάδας Κύπρου «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ».
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12. Να διοργανωθεί εκδρομή με τρένο ή με πούλμαν και μια ή δύο διανυκτερεύσεις.
Καθώς και η ομόφωνη ανακήρυξη από το σώμα της γενικής συνέλευσης ως
επίτιμου
μέλους του Καθηγητή του Χημικού Τμήματος του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατόχου της Έδρας της Εκπαίδευσης για
το Περιβάλλον και την Αειφορία της UNESCO, Προέδρου του MIO και συντονιστή
του Medies κυρίου Μιχαήλ Σκούλλου, ο οποίος επί τέσσερις δεκαετίες προσφέρει
στο θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα μέσω
πολλαπλών σχετικών δράσεων (επιστημονικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών,
δικτυακών, διεθνών, κοινωνικών, ΜΚΟ κα). Το Παράρτημα Αττικής θα επιδιώξει
στενότερη συνεργασία με τον αξιότιμο κύριο Καθηγητή σε διάφορα επίπεδα.
Στη συνέχεια έγιναν προτάσεις και για άλλες δράσεις και συνεργασίες από τη
νέα ΔΕ όπως: με θέμα τα Ρέματα της Αττικής και με βάση την εμπειρία από τα
ρέματα Γερουλάνου, Πικροδάφνης, Χαλανδρίου και Ραφήνας (Θ. Σμπαρούνης,
Θ.Ορεινός, Δ. Γκότζος), την ανακύκλωση υλικών Η/Υ για ανακατασκευή μονάδων
(Ι.Κινικλής), την επέκταση της συνεργασίας για το Παραμύθι στην Α΄Αθήνας με τον
κ. Προύσαλη (Ι. Φωκου), τη μελισσοκομία (Ι.Κινικλής), τη ΜΚΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ (Θ.
Ορεινός), το ΕΛΚΕΘΕ (Χρ. Αναγνώστου), τη WWF Ελλάς, Πειραϊκά Μονοπάτια (Μ.
Σπανού με συλλόγους και Σχολεία του Πειραιά). Ο νεοεκλεγείς συνάδελφος Δημήτρης
Γκότζος (Υπεύθυνος ΠΕ. Α/θμιας Β΄Αθήνας) αναλαμβάνει την προώθηση της
συνεργασίας με τους Υπ. ΠΕ Αττικής και Κυκλάδων καθώς και την ενίσχυση των
προβολών της ιστοσελίδας μας σε συνεργασία με τον Ι. Κινικλή. Η Γεωργία
Τζανετουλάκου ζήτησε να συμμετέχει ως αναπληρωματικό μέλος της ΔΕ. Σε ό,τι
αφορά στο διάλογο για θεσμικά ζητήματα ΠΕ η ΔΕ θα συζητήσει με την
Περιφέρεια Αττικής (ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής έχει σημαντική ενασχόληση
με την ΠΕ), με το Κεντρικό ΔΣ ο Πρόεδρος του οποίου έχει υποσχεθεί από το 7 ο
Πανελλήνιο Συνέδριο του Βόλου δημιουργία πλατφόρμας διαλόγου, και με άλλες
συλλογικότητες που ενδιαφέρονται σχετικά.
Ευχόμαστε ευτυχισμένη ζωή στη συνάδελφο της ΔΕ Ιωάννα Φώκου και στο
συντροφό της που παντρεύονται σύντομα και καλή επιτυχία στη νέα τους θητεία σε
όσους συναδέλφους εξελέγησαν Διευθυντές Σχολείων με τη νέα διαδικασία. Όσοι δεν
εξελέγησαν είμαστε σίγουροι ότι έχουν πολλά να προσφέρουν ως Εκπαιδευτικοί τάξης
που είναι και το σπουδαιότερο έργο για έναν Εκπαιδευτικό. Ως προς τις προκηρύξεις
θέσεων ΠΕ ελπίζουμε να μη γίνουν μετά το κλείσιμο των Σχολείων.
Καλό Καλοκαίρι!
Για τη Διοικούσα Επιτροπή,
Ο Γενικός Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ
Website: www.peekpeattikis.gr
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