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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αργοναυτών 34, Τ.Κ. 16451, Αργυρούπολη 

Τηλ. : 210 9959250-1, 210 9622860 

Κιν.  : 6939630478, 6974633272 , 6978156565 , Φαξ. : 210 9959251 

Email : secretary@kpea.gr, gfarangitakis@gmail.com, tsbarounis@hotmail.com, m.drakop@gmail.com 

website : www.peekpeattikis.gr 

 
Αργυρούπολη, 21 Μαρτίου 2016 

 

 ΠΡΟΣ:  Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και Παραρτήματα ΠΕΕΚΠΕ 

 

ΘΕΜΑ: «Συνεργασία με Κεντρικό ΔΣ, λειτουργία του Συλλόγου και των 

Παραρτημάτων του» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή και το Παράρτημά μας, στηρίξαμε, όπως οφείλαμε άλλωστε, κάθε 

προσπάθεια του ΔΣ που εκλέχτηκε από την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Νέας Κίου 

τον Ιούνιο του 2014 και ότι άλλο μας ζητήθηκε (συγκέντρωση υπογραφών για ενιαία 

Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, προετοιμασία Συνεδρίου, επιστημονική και οργανωτική επιτροπή, 

συμμετοχή στο Συνέδριο). Μετά το 7ο  Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας στο Βόλο 

όμως, στο οποίο το Παράρτημά μας είχε μεγάλη συμμετοχή, έχει περάσει σχεδόν ένας 

χρόνος που έχουμε να τα πούμε. Βλέπετε δεν έγινε και η καθιερωμένη συνάντηση 

Προέδρων ή αντιπροσώπων των Παραρτημάτων και του περιοδικού που έπρεπε να γίνει 

πέρσι τον Ιούνιο στο πλαίσιο της διεύρυνσης του δημοκρατικού διαλόγου. 

Για ενημέρωσή σας, από τη δική μας πλευρά σας πληροφορούμε ότι μετά το Συνέδριο του 

Βόλου, το Παράρτημά μας πραγματοποίησε την Εκλογοαπολογιστική του Συνέλευση 

(5/6/2015), στην οποία ψήφισαν 246 μέλη μας (περισσότερα από κάθε άλλη φορά) και στη 

συνέχεια οργάνωσε και πραγματοποίησε πέντε δράσεις: 

• 24/10/2015 Επιμορφωτική δράση πεδίου (πεζοπορία) με θέμα: «Ανακαλύπτοντας το 

αισθητικό δάσος του Υμηττού»  

• 5/11/2015 Ημερίδα με θέμα: «Πόλεμος και προσφυγιά – Εκπαίδευση για την ειρήνη – 

δράσεις αλληλεγγύης» σε συνεργασία την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (με παράλληλη 

συγκέντρωση υλικών για τους πρόσφυγες) 

• 29/1/2016 Συνεστίαση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 

• 2/3/2016 Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Το παραμύθι στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση» με δύο εργαστήρια στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης.  

Σε όλες τις δράσεις μας υπήρχε ικανοποιητική συμμετοχή και πολύ καλό κλίμα.  
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• 7/3/2016 παράδοση 10 μεγάλων κιβωτίων ρουχισμού, υποδημάτων και άλλων υλικών 

στον προσφυγικό καταυλισμό του παλαιού δυτικού αεροδρομίου Ελληνικού και 

κουλουράκια και γλυκίσματα στα παιδιά του προσφυγικού καταυλισμού στο λιμάνι του 

Πειραιά.  

 

Θα θέλαμε και από τη δική σας πλευρά (Κεντρικό ΔΣ) να πληροφορηθούμε αν η 

συνάδελφος Σίσσυ Πλακονούρη που είχε πλειοψηφήσει στη Νέα Κίο,  είναι Πρόεδρος από 

τον Ιούλιο του 2015 όπως είχε αποφασιστεί στην επείγουσα συνεδρίαση στο Ξενοδοχείο 

«Τιτάνια» τον Ιούλιο του 2014. Αν όχι, έγινε συνεδρίαση του ΔΣ για εκλογή νέου 

Προέδρου; Επίσης, θα είχατε την καλοσύνη να μας ενημερώσετε πότε και που θα 

πραγματοποιηθεί η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση για την εκλογή νέου ΔΣ αφού σύμφωνα 

με το καταστατικό η θητεία του υπάρχοντος λήγει τον Ιούνιο του 2016 (δηλαδή σε τρεις 

μήνες); 

 Από τον Ταμία του ΔΣ, συνάδελφο Κώστα Στυλιάδη, περιμένουμε να μας κοινοποιήσει 

τον οικονομικό απολογισμό του Συνεδρίου, όπως έκανε τόσα χρόνια ο προηγούμενος 

Ταμίας Κυριάκος Λεμπέσης. Επίσης, να μας γνωρίσει αν έχει κάνει τη φορολογική δήλωση 

του Συλλόγου, όπως είμαστε υποχρεωμένοι εκ του Νόμου, γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε 

και πάλι έκθετοι. (Στο παρελθόν Σκρίνης, Φαραγγιτάκης, Στεφανόπουλος και Λεμπέσης 

είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την οικονομική, νομική και φορολογική 

τακτοποίηση του Συλλόγου). Αντιλαμβάνεστε ότι δεν νομιμοποιούμεθα για είσπραξη 

συνδρομών ή οποιαδήποτε πραγματοποίηση δαπανών και εισπράξεων αν δεν είμαστε 

φορολογικά ενήμεροι.  

Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η συμμετοχή μας στο διάλογο για την Παιδεία και η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας μας με στελέχη του ΥΠΠΕΘ με τα οποία επί 

έτη συμπορευόμεθα όπως  πχ ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ Καθηγητής Οικολογίας 

Γιάννης Παντής και η Προϊσταμένη του Τμήματος Δ΄ της Δ/νσης Σπουδών Β/θμιας, 

Υπεύθυνη του ΚΠΕ Δραπετσώνας Κατερίνα Μπαζίγου. Υπάρχει κείμενο θέσεων; 

Μπορούμε να συμβάλλουμε σε κάτι; Ποια είναι η εκτίμηση για την πορεία του Θεσμού; 

Επίσης, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι έχει γίνει με τη χρηματοδότηση Σχολείων για 

τριήμερα προγράμματα με θέμα το νερό που ανακοινώσατε  μετά τη συνάντηση σας με τον 

Υφυπουργό της Νέας Δημοκρατίας κύριο Δερμετζόπουλο. 

Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε και τα δικά σας νέα για τα παραπάνω ζητήματα, καθώς 

και νέα από άλλα Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα ώστε να έχουμε μία συνολική εικόνα για 

το πώς πάει ο Σύλλογος στον οποίο συμμετέχουμε. Φθάνουν σε εμάς καλά νέα όπως π.χ. 

από τα Παραρτήματα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, 

Μαγνησίας κλπ. Όμως έχουμε κάποιες απορίες και παρατηρήσεις που έχουν σχέση με τη 

συνολική εικόνα των Παραρτημάτων της Ένωσής μας. Πχ. τι γίνεται με το Παράρτημα της 

Ανατολικής Αττικής που με τόσο ενθουσιασμό στήθηκε λίγο πριν από τις εκλογές της Ν. 

Κίου; (θυμόμαστε ότι τότε ψήφισαν πάνω από εβδομήντα (70) άτομα). Η ιστοσελίδα τους 

έχει να ενημερωθεί από τον Οκτώβριο του 2014 και οι εκπαιδευτικοί της Αν. Αττικής που 

έρχονται στις εκδηλώσεις μας δεν ξέρουν τίποτα για τη συνέχεια του Παραρτήματος Αν. 

Αττικής, για το οποίο τόσο πολύ είχαν προσπαθήσει με ζήλο και μεθοδικότητα, πριν από 

την εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Ν. Κίου, διακεκριμένα στελέχη της ΠΕΕΚΠΕ και 

της ΠΕ. Δεν είναι κρίμα να σβήσει μια τέτοια προσπάθεια; 
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Τι γίνεται με το ιστορικό Παράρτημα της Θεσσαλίας (Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα) που 

έχει απενεργοποιηθεί και δεν λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια; Επίσης έχει χαθεί το 

Παράρτημα Δυτικής Κρήτης (με έδρα τα Χανιά). Μπορούν κάποιοι να κρατούν τις 

σφραγίδες και να ματαιώνουν τις δυνατότητες συλλογικής προσπάθειας; Έγιναν επιτέλους 

κανονικές αρχαιρεσίες στο Παράρτημα Πελοπονήσσου που εδώ και πάρα πολλά χρόνια 

λειτουργεί με προσωρινή επιτροπή χωρίς την εκλογική διαδικασία που προβλέπει το 

καταστατικό; (είναι κρίμα ένα Παράρτημα από το οποίο ψήφισαν στη Ν. Κίο 100 άτομα να 

παρουσιάζει τέτοια αντικαταστατικά κενά.) Τι γίνεται με το Παράρτημα Δράμας-Καβάλας-

Ξάνθης από το οποίο ψηφίζουν σε κάθε εκλογοαπολογιστική λιγότερα από 10 μέλη (5 μέλη 

να είχαν από κάθε πόλη -και μιλάμε για μεγάλες πόλεις- τα πράγματα θα ήταν καλυτέρα). 

Νομίζουμε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων και ότι το Κεντρικό Δ.Σ. πρέπει να 

φροντίσει σχετικά.   

Ένα άλλο ζήτημα, που κατά τη γνώμη μας πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι ότι μέλη της 

Ένωσης μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων των 

αναπληρωτών και των συνταξιούχων και όχι οποιοδήποτε άτομο ενδιαφέρεται για το 

περιβάλλον, ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση αυτοί που ψηφίζουν στις 

αρχαιρεσίες  θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί των κατηγοριών που προαναφέραμε. Ας 

προσπαθήσουμε να διασφαλιστεί αυτό στην επόμενη εκλογοαπολογιστική. 

Πιστεύουμε ότι ο Σύλλογος πρέπει να βελτιώσει, όπου υπάρχουν περιθώρια, τις δομές 

του, την οργάνωση, τη λειτουργία και την αξιοπιστία του για να συνεχίσει τη δημοκρατική 

του πορεία αγκαλιάζοντας τον εκπαιδευτικό κόσμο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

Περιμένοντας νέα σας, 

 

Όλη η  Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αττικής  

Φαραγγιτάκης Γιώργος ,    Πρόεδρος                                                

Σμπαρούνης Θεμιστοκλής,  Γενικός   Γραμματέας 

Σπανού Μάγδα,  Ταμίας 

Δρακοπούλου Μαρία , Αντιπρόεδρος για θέματα Α/θμιας 

Σκρίνης Ευάγγελος , Αντιπρόεδρος για θέματα Β/θμιας 

Πήλιουρας Παναγιώτης , Αντιπρόεδρος για θέματα συνεργασιών με Σχ. Συμβούλους 

Τζανετουλάκου Γεωργία , Τακτικό μέλος 

Φώκου Ιωάννα, Τακτικό μέλος 

Ορεινός Θεόδωρος, Τακτικό μέλος 

Κινικλή Μαρία, Τακτικό μέλος 

Παπάντος Παντελής, Αναπληρωματικό μέλος 

Γκότζος Δημήτριος, Αναπληρωματικό μέλος 

Βασιλούδης Γιάννης, Αναπληρωματικό μέλος 

Κινικλής Γιάννης, Αναπληρωματικό μέλος 

 


