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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Αργοναυτών 34, Τ.Κ. 16451, Αργυρούπολη 

Τηλ. : 210 9959250-1,  Φαξ. : 210 9959251 

Κιν.  : 6939630478, 6974633272, 6972000854 

Email : secretary@kpea.gr , gfarangitakis@gmail.com  - Website: www.peekpeattikis.gr 

 

Αργυρούπολη, 23 Αυγούστου 2021 

ΠΡΟΣ:  Όλα τα Μέλη του Παραρτήματος Αττικής 

ΘΕΜΑ: 

1.Πρόσκληση σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 

2. Έκθεση πεπραγμένων Διοικούσας Επιτροπής ΠΕΕΚΠΕ Αττικής 

 

Εισαγωγή 

Αγαπητοί συνάδελφοι, την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα στον κήπο του ΚΠΕ 

Αργυρούπολης θα πραγματοποιηθεί η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Παραρτήματος Αττικής 

της ΠΕΕΚΠΕ. 

Είναι πολύ συγκινητικό το ότι μπορούμε να βρεθούμε ξανά σε Γενική Συνέλευση τηρώντας 

βέβαια, εμβολιασμένοι και μη, τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται ακόμα σε συναθροίσεις 

(μάσκες, αντισηπτικά και αποστάσεις). Για να περιορίσουμε το χρόνο αυτής της συνεύρεσης, αντί 

να κάνουμε  διά ζώσης την παρουσίαση των πεπραγμένων μας, όπως συνήθως γίνεται, στέλνουμε 

σε όλους σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το συγκεντρωτικό πρακτικό των πεπραγμένων της 

Διοικούσας Επιτροπής  και το ψηφοδέλτιο. Θα ακολουθήσει ο οικονομικός απολογισμός με το 
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Ταμείο και την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Στη Συνέλευση θα γίνει σχετική συζήτηση  και 

προτάσεις για τη συνέχεια και θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. (Ο χώρος μάς διατίθεται με τη 

συνδρομή της Δημοτικής Υπαλλήλου μόνο για μία ώρα).  Επειδή δεν θα υπάρξει ταχυδρομική 

ψηφοφορία, για να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι  που δεν μπορουν να έλθουν στη Συνέλευση, 

θα μπορουν να έλθουν, όπως την προηγούμενη φορά, να ψηφίσουν τις προηγούμενες μέρες, 

Πέμπτη 2, Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο ΚΠΕ 

Αργυρούπολης. Εκεί θα βρίσκονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, και η Ταμίας ώστε να γίνει η 

οικονομική τακτοποίηση  των μελών των εγγεγραμμένων  από το 2018 κι εδώθε που έχουν 

εκκρεμότητες (συνδρομή 10 ευρώ για το 2021, παρακαλούμε όλους και όλες για 10ευρο γιατί θα 

υπάρχει αξεπέραστη δυσκολία στα ρέστα). Θυμίζουμε ότι οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που 

έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν είναι όσοι/ες ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι το 2018 η το 2019  και 

έχουν πληρώσει τη συνδρομή του 2020 η του 2021 ή έχουν εγγραφεί  ως μέλη αυτά τα έτη. Οι 

εγγραφές νέων μελών του 2021 έχουν ολοκληρωθεί. Σας στέλνουμε το ψηφοδέλτιο που αφού 

βάλετε μέχρι 4 σταυρούς για τη Διοικούσα και 2 για την Εξελεγκτική, θα το βάλετε σε απλό μικρό 

φάκελο χωρίς όνομα  και χωρίς φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (για να απλοποιηθεί και το 

έργο της Εφορευτικής που αποτελείται από τους συναδέλφους Παναγιώτη Τραγαζίκη, Γιώργο 

Τζιώρα ,Ελένη Σκιαδά) και αφού ελεγχθεί από τις καταστάσεις το δικαίωμα ψήφου και θα το 

ρίξετε στην κάλπη.  

Η απερχόμενη Διοικούσα και η Εξελεγκτική Επιτροπή διαμορφώθηκαν ομόφωνα μετά την 

πραγματοποίηση της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης του Μαρτίου του 2018 στην πρώτη 

συνεδρίαση των εκλεγέντων κατά την ψηφοφορία.  

Βέβαια, έχετε παρακολουθήσει όσοι είστε ενεργά μέλη του Συλλόγου και τις εκδηλώσεις μας 

και τις δραστηριότητές μας από κοντά ή έστω ενημερωτικά από την ιστοσελίδα μας 

peekpeattikis.gr. Επιβάλλεται όμως η σύνοψη και η παρουσίαση και από το καταστατικό μας αλλά 

και από τη δεοντολογία. Γνωρίζετε ότι κρατήσαμε τον Σύλλογο σε ένα επίπεδο συναδελφικής 

δημιουργίας αποφεύγοντας τις κομματικές ή συντεχνιακές αντιπαλότητες, με ημερίδες όπως 

ημερίδες για το παραμύθι ως εργαλείο ΠΕ με τους κυρίους Μπρούσαλη και Ροδοσθένους, τις κυρίες 

Φώκου, Σπανού και  Λάμπρου, Επιμορφωτικά σεμινάρια όπως για τη σχέση ΠΕ και Αειφορίας με τον 

καθηγητή κύριο Μιχάλη Σκούλλο, για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα με τον Πρόεδρο του 

Ευρωπαϊκού Δικτύου κύριο Ανδρέα Χατζηχαμπή, για το ρόλο των Φυσικών Επιστημών στην Π.Ε., για 

τη χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού κ.α. Υπαίθριες δραστηριότητες συνδυασμένες πάντα με 

Επιμόρφωση όπως η πεζοπορία στον Υμηττό, η διάσχιση της ρεματιάς Χαλανδρίου με τους 

συναδέλφους Σμπαρούνη και Κωνσταντινίδη κ.α. Συνεργασία με το Κεντρικό ΔΣ για την 

Εκλογοαπολογιστική της Θεσσαλονίκης, το Πανελλήνιο Συνέδριο της Πάτρας, τις διαδικτυακές 

συναντήσεις διαλόγου με τα Παραρτήματα.  Παράλληλα ασχοληθήκαμε με τα θεσμικά θέματα της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και είχαμε παρεμβάσεις στο διάλογο και με την προηγούμενη 

Πολιτική ηγεσία και με τη σημερινή. Διαφωνήσαμε με την κατάργηση του ιστορικού θεσμού των 
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Υπευθύνων και την ένταξη των Υπευθύνων όλων των Σχολικών δραστηριοτήτων στα ΚΠΕ με μια 

μετατροπή τους που θα αποδυνάμωνε καθοριστικά την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία ήδη 

είχε περικοπεί από άποψη χρόνου στα Σχολεία ,από άποψη ανθρώπινου δυναμικού στους 

υποστηρικτικούς θεσμούς και από άποψη χρηματοδοτικής υποστήριξης λόγω της παρατεταμένης 

οικονομικής κρίσης που προηγήθηκε.  

Η μεγάλη μας προσπάθεια για την πρόταξη ως επείγουσας θεματικής προτεραιότητας της 

αντιμετώπισης της Κλιματικής αλλαγής πήρε σάρκα και οστά με τη μεγάλη ημερίδα το Νοέμβρη 

του ’19 στο Υπουργείο Παιδείας με συμμετοχή 250 συναδέλφων από όλη την Αττική και με τους 

διακεκριμένους επιστήμονες Ακαδημαϊκό κύριο Χρήστο Ζερεφό και Καθηγητή κύριο Ευθύμιο 

Λέκκα. Φυσικά όπως είπαμε στηρίξαμε και συμμετείχαμε πολύπλευρα στο 8ο Πανελλήνιο 

διαδικτυακό Συνέδριο του Συλλόγου μας που έγινε κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της 

πανδημίας. Παράλληλα, το Παράρτημά μας κράτησε σε καλό επίπεδο τις κοινωνικές μας σχέσεις με 

εκδηλώσεις όπως οι εθιμικές συνεστιάσεις για κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που έγιναν με 

μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων κάθε χρόνο. Δυστυχώς φέτος οι περιορισμοί της πανδημίας δεν 

επέτρεψαν κάτι τέτοιο.  

Αφού διαβάσετε με προσοχή αυτό το κείμενο με τις αναφορές στα πεπραγμένα  της Δ.Ε. 

παρακαλούμε κατά τη Συνέλευση να τα εγκρίνετε ή να μην τα εγκρίνετε και να απαλλάξετε τις 

απερχόμενες επιτροπές προκειμένου να προχωρήσουμε στη συζήτηση και στην ψηφοφορία για 

την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής του Παραρτήματος Αττικής της 

ΠΕΕΚΠΕ.  

 

2018   

Η απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή και η Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν  σε σώμα μετά την 

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ που πραγματοποιήθηκε στις 

10 Μαρτίου 2018, στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και κατά την οποία ψήφισαν 106 μέλη μας . Η σχετική 

πρώτη συνεδρίαση  έγινε στις 26 Μαρτίου 2018 στην Αργυρούπολη και η συγκρότηση σε σώμα 

όπως αναφέρεται στη συνέχεια έγινε μετά  από ανάγνωση του Πρακτικού της Εφορευτικής 

Επιτροπής και από σχετική συζήτηση και πλήρη ομοφωνία κατά την ψηφοφορία. Η Διοικούσα 

Επιτροπή διαμορφώθηκε ομόφωνα ως εξής: 

Πρόεδρος: Φαραγγιτάκης Γιώργος 

Γενικός Γραμματέας: Σμπαρούνης Θεμιστοκλής 

Ταμίας: Σπανού Μάγδα 
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Αντιπρόεδροι: Πετρίδου Βαρβάρα, Γκότζος Δημήτριος, Φώκου Ιωάννα 

Τακτικά μέλη: Πήλιουρας Παναγιώτης, Σκρίνης Ευάγγελος 

Αναπληρωματικά μέλη: Πλέσσα Παναγιώτα, Βασιλούδης Ιωάννης, Δρακοπούλου Μαρία, Κινικλή 

Μαρία,  Παπάντος Παντελής, Πεβερέτου Αφροδίτη 

Η Εξελεγκτική Επιτροπή διαμορφώθηκε επίσης ομόφωνα ως εξής: Τραγαζίκης Παναγιώτης, Γαβρίλη 

Δάφνη και Κινικλής Ιωάννης. 

Η Δ.Ε. ενέκρινε την πληρωμή 50 Ευρώ στον Σπύρο Φιλίππου για τους καφέδες κατά την 

Εκλογοαπολογιστική και 26,5 Ευρώ στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη για κουλουράκια, αναψυκτικά 

κλπ κατά την πρώτη συνεδρίαση. Επίσης η Δ.Ε. αποφάσισε να στηρίξει στο μέτρο του δυνατού τη 

συμμετοχή  του ΚΠΕ Αργυρούπολης και των Σχολείων της Αττικής στο διεθνές δίκτυο Ελλάδας –

Κύπρου ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ, στις κεντρικές εκδηλώσεις. Μάλιστα ενέκρινε την αποστολή 

αναμνηστικής κασετίνας κατά την εκδήλωση του Απριλίου στην Κύπρο.  Αφ ενός υπάρχουν πολλές 

γραφειοκρατικές δυσκολίες από πλευράς Υπουργείου και ΙΝΕΔΙΒΙΜ, αφ ετέρου το Πρόγραμμα αξίζει 

να παρουσιαστεί ευρύτερα ως εκπαιδευτικό δίκτυο για το Περιβάλλον και την Αειφορία ενώ 

μπορούν να αξιοποιηθούν εισηγήσεις των Κυπρίων συναδέλφων σε κοινές εκδηλώσεις. 

Η δεύτερη συνεδρίαση της Δ.Ε. έγινε τον Μάιο του 2018 στο ΚΠΕ Αργυρούπολης και μεταξύ 

άλλων αποφασίστηκαν: 1. Η ενημέρωση των μελών  για την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του 

κεντρικού Δ.Σ. του Συλλόγου μας στο ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης στις 30 του 

Σεπτέμβρη και 2. Η πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Ημερίδας κατά την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία με προσκεκλημένο ομιλητή 

τον διακεκριμένο Καθηγητή Χημείας Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ κύριο Μιχάλη Σκούλλο και 

παρουσίαση του Δικτύου «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ» ως παραδείγματος Εκπαίδευσης για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία. Εγκρίθηκε και σχετική δαπάνη (120 ευρώ) για κέτερινγκ κατά την 

ημερίδα της 5-6-18 

Έτσι για την ημερίδα απευθύνθηκε η παρακάτω πρόσκληση στα μέλη μας που αναρτήθηκε 

στις 13-5-2018 και στην ιστοσελίδα μας.  

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ημερίδα μας της 5ης Ιουνίου 2018 (Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος) με θέμα: «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Ο Σύλλογός μας προσκαλεί τα μέλη του και όσους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης ενδιαφέρονται, στην Ημερίδα που διοργανώνει σε συνεργασία με το ΚΠΕ 
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Αργυρούπολης με θέμα την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία την Τρίτη 5 Ιουνίου 

2018 στις 7.00 το απόγευμα στο ΚΠΕ Αργυρούπολης (Μπουμπουλίνας 3, τρείς δρόμους πάνω από το 

Σταθμό του Μετρό ΑΛΙΜΟΣ). Εισηγητές θα είναι οι: 

ΣΚΟΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ομότιμος Καθηγητής Χημείας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Διευθυντής της έδρας της UNESCO για τη διαχείριση και εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη στη Μεσόγειο και Πρόεδρος του ΜΙΟ. 

ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,  Υπεύθυνος ΚΠΕ Αργυρούπολης, Πρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Αττικής. 

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει: α) τις δύο εισηγήσεις, β) συζήτηση επ’ αυτών 

και για τις προτεινόμενες αλλαγές και τη νέα δομή του ΚΕΑ, γ) παρουσίαση του δικτύου 

διασχολικών συμπράξεων Ελλάδας-Κύπρου «ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ» ως παραδείγματος 

εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και δ) αξιολόγηση  της πορείας του δικτύου τη 

φετινή σχολική χρονιά. 

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν να δηλώσουν συμμετοχή 

μέχρι τη 12η μεσημβρινή της Πέμπτης 31 Μαΐου ή στο e-mail: secretary@kpea.gr ή στο τηλέφωνο 

210 9959251. Από τα Σχολεία του ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ μπορούν να συμμετέχουν δύο 

εκπρόσωποι από κάθε Σχολείο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση 

συμμετοχών. 

(Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο Γραμματέας & Ο  Πρόεδρος)  

(Η Προσέλευση στην ημερίδα ήταν πολύ μεγάλη και τιμήθηκε ο διακεκριμμένος Καθηγητής) 

            Σε ότι αφορά στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του κεντρικού ΔΣ στο ΚΠΕ Κορδελιού 

Θεσσαλονίκης, από το Παράρτημά μας υπέβαλαν υποψηφιότητα ο Κυριάκος Λεμπέσης, η 

Βαρβάρα Πετρίδου, η Πωλίνα Πλέσσα και ο Θεμιστοκλής Σμπαρούνης.   

             Η Τρίτη Συνεδρίαση της Δ.Ε. έγινε στις 13 Σεπτέμβρη του 2018. Σε αυτή τη συνεδρίαση 

εγκρίναμε να εκπροσωπηθεί το Παράρτημα στην Εκλογοαπολογιστική του Συλλόγου στη 

Θεσσαλονίκη από τον Θεμιστοκλή Σμπαρούνη, τον Κυριάκο Λεμπέση και την Πωλίνα Πλέσσα και να 

τους καταβληθούν από 90 ευρώ στον καθένα για τα έξοδα μετακίνησης από Αθήνα σε Θεσσαλονίκη 

με επιστροφή. Επίσης, εγκρίθηκε η διάθεση συνολικού ποσού 85 ευρώ για την κάλυψη της 

γραμματειακής υποστήριξης ενόψει της Εκλογοαπολογιστικής και την αγορά εκλογικού υλικού 

(μεγάλοι και μικροί φάκελοι, φωτοτυπίες ψηφοδελτίων κ.λπ.). Στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη 

ξοδέψαμε 19 Ευρώ για κουλουράκια, αναψυκτικά κλπ της Συνεδρίασης. 

  Στη Συνεδρίαση αυτή κυριάρχησε ο προβληματισμός για το σχέδιο Νόμου της Κυβέρνησης 

που προέβλεπε πολλές θεσμικές αλλαγές στις υποστηρικτικές δομές της ΠΕ. Η σοβαρότητα του 
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θέματος μας οδήγησε στην απόφαση πραγματοποίησης ημερίδας διαλόγου και συντάξαμε μετά από 

συνθετική συζήτηση την παρακάτω πρόσκληση: 

         Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ημερίδα μας της 10ης Οκτωβρίου 2018 με θέμα:  

«Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γίνονται “Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία με 

έμφαση στο Περιβάλλον …” Προβληματισμοί» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Στις 10 Οκτωβρίου στις 6μμ. ο Σύλλογός μας διοργανώνει Ημερίδα προβληματισμού 

στο ΚΠΕ Αργυρούπολης για την επικείμενη αλλαγή δομής των ΚΠΕ.  

Ο Νόμος προβλέπει «Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία με έμφαση στο Περιβάλλον». 

Πώς αυτό θα υλοποιηθεί;  

• Αρχικά να συζητήσουμε αν η  Εκπαίδευση για την Αειφορία πρέπει να έχει προτεραιότητες 

και ποιες θα είναι αυτές; 

• Η παγκόσμια και εθνική πραγματικότητα με την όξυνση των καταστροφών που προκαλεί η 

Κλιματική Αλλαγή επιβάλλουν την ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Παιδείας ιδιαίτερα στον 

τομέα της Πρόληψης και Αντιμετώπισης των καταστροφών; 

• Είναι επαρκής η Περιβαλλοντική Παιδεία που προσφέρεται σήμερα στους μαθητές Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης; Θυμίζουμε την υποβάθμισή της στα χρόνια της κρίσης. 

• Στα ΚΕΑ θα ενταχθούν και οι σχολικές δραστηριότητες Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών. Μέχρι 

σήμερα σε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στηριζόταν σε οκτώ (8) 

στελέχη (6 σε ΚΠΕ και 2 σε θέσεις Υπευθύνων ΠΕ Α/θμιας και Β/θμιας). Πώς τώρα τρία (3), το 

πολύ τέσσερα, στελέχη θα υπηρετήσουν με την ίδια επάρκεια την Περιβαλλοντική Παιδεία 

(αφού θα προστεθούν και τα στελέχη Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών); Δηλαδή προχωράμε 

σε περαιτέρω υποβάθμιση;  

• Πρέπει να είναι ή όχι προτεραιότητα της Περιβαλλοντικής Παιδείας τα θέματα της μαζικής 

απειλής απώλειας ζωών και μαζικών καταστροφών οικιστικών και παραγωγικών υποδομών;   

• Τι θα προστεθεί στα προγράμματα των ΚΠΕ που πάντα εντάσσουν στο περιεχόμενό τους τη 

σχέση Περιβάλλοντος και Υγείας και την Πολιτιστική διάσταση;   

• Μήπως ο Πολιτισμός υπηρετείται πολλαπλά και στο Σχολείο και στην Κοινωνία, ενώ αντίθετα 

στα θέματα Περιβάλλοντος υπάρχει πολύ μεγάλη υστέρηση;  

• Τι θα γίνει με τους Εκπαιδευτικούς που θα φεύγουν διαρκούσης της σχολικής χρονιάς από 

μία θέση ΚΠΕ για μία θέση σε Σχολείο ή αντίστροφα τη στιγμή που έχουν ανατεθεί μαθήματα 

και ωράρια; 
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Τέτοια και άλλα σχετικά θέματα σας προσκαλούμε να συζητήσουμε το απόγευμα της 10ης 

Οκτωβρίου 2018 στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. Όσοι θέλουν να μοιραστούν σκέψεις και προβληματισμούς 

και όσοι ξέρουν κάτι παραπάνω ας έρθουν σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση που ελπίζουμε να 

συμβάλει σε μια καλύτερη συνέχεια για την Περιβαλλοντική Παιδεία (μην ξεχνάτε ότι συνηθίζουμε 

να λέμε «όλα είναι θέμα Παιδείας»). 

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί (είτε υπηρετούν σε Σχολεία ή σε Διευθύνσεις ή στο 

Υπουργείο ή σε ΚΠΕ ή είναι Συνδικαλιστές) επιθυμούν να συμμετέχουν να δηλώσουν συμμετοχή 

μέχρι τη 12η μεσημβρινή της Δευτέρας 8 Οκτωβρίου ή στο e-mail: secretary@kpea.gr ή στο 

τηλέφωνο 210 9959251 για την καλύτερη διοργάνωση της συνάντησης. Θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας. 

(Για τη Διοικούσα Επιτροπή, ο  Γενικός  Γραμματέας & ο Πρόεδρος)   Επίσης, εγκρίθηκαν οι δαπάνες 

400 Ευρώ για απόδοση στο Κεντρικό Δ.Σ. (ταμία Κώστα Στυλιάδη δια της ALPHA BANK) των 

προβλεπόμενων από το Καταστατικό ποσοστών από συνδρομές μελών και 50 Ευρώ για 

γραμματειακή υποστήριξη εν όψει της Εκλογοαπολογιστικής στη Θεσσαλονίκη.        

H Συνάντηση ήταν παραγωγική διατυπώθηκαν πολλές απόψεις και καταλήξαμε στις 

παρακάτω ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΟ ΤΩΝ Κ.Ε.Α. (όπως προέκυψαν στην 

Ημερίδα συζήτησης και προβληματισμού της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής στις 10.10.2018) για να προωθηθούν 

σε όλα τα επίπεδα δημόσιου διαλόγου: 

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Π.Ε. – 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

• Να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας των ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. ως 

εκπαιδευτικών δομών που υλοποιούν κυρίως εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές. 

• Να συνεχίσει να δίνεται έμφαση στη βιωματική εκπαίδευση στα οικολογικά πεδία της 

περιοχής του ΚΠΕ / Κ.Ε.Α.. Η βιωματική προσέγγιση αποτελεί βασική αρχή της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενισχύει και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη 

διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος. 

• Στις θεματικές προτεραιότητες κάθε ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και 

αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών που είναι συνέπεια και της Κλιματικής Αλλαγής 

(π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές κα.). 

• Για να δοθεί έμφαση στο περιβάλλον, σύμφωνα με το Νόμο, θα πρέπει να προβλεφθεί 

ποσόστωση στην επιλογή των Εκπαιδευτικών του ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. ώστε ο αριθμός των 

Εκπαιδευτικών που θα ασχολείται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να μην είναι 

μικρότερος του σημερινού και να ικανοποιείται η ζήτηση από τα Σχολεία για παρακολούθηση 

εκπαιδευτικού προγράμματος Π.Ε.. 
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• Να εκδίδονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι Εγκύκλιοι για την εφαρμογή προγραμμάτων 

Π.Ε. και άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων στα Σχολεία όπως και για τις επισκέψεις στα ΚΠΕ / 

Κ.Ε.Α. 

• Να διατηρηθεί η δυνατότητα των Σχολείων να μπορούν να κάνουν αιτήσεις για 

παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος όχι μόνο στο ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. που βρίσκεται 

χωροταξικά στην ίδια Δ/νση Εκπ/σης, αλλά και σε ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. γειτονικών ή και πιο μακρινών 

Δ/νσεων με βάση το θέμα που πραγματεύεται η Περιβαλλοντική Ομάδα. 

• Να μην υπάρχει περιορισμός στην κατάθεση έως 2 αιτήσεων ανά Περιβαλλοντική Ομάδα 

γιατί πολλές φορές τυχαίνει να μην ικανοποιείται καμία από τις 2 (ενώ εάν έχουν και 

δυνατότητα υποβολής 3ης ή 4ης αίτησης θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν 

από κάποιο ΚΠΕ / Κ.Ε.Α.) 

• Να αρχίζουν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στα ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. εντός του Οκτωβρίου. 

• Τα υλοποιούμενα από τα ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. εκπαιδευτικά προγράμματα (προγράμματα για το 

Περιβάλλον και την Αειφορία) να ενσωματώνουν όλες τις κατά την επιστήμη διαστάσεις της 

αειφορίας (περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία) δίνοντας έμφαση στο περιβάλλον όπως 

προβλέπει ο Νόμος. Να αποφευχθεί για τον ίδιο λόγο μονοδιάστατη προσέγγιση 

πολιτιστικών θεμάτων και θεμάτων υγείας. 

• Να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. 

και στα Σχολεία  και να μην υποβαθμιστεί καταλήγοντας στο να αφεθεί στις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις.  

Β. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

• Στα ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. θα ενταχθούν και οι Σχολικές δραστηριότητες Αγωγής Υγείας και 

Πολιτιστικών Θεμάτων. Μέχρι σήμερα σε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση στηριζόταν σε οκτώ (8) στελέχη (6 σε ΚΠΕ και 2 σε θέσεις Υπευθύνων Π.Ε. 

Α/θμιας και Β/θμιας). Πώς τώρα τρία (3) ή το πολύ τέσσερα, στελέχη θα υπηρετήσουν με την 

ίδια επάρκεια την Περιβαλλοντική Παιδεία. Η στελέχωση να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η πλειοψηφία των τοποθετούμενων σε κάθε ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. θα έχει την 

απαιτούμενη εμπειρία και επάρκεια στον τομέα του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης.  

• Να διατηρηθεί η υπαγωγή των ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και η 

λειτουργία τους να υποστηρίζει κατά προτεραιότητα τις Σχολικές μονάδες όχι μόνο της 

τοπικής Δ/νσης Εκπ/σης αλλά όλων των Δ/νσεων Εκπ/σης που ανήκουν στην Περιφέρεια. 

• Να διατηρηθεί η δυνατότητα επισκέψεων Σχολείων σε ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. άλλης Περιφέρειας με 

βάση τη συνάφεια του θέματος που πραγματεύεται η Περιβαλλοντική Ομάδα. 

• Ο Νόμος για τις Δομές προβλέπει λειτουργία ενός ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. ανά Διεύθυνση. Υπάρχουν ΚΠΕ 

σε αστικές περιοχές κοντά στις Διοικητικές Διευθύνσεις αλλά υπάρχουν και ΚΠΕ 

απομακρυσμένα από τις Διοικητικές Διευθύνσεις (πχ. Κλειτορία, Κόνιτσα, Αρχάνες, Λαύριο, 
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Κόρθι, κοκ) Θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας όλων των λειτουργούντων 

σήμερα ΚΠΕ χωρίς το δυναμικό τους να μετακινηθεί στις έδρες των Διευθύνσεων 

• Να μην απομειωθεί η προσφορά της παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 

ΚΕΑ λόγω απασχόλησης των εκπαιδευτικών τους στα νέα αυξημένα καθήκοντα (λόγω της 

απορρόφησης σε αυτά των λειτουργιών 6 ή 2 Υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων οι 

οποίοι έως σήμερα υποστηρίζουν τα Σχολεία της τοπικής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης) 

• Να μην απομειωθεί η προσφορά της παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 

ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. λόγω της απασχόλησης των εκπαιδευτικών τους με επισκέψεις στα Σχολεία της 

περιοχής ευθύνης τους για ενημερώσεις ή και επιτόπου (στο χώρο του κάθε Σχολείου) 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

• Το συγκριτικό πλεονέκτημα των ΚΠΕ με τους εξοπλισμούς και τα εργαλεία εκπαίδευσης σε 

οργανωμένες εγκαταστάσεις και κοντινά οικολογικά πεδία δεν μπορεί να αντικατασταθεί με 

διαλέξεις και παρουσιάσεις στα Σχολεία.  

• Να μη μετατραπούν τα ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. σε μια ακόμα διοικητική – γραφειοκρατική δομή. Να 

διατηρήσουν ως κύριο έργο τους την Εκπαίδευση των μαθητών στις εγκαταστάσεις τους και 

στα οικολογικά πεδία με παράλληλη διασφάλιση δια του καθηκοντολογίου της διδακτικής 

υπηρεσίας των Εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά . 

• Η Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών να αποτελεί βασικό έργο των ΚΠΕ / Κ.Ε.Α. και όχι 

συμπληρωματικό μιας Διοικητικής Υπηρεσίας. 

Οι προτάσεις μας σε καμία περίπτωση δεν ξεκινούν από διάθεση ανταγωνισμού προς τους 

συναδέλφους μας της Αγωγής Υγείας και των Πολιτιστικών Θεμάτων, το πολύτιμο έργο των οποίων 

σεβόμαστε. Θεωρούμε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν πρέπει να αποδυναμωθεί, ιδιαίτερα 

στην εποχή που διανύουν ο πλανήτης και η χώρα μας με ένταση στις φυσικές καταστροφές. 

            Μετά την ημερίδα πραγματοποιήθηκε η Τέταρτη Συνεδρίαση της χρονιάς και 

αποφασίσαμε:  

1) Έγκριση της δαπάνης 39,05 Ευρώ στο σουπερ μάρκετ Σκλαβενίτη για αναψυκτικά, κουλουράκια 

κλπ κατά τη Συνάντηση Εργασίας της 10-10-18 

2) Εκπαιδευτική δράση Υπαίθρου-Πεζοπορική διαδρομή στην Πάρνηθα, με συντονιστή το Γραμματέα 

Θεμιστοκλή Σμπαρούνη.  

3) Πραγματοποίηση ημερίδας στις 13 Δεκεμβρίου 2018 με την ευκαιρία του ερχομού της Κυπριακής 

αποστολής Εκπαιδευτικών για το Διεθνές δίκτυο «Χρυσοπράσινο Φύλλο» που συντονίζει το ΚΠΕ 

Αργυρούπολης και συμμετέχουν πολλά Σχολεία της Αττικής και πολλά μέλη μας. Στην ημερίδα θα 

παρουσιαστούν και το «Χρυσοπράσινο Φύλλο» ως Δίκτυο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία αλλά και το Διεθνές Δίκτυο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST για την Περιβαλλοντική 
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Πολιτότητα (Environmental Citizenship) από τον Πρόεδρο Δρα Ανδρέα Χατζηχαμπή, Διευθυντή του 

Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Έρευνας. Επίσης, ο Βασίλης Κωνσταντινίδης 

θα παρουσιάσει ιστορικά και γεωλογικά στοιχεία για το βουνό της Πεντέλης. Η ΔΕ αποφάσισε να 

στηρίξει και οικονομικά την εκδήλωση.   

Ο Θεμιστοκλής Σμπαρούνης πρότεινε την οργάνωση και το πρόγραμμα της υπαίθριας εκπαιδευτικής 

δράσης που αναφέρονται στην παρακάτω πρόσκληση που στάλθηκε σε όλα τα μέλη μας και 

αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα μας. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ,  

το Σάββατο 10.11.2018 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Παράρτημά μας προγραμματίζει εκπαιδευτική δράση υπαίθρου – πεζοπορική εκδρομή για 

τριάντα πέντε (35) εκπαιδευτικούς της Αττικής με θέμα: «Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας: Ορεινή 

πεζοπορία και εξερεύνηση περιβάλλοντος». Η δράση θα πραγματοποιηθεί το  Σάββατο 10/11/2018 

από 09.15 πμ έως 15.30.  

Η δράση θα ξεκινήσει από το τελεφερίκ της Πάρνηθας, όπου θα επισκεφτούμε τη μικρή 

έκθεση για τον Εθνικό Δρυμό και θα περιλαμβάνει ορεινή πεζοπορία σε υψόμετρο άνω των 1000 

μέτρων συνολικής διάρκειας 2-3 ωρών (χωρίς τις στάσεις): από το καταφύγιο Μπάφι έως το 

Πυροφυλάκιο ή την Πηγή της Σκίπιζας και επιστροφή. Κατά μήκος της διαδρομής θα έρθουμε σε 

επαφή με τα φυσικά χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος της Πάρνηθας και θα μελετήσουμε 

ιδιαίτερα το θέμα της αποκατάστασης του ελατοδάσους μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2007. 

Για την καλύτερη προετοιμασία σας για την εκπαιδευτική μας εκδρομή σάς ενημερώνουμε 

για τα παρακάτω: 

1ο) Εφόδια: καλό είναι να φοράμε ή να έχουμε μαζί μας: 

• Αρβυλάκια πεζοπορίας ή παπούτσια trekking. Εάν δεν έχετε μπορεί να βολευτείτε και με ένα 

μποτάκι ή παπούτσι γερό και με καλή αντιολισθητική σόλα (προσοχή τα περισσότερα αθλητικά 

παπούτσια δεν είναι κατάλληλα). Το μονοπάτι είναι ανηφορικό σε όλη του τη διαδρομή (υψομετρική 

διαφορά περίπου +200μ) και ακόμα και αν δεν βρέχει, κατά τόπους θα έχει πιθανότατα λάσπες και 

μπορεί να γλιστράει. 

• Αδιάβροχο οπωσδήποτε και ρούχα ανάλογα με την εποχή και τις συνθήκες που αναμένεται 

ότι θα επικρατούν. Καλό είναι να δείτε την πρόγνωση του καιρού για την περιοχή: Πάρνηθα – 1000μ. 

• Ένα μικρό σακκίδιο πλάτης, όπου μπορείτε να μεταφέρετε παγούρι ή μικρό δοχείο με νερό 

και κάποια σνακ (πχ σοκολάτα, ξηρούς καρπούς) για την πεζοπορία και πιθανόν το αδιάβροχο ή 

κάποιο ρούχο που δεν θα φοράτε (κατά την πεζοπορία δεν φοράμε βαρειά ρούχα, ιδιαίτερα αν 

ιδρώνουμε εύκολα). 
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2ο) Ώρες και σημεία συνάντησης και λήξης: Θα συναντηθούμε στην είσοδο του κτιρίου του 

Τελεφερίκ στους πρόποδες της Πάρνηθας (στους Θρακομακεδόνες) στις 9.15 – 9.25 το πρωί.  

Η εκδρομή μας θα ολοκληρωθεί το μεσημέρι στις 15.30 μετά από γεύμα και συζήτηση – 

αξιολόγηση της δράσης στο καταφύγιο «Μπάφι». 

3ο) Μετακίνηση: Επειδή δεν υπάρχει τακτική δημόσια συγκοινωνία (παλιά υπήρχε 

λεωφορείο από το κέντρο της Αθήνας) η μετακίνηση θα γίνει με Ι.Χ. 

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν συνάδελφοι που δεν διαθέτουν Ι.Χ. στις δηλώσεις 

συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν εάν έχουν ή όχι Ι.Χ., αν θα μπορούν να μεταφέρουν και 

1 ή 2 ακόμα συναδέλφους που δεν διαθέτουν και ένα βολικό σημείο στη διαδρομή τους (π.χ. 

σταθμός Μετρό ή Ηλεκτρικού) όπου θα μπορούσαν να επιβιβαστούν οι τελευταίοι. Θα γίνει 

προσπάθεια για την κατά το δυνατόν καλύτερη συνδυασμένη μετακίνηση. 

           4ο) Γευμα: Το γεύμα θα γίνει στο καταφύγιο Μπάφι περί τις 14.00 και θα κανονιστεί σύμφωνα 

με τις δηλώσεις που θα γίνουν σε επόμενη επικοινωνία με τους συμμετέχοντες. Θα υπάρχει η 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 ή 3 μενού και το κόστος υπολογίζεται μεταξύ 8 και 12 Ευρώ ανά 

άτομο (ανάλογα με το μενού). Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του καταφυγίου, ο μόνος τρόπος για 

να εξασφαλίσουμε έναν από τους 2 χώρους στον πάνω όροφο του καταφυγίου, όπου θα 

μπορέσουμε να είμαστε όλοι μαζί για να φάμε και στη συνέχεια να μπορούμε να συζητήσουμε με 

την άνεσή μας είναι να κλείσουμε ομαδικά το φαγητό. Εναλλακτικά ο καθένας παραγγέλνει επιτόπου 

μόνος του αλλά έτσι δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν ενιαίο χώρο για όλους μαζί. 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή, αναφέροντας α) στοιχεία 

επικοινωνίας (e-mail και αρ. κινητού τηλεφώνου), β) σχολείο (ή θέση που υπηρετούν) και γ) αν 

διαθέτουν Ι.Χ. (και πόσες θέσεις διαθέσιμες) όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο μέχρι την 

Κυριακή 3 Νοεμβρίου προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν όλες οι απαραίτητες συνεννοήσεις για 

τις συνδυασμένες μετακίνησεις και το γεύμα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και στην περίπτωση 

περισσοτέρων δηλώσεων, θα έχουν προτεραιότητα τα μέλη της Ένωσης. Οι δηλώσεις θα γίνουν στο 

e-mail: secretary@kpea.gr ή στα τηλέφωνο 210-9959251 (Γ. Φαραγγιτάκης, Θ. Σμπαρούνης) ή στο 

κινητό 6974633272 (Θ. Σμπαρούνης). 

 (Ακολούθησε και 2η ανακοίνωση που περιελάμβανε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της 

εκδρομής και τις δυνατότητες επιλογής μενού).  

Όλες οι Ανακοινώσεις, οι Ενημερώσεις, οι πληροφορίες, οι γραπτές παρεμβάσεις της Δ.Ε. κ.λπ. 

αναρτώνται, όπως κατ επανάληψη έχουμε πει, στην Ιστοσελίδα του Παραρτήματος Αττικής 

peekpeattikis.gr με φροντίδα του Αντιπροέδρου μας Δημήτρη Γκότζου. Το ίδιο έγινε και με την 

πρόσκληση που ακολουθεί για την ημερίδα της 13ης Δεκεμβρίου 2018. 
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            Πρόσκληση για συμμετοχή στην Ημερίδα μας της 13ης Δεκεμβρίου 2018 με θέμα:  

«Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ο Ενεργός περιβαλλοντικά Πολίτης και το 

δίκτυο “Χρυσοπράσινο Φύλλο”». 

(Δημοσιεύτηκε 21.11.2018) 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 στις 6μμ ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το ΚΠΕ 

Αργυρούπολης και με την ευκαιρία της υποδοχής της Κυπριακής αποστολής για τις εκπαιδευτικές 

ανταλλαγές του δικτύου «Χρυσοπράσινο Φύλλο», διοργανώνει επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα: «Η 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ο Ενεργός περιβαλλοντικά Πολίτης και το δίκτυο 

"Χρυσοπράσινο Φύλλο”». Στην ημερίδα αυτή μπορούν να πάρουν μέρος οι εκπαιδευτικοί που 

εμπλέκονται στο δίκτυο και μέλη του Συλλόγου μας. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

18.00 – 18.20  Προσέλευση – εγγραφές (προσφέρεται καφές, κουλουράκια, αναψυκτικά) 

18.20 – 19.00  Το δίκτυο «Χρυσοπράσινο Φύλλο» και η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (Σωτήρης Καρμιώτης, Συντονιστής Κυπριακών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιώργος 

Φαραγγιτάκης, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, ΚΠΕ Αργυρούπολης) 

19.00 – 19.20 «Βασικά Χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα» 

(Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα, 

Δ/ντης του ΚΥΚΠΕΕ) 

19.20 – 19.40  «Πεντέλη, το ιερό βουνό της Αττικής αφηγείται την ιστορία του» (Βασίλης 

Κωνσταντινίδης, ΚΠΕ Αργυρούπολης) 

19.40 – 20.00  Συζήτηση 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη της Ένωσής μας ή συμμετέχουν στο «Χρυσοπράσινο 

Φύλλο» και επιθυμούν να συμμετέχουν να δηλώσουν τα στοιχεία τους (Ονομ/μο, κλάδος, Σχολείο, 

Αριθμός Μητρώου) μέχρι τη 12η μεσημβρινή της Πέμπτης 23ης Νοεμβρίου ή στο e-mail: 

secretary@kpea.gr ή στο τηλέφωνο 210 9959251. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 Για τη Διοικούσα Επιτροπή  

Ο  Γενικός  Γραμματέας                                                             Ο     Πρόεδρος 

Θεμιστοκλής Σμπαρούνης                                                     Γιώργος  Φαραγγιτάκης 

Δόθηκαν Αναμνηστικά δώρα στους Κυπρίους συναδέλφους και το Παράρτημα στήριξε  

οικονομικά την εκδήλωση. ;Εγινε και δαπάνη 30 Ευρώ για φωτοτυπίες χαρτικά κλπ. Γενικά στηρίξαμε 

το Δίκτυο λόγω  και της μεγάλης γραφειοκρατικής δυστοκίας του Υπουργείου και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.   
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             2019 

Με την επιστροφή από τις διακοπές των Χριστουγέννων στην Πρώτη Συνεδρίασή της το 

απόγευμα της 9ης Ιανουαρίου 2019 η Δ.Ε. απεφάσισε: 

1. Να οργανώσει, όπως κάθε χρόνο, βραδινή συνεστίαση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 

πίτας. Δυστυχώς ο φίλος μας Σπύρος, μετά την τραγική απώλεια του παιδιού  του, δεν  

λειτουργεί  πια τη συμπαθητική του ταβέρνα και εξουσιοδοτήθηκαν ο Θεμιστοκλής και ο 

Γιώργος να διαπραγματευθούν για άλλο χώρο κοντά στο Σταθμό του Μετρό. Εγκρίθηκε η 

σχετική δαπάνη για αγορά πίτας από το Αρτοποιείο Μπαφέτη (μέχρι 60 ευρώ) και βιβλίων, 

δώρων από το βιβλιοχαρτοπωλείο Μαθέ Κανέλλα (μέχρι 70 ευρώ), καθώς και 

φιλοδωρημάτων για τους σερβιτόρους και κέρασμα του Αντιδημάρχου Παιδείας (μέχρι 30 

ευρώ) κ.λπ. Επίσης, η Δ.Ε. ενέκρινε τη δαπάνη των 30 ευρώ για φωτοτυπίες και χαρτικά στην 

επιμορφωτική ημερίδα της 13ης Δεκεμβρίου, 11,5 ευρώ για κουλουράκια- αναψυκτικά της 

συνεδρίασης και έκλεισε το βιβλίο Ταμείου και μετέφερε το Υπόλοιπο των  269,13  Ευρώ στη 

σελίδα 47 των Εσόδων του 2019. 

2. Να οργανώσει Ημερίδα του Συλλόγου για την αξιοποίηση του παραμυθιού ως εργαλείου 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, το Μάρτη στη Β’ Αθήνας, 

με ιδιαίτερη φροντίδα από τις συναδέλφισσες Πλέσσα Παναγιώτα, Πετρίδου Βαρβάρα και 

τους συναδέλφους Γκότζο Δημήτρη και Βασιλούδη Γιάννη. Εγκρίθηκαν οι σχετικές δαπάνες 

(γραμματειακή υποστήριξη, γραφική ύλη, υλικά διαλλειμάτων κ.λπ.)   

3. Να πάρει μέρος σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για εκπαιδευτική βιωματική διάσχιση της 

ρεματιάς του Χαλανδρίου τον Απρίλη με συντονιστές τον Θεμιστοκλή Σμπαρούνη και τον 

Βασίλη Κωνσταντινίδη και 

4. Να οργανώσει ημερίδα προβληματισμού σχετικά με τις διαστάσεις και τις προτεραιότητες της 

Εκπαίδευσης για την Αειφορία, στην Αργυρούπολη. Να εγκρίνει τη δαπάνη των 11,50 Ευρώ 

στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη για τη σημερινή συνεδρίαση 

 

Ακολούθησε η πρόσκληση: 

Συνεστίαση σε ταβέρνα – Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας (που δημοσιεύτηκε  στις 19.1.2019) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ σας προσκαλεί  σε συνεστίαση 

για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 8:30 το βράδυ της Τρίτης 29ης Ιανουαρίου 2019 

(παραμονή Τριών Ιεραρχών) στη ταβέρνα «Νερόμυλος», Κύπρου 11 Αργυρούπολη  (είναι στη 

διασταύρωση των οδών Κύπρου και Ανεξαρτησίας μπαίνοντας από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στην 

πρώτη είσοδο Αργυρούπολης, απέναντι από το κατάστημα αθλητικών ειδών ADMIRAL). Όποιοι 

κινηθούν με Μετρό, ο πλησιέστερος σταθμός είναι η στάση ΑΛΙΜΟΣ (έξοδος προς Αθήνα, περπατάμε 
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γύρω στα 250 μέτρα στον παράδρομο της Βουλιαγμένης προς Αργυρούπολη). Ελάτε να 

ξαναβρεθούμε, να συζητήσουμε, να πιούμε το κρασάκι μας και να τραγουδήσουμε (χωρίς 

περιορισμούς αυτή τη φορά). Οι τυχεροί των πέντε (5) νομισμάτων  θα κερδίσουν βιβλία. 

Το μενού περιλαμβάνει ορεκτικά: σαλάτα εποχής, σαγανάκι τυρί, κολοκυθοκεφτέδες, τζατζίκι 

– τυροκαυτερή, τυροπιτάκια ανά 4 άτομα. Ατομικό πιάτο με επιλογή μπριζόλα χοιρινή, κοτόπουλο 

φιλέτο, κεμπάπ πολίτικο, μπιφτέκια γαρνιρισμένα με πατάτες τηγανητές, πίτες και ψητή ντομάτα. 

Για επιδόρπιο πανακότα και για ποτά κρασί χύμα και αναψυκτικά. Η τιμή ανά άτομο είναι 14 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και ενημέρωσή σας για 

θέματα του Συλλόγου μας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γενικότερα. Για τον καλύτερο 

προγραμματισμό της εκδήλωσης παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι την 

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου το μεσημέρι στο τηλ. 210-9959251 ή με e–mail στο secretary@kpea.gr ή 

στα κινητά τηλέφωνα της επικεφαλίδας. Παρακαλούμε όσους πάρουν το μήνυμα, να προωθήσουν 

την πληροφόρηση (μπορείτε να φέρετε και φίλους σας). 

(Για την Δ. Ε.  Καλή Χρονιά !Ο  Γενικός  Γραμματέας και  ο Πρόεδρος)  

Στη συνεστίαση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής που 

πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα «Νερόμυλος», συμμετείχαν 60 συνολικά συνάδελφοι 

(εκπαιδευτικοί Σχολείων και ΚΠΕ, Διευθυντές, Υπεύθυνοι ΠΕ, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, 

εκπρόσωποι του Δήμου). Οι παρέες πέρασαν καλά, συζήτησαν και τραγούδησαν (πιο δυνατά από 

όλους η Β’ Αθήνας και η Αργυρούπολη). Τυχεροί στα νομίσματα ο Γιώργος από το 4ο Γυμνάσιο 

Αργυρούπολης, η Θεολογία από το ΚΠΕ Δραπετσώνας και η Φαίη από το 93ο Δημοτικό Αθηνών.   

Ο Πρόεδρος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις φετινές καθυστερήσεις του Υπουργείου 

που είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του αριθμού των προγραμμάτων στα Σχολεία και των 

Εκπαιδευτικών Επισκέψεων στα ΚΠΕ. Υπενθύμισε ότι είναι ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει την 

εύρυθμη λειτουργία και ότι στην εποχή μας η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι κατεπείγουσα 

προτεραιότητα, με δεδομένα τα οξυμένα προβλήματα (όπως δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες, 

διάβρωση κ.α.) που είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και απειλούν ζωές, οικισμούς και 

παραγωγικές υποδομές. Επίσης αναφέρθηκε στους δεσμούς δεκαετιών που συνδέουν τους 

συναδέλφους του Παραρτήματος σε μια σταθερή συνεργασία με αποδέκτες τα παιδιά, με στόχο την 

προώθηση αξιών, γνώσεων και δράσεων για έναν καλύτερο κόσμο.  

Η Διοικούσα Επιτροπή προανήγγειλε ημερίδες του Συλλόγου για το παραμύθι ως εργαλείο 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά (το Μάρτη στη Β’ Αθήνας), για 

βιωματική προσέγγιση της ρεματιάς του Χαλανδρίου τον Απρίλη και για ημερίδα προβληματισμού 

σχετικά με τις διαστάσεις και τις προτεραιότητες της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, στην 

Αργυρούπολη. 
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Ακολούθησε η πρόσκληση (που δημοσιεύτηκε 9.2.2019) για την ημερίδα με θέμα: «Παραμύθι και 

παιχνίδια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στο 1ο ΓΕΛ Ψυχικού, εργαστηρίων με συντονιστές 

των εργαστηρίων τις Συναδέλφισσες Ιωάννα Φώκου, Χρυσαφία Λάμπρου και το συνάδελφο 

Μιχαλάκη Ροδοσθένους: 

«Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Όπως αναγγείλαμε κατά την διάρκεια της ωραίας μας συνεστίασης για την κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει ημερίδα στο 1ο ΓΕΛ Ν.Ψυχικού την 

Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 στις 18:00 με τα παρακάτω εργαστήρια: 

«Τα μυστικά των βοτάνων και των αρωματικών φυτών μέσα από τους μύθους και τα λαϊκά 

παραμύθια» 

Συντονίστρια: Φώκου Ιωάννα 

(Ακολουθώντας τα χνάρια των ηρώων των μύθων και των λαϊκών παραμυθιών, 

ανακαλύπτουμε τα μυστικά των βοτάνων και των αρωματικών φυτών, μέσα από ένα βιωματικό 

εργαστήριο με εναλλασσόμενες δημιουργικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες). 

«Παιχνίδια από… σκουπίδια !» 

Συντονιστές: Λάμπρου Χρυσαφία – Ροδοσθένους Μιχαλάκης 

(Ξεκινώντας από έναν σκουπιδότοπο, προβληματιζόμαστε, φανταζόμαστε, 

επαναχρησιμοποιούμε, παίζουμε και δημιουργούμε ένα Λούνα Παρκ από καθημερινά υλικά – 

απορρίμματα). 

Τα εργαστήρια θα είναι παράλληλα, με διάρκεια 2 ωρών και ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών 

για το κάθε ένα θα είναι 20 εκπαιδευτικοί. 
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Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ηλεκτρονικά στο mail: secretary@kpea.gr ή τηλεφωνικά 

στα τηλέφωνα: 1) 210-9959251, 2) 6944449940 (Γκότζος Δημήτρης) 3) 6934097785 (Πετρίδου 

Βαρβάρα) και 4) 6974296542 (Πλέσσα Πωλίνα), μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 4 Μαρτίου, 

δηλώνοντας και ποιο εργαστήριο θέλετε να παρακολουθήσετε. 

Το 1ο ΓΕΛ Ψυχικού βρίσκεται σε απόσταση 800 μέτρων από το Σταθμό του Μετρό Εθνική 

Άμυνα, επί της οδού Αγίας Σοφίας 40 (επισυνάπτουμε και σχετικό χάρτη). 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή, ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος» 

     Ολοι όσοι πήραν μέρος θυμούνται τη μεγάλη επιτυχία, πόσο είχε τρέξει η Πωλίνα και την 

εξαιρετική δουλειά των συντονιστών. Η Δ.Ε .σε σύντομη Συνεδρίαση μετά το πέρας της ημερίδας 

ενέκρινε τις σχετικές δαπάνες για την ημερίδα (Γραμ. προετοιμασία 20 Ευρώ, κουλουράκια, 

αναψυκτικά, καφές, τσάι κλπ Σκλαβενίτης 39,12 ευρώ, φωτοτυπίες Μ.Κανέλλα 20 ευρώ) 

      Μεσολάβησε Συνεδρίαση της Δ.Ε. στις 9-4-19 κατά την οποία έγινε αλληλοενημέρωση για τις 

κυοφορούμενες εξελίξεις στα θέματα του θεσμικού πλαισίου της Π.Ε. ,εγκρίθηκε η αγορά 

αναμνηστικής κασετίνας γιά να δοθεί εκ μέρους της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής στην εκδήλωση  εκπαιδευτικών 

των Σχολείων της Αττικής στην Κύπρο (27 ευρώ, Δ. Λουμπαρδιάς) και να ανανεωθεί η ιστοσελίδα του 

Παραρτήματος για 2 χρόνια στην e Future-Techno kids με δαπάνη 95,48  ευρώ. Επίσης στις 9-4-19 

δαπανήθηκαν 12,65 ευρώ για βουτήματα, τσάι ,αναψυκτικά).    

Ακολούθησε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δράσεων, την Κυριακή 19 Μαΐου 2019  από τις 

9 το πρωί η 4η Διάσχιση της Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου που οργάνωσαν η Φυσιολατρική 

Κίνηση «Βριλησσός», ο Δήμος Βριλησσίων με τη συμμετοχή του ΚΠΕ Αργυρούπολης και της ΠΕΕΚΠΕ 

Αττικής. Στην επιμορφωτική ομάδα συμμετείχαν  από το Σύλλογό μας οι Θεμιστοκλής Σμπαρούνης 

και Βασίλης Κωνσταντινίδης. 

Στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα Τροποποίηση δομής  

και περιεχομένου λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που σήμαινε 

περαιτέρω συρρίκνωση της Περιβαλλοντικής Παιδείας ενώ λόγω της κλιματικής αλλαγής 

επιβαλλόταν η ενίσχυσή της. Όπου μπορούσαμε και όποιος από εμάς μπορούσε να μιλήσει 

διατυπώναμε τα επιχειρήματά μας κατά της κατάργησης του ιστορικού θεσμού των Υπευθύνων ΠΕ 

και κατά της οργανωτικής τροποποίησης της δομής και του περιεχομένου λειτουργίας των Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο Πρόεδρος της ΔΕ, Γιώργος Φαραγγιτάκης συμμετείχε και στη 

γενική συζήτηση του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και του επιτελείου του με τους 

εκπαιδευτικούς του Νοτίου τομέα Αττικής στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και στη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής υπό την προεδρία του κυρίου Δημήτρη Σεβαστάκη 

με συμμετοχή Βουλευτών όλων των κομμάτων. Αμέσως μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 η 

Διοικούσα Επιτροπή μετά από συνεδρίασή της έστειλε στην Υπουργό και στην Υφυπουργό την 

παρακάτω επιστολή ενώ παράλληλα διαμόρφωσε κείμενο θέσεων για ενδεχόμενες συζητήσεις με 
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την πολιτική ηγεσία. Παράλληλα, απεφάσισε να μην συμμετέχουν στις ενδεχόμενες συναντήσεις 

συζητήσεων μόνον ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας που προέρχονται από ΚΠΕ αλλά και οι 

Αντιπρόεδροι Δημήτρης Γκότζος και Βαρβάρα Πετρίδου που είναι Υπεύθυνοι διευθύνσεων Α/θμιας 

και Β/θμιας αντίστοιχα για πιο δημοκρατική εκπροσώπηση.  

 

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡOΥΜΕΝΗ ΜΕΤΕΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΠΕ ΣΕ ΚΕΑ       

        Αργυρούπολη, 22-7-2019 

              Κυρία Υπουργέ, Κυρία Υφυπουργέ,  

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων σας σε μια κρίσιμη 

περίοδο για την Παιδεία και την πατρίδα μας και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο 

δύσκολο έργο σας. 

 Η Περιβαλλοντική Παιδεία έχει αποδυναμωθεί δραματικά την τελευταία δεκαετία και λόγω 

της οικονομικής κρίσης, αλλά και λόγω λανθασμένων πολιτικών αποφάσεων  

         Με μεγάλη ανησυχία βλέπουμε ότι αυτές τις μέρες συνεχίζει να προωθείται από τις 

Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας  η επιχειρούμενη μετατροπή των ΚΠΕ σε ΚΕΑ (και η 

παράλληλη κατάργηση των Υπευθύνων Π.Ε.), η οποία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια περαιτέρω 

υποβάθμιση της Περιβαλλοντικής Παιδείας σε εποχή που επιβάλλεται η ενδυνάμωσή της. Οι 

καταστροφές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή (μαζικές απώλειες ζωών και 

καταστροφές υποδομών με μεγάλο οικονομικό κόστος) θα πρέπει να αναβαθμίσουν ως 

προτεραιότητα την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και να την αναπροσανατολίσουν θεματικά. 

   Πουθενά στην παγκόσμια βιβλιογραφία δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η άποψη ότι η 

Εκπαίδευση για την Αειφορία είναι άθροισμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Πολιτιστικών και αγωγής 

Υγείας. Πρόκειται για μεγάλο λάθος χωρίς επιστροφή που οφείλεται είτε σε άγνοια είτε σε 

συντεχνιακές επιδιώξεις κομματικών φίλων του χώρου της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας. 

   θεωρούμε ότι πρέπει να διακόψετε τις διαδικασίες αυτές που άλλωστε πάσχουν σοβαρά 

τόσο από άποψη ουσίας για το περιεχόμενο όσο και από άποψη αξιοπιστίας ως προς τα κριτήρια και 

τις διαδικασίες επιλογής. Επιβάλλεται μια νέα εμπεριστατωμένη εκτίμηση της κατάστασης για 

βελτίωση των δομών και αξιοκρατικές επιλογές. 

         Περιμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας διατελούμε με εκτίμηση. 

(Για τη Διοικούσα Επιτροπή, ο Γεν. Γραμματέας και ο Πρόεδρος)  
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Θέσεις της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής για τη συνέχεια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που αποφασίστηκαν 

από τη Δ.Ε. να παρουσιαστούν και να δοθούν γραπτά στις συναντήσεις ήταν οι εξής: 

1. Συμπλήρωση των κενών των Παιδαγωγικών Ομάδων στα ΚΠΕ και των κενών θέσεων 

Υπευθύνων Π.Ε. των τοπικών Δ/νσεων Εκπαίδευσης. 

 

2. Έγκαιρη ρύθμιση των θεμάτων χρηματοδότησης των ΚΠΕ μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και των 

Διαχειριστικών Επιτροπών. 

 

3. Προτεραιότητες θεματολογίας τόσο στα προγράμματα των ΚΠΕ όσο και στα σχολικά 

προγράμματα Π.Ε. προσαρμοσμένες στις επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από την 

κλιματική αλλαγή. 

 

4. Ικανοποίηση του πολύχρονου πάγιου αιτήματος της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής για λειτουργία Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα όρια των Διευθύνσεων Α’, Β’ και Γ΄Αθηνών. 

 

5. Λειτουργία ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Συντονιστικού οργάνου ΚΠΕ και 

Υπευθύνων Π.Ε. για τον καλύτερο προγραμματισμό των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και 

δικτυακών δράσεων. 

 

6. Σύνδεση των ΚΠΕ και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας για 

θέματα ενημέρωσης και επιμόρφωσης. 

 

7. Έγκαιρη αποστολή της σχετικής επικαιροποιημένης Εγκυκλίου υλοποίησης προγραμμάτων 

Π.Ε. στα Σχολεία και εντατικοποίηση των συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα ώστε τα 

προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να ξεκινήσουν νωρίς.  

 

8. Επανεξέταση της δυνατότητας χρηματοδότησης των Σχολικών προγραμμάτων Π.Ε. από το 

ΕΣΠΑ και την παροχή κινήτρων ενασχόλησης με την Π.Ε. στους εκπαιδευτικούς (όπως 

μοριοδότηση υλοποίησης προγραμμάτων). 

 

9. Δυνατότητα των Σχολείων να πραγματοποιήσουν μια εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ της 

Περιφέρειάς τους και μια σε ΚΠΕ άλλης Περιφέρειας με βάση το αντικείμενο του σχολικού 

προγράμματος.  

 

10. Συνεργασία των Υπευθύνων Π.Ε. με τα ΚΠΕ ώστε να πραγματοποιηθούν σε αυτά 

εκπαιδευτικά προγράμματα Π.Ε. για Σχολεία από τον Οκτώβριο για περιβαλλοντικές ομάδες 

της οικείας Περιφέρειας. 
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11. Πρόταση της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής για διοργάνωση συνάντησης εργασίας και επιμόρφωσης με 

θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και προτεραιότητες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

 

12. Διαμόρφωση επικαιροποιημένου θεσμικού πλαισίου για την Π.Ε. στα Σχολεία και στις 

υποστηρικτικές δομές - θεσμούς για τα επόμενα χρόνια 

 

(Είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συμβάλουμε στην εξειδίκευση των παραπάνω θεμάτων. 

(Για τη Διοικούσα Επιτροπή ο  Γεν. Γραμματέας Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Ο     Πρόεδρος Γιώργος  

Φαραγγιτάκης.    Οι Αντιπρόεδροι   Βαρβάρα Πετρίδου,   Δημήτρης Γκότζος) 

          Πράγματι οι θέσεις αυτές κατατέθηκαν γραπτά και συζητήθηκαν προφορικά και στη συνάντηση 

στο Γραφείου της Υφυπουργού κυρίας Ζαχαράκη και στη συνάντηση με τον Διευθυντή του Γραφείου 

της Υπουργού κύριο Παρασκευόπουλο και στη συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης κυρά Αναστασία Γκίκα που πραγματοποιήθηκαν το τρίτο δεκαήμερο του 

Αυγούστου 2019. Αμέσως μετά εκδώσαμε σχετική ενημερωτική ανακοίνωση προς όλα τα μέλη μας 

με τα θέματα που συζήτησε η τετραμελής αντιπροσωπεία της ΔΕ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

στα Σχολεία και στις υποστηρικτικές δομές και για το θεσμικό πλαίσιο ενόψει της έναρξης της νέας 

σχολικής χρονιάς. Οι συζητήσεις διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα, ήταν διεξοδικές και οι συνομιλητές 

έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευγένεια. Συζητήσαμε και ιδιαίτερα θέματα της Περιφέρειας 

Αττικής που εκπροσωπούμε αλλά και γενικότερα θέματα που οι ρυθμίσεις τους επηρεάζουν και τη 

λειτουργία στην Αττική. Επιμείναμε και στη διοργάνωση συνάντησης, εργασίας και επιμόρφωσης σε 

συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου στο Υπουργείο με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και 

προτεραιότητες στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με στόχο να προταχθεί θεματικά η ενότητα της 

κλιματικής αλλαγής στη νέα σχολική χρονιά.  

Παράλληλα υπήρξε επικοινωνία με το κεντρικό Δ.Σ. το οποίο όπως είναι φυσικό 

ενδιαφέρθηκε για ανάλογες διαβουλεύσεις με την Πολιτική ηγεσία. Παραθέτουμε δύο  σχετικά 

emails που ανταλλάξαμε: Κείμενο mai του Κεντρικού:  

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σσες 

1.     Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. θα αποστείλει στο ΥΠΑΙΘ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ για την εύρυθμη 

λειτουργία του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2019-20. 

Παρακαλούμε αν έχετε να προτείνετε συμπληρωματικά κάποια ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ αιτήματα να μας 

ενημερώσετε απαντώντας σε αυτό το mail έως και τις 25/8/2019, ώστε τη Δευτέρα 26/8/2019 να τα 

αποστείλουμε στο ΥΠΑΙΘ. 

2.  Παράλληλα το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. επεξεργάζεται προτάσεις επί του θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
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Τις δικές σας προτάσεις, ως Δ.Ε. των Παραρτημάτων της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., περιμένουμε να μας 

στείλετε έως 15 Σεπτεμβρίου 2019 ώστε να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος και να καταλήξουμε στις 

τελικές μας προτάσεις προς το Υπουργείο. 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη μας ώστε να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε τις 

απόψεις όλων εκείνων που ενεργά ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και θα ήθελαν 

να τις καταθέσουν. 

Με εκτίμηση, το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.   

Και το κείμενο  του Απαντητικού mail της Δ.Ε.:      Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Συμφωνούμε απόλυτα για τη δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου σύμφωνα με το 

καταστατικό (ένα καταστατικό που έχει παραβιαστεί κατ' επανάληψη από το 2012 μέχρι και το 

2018). Συμφωνούμε απόλυτα ότι το κεντρικό Δ.Σ. πρέπει να παίρνει υπόψη του όλες τις απόψεις των 

ενεργών Παραρτημάτων και να προχωράει σε σύνθεση. 

Ελπίζουμε να αντιλαμβάνεστε ότι η λειτουργία του προηγούμενου Δ.Σ. άφησε πολλά κενά 

λόγω της παράνομης παράτασης της διετούς θητείας του σε ... πενταετή. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

αυθαίρετης αντιδημοκρατικής παράτασης, κάποιοι που δεν είχαν το δικαίωμα να μας εκπροσωπούν 

συζητούσαν με τους αρμόδιους του Υπουργείου τα θέματά μας ως εκπρόσωποί μας. Προοδευτικά 

λοιπόν κλονίστηκε η εμπιστοσύνη των μελών, συρρικνώθηκε δραματικά ο αριθμός τους, 

απενεργοποιήθηκαν αρκετά Παραρτήματα και πολλοί συνάδελφοι που ενδιαφερόντουσαν 

πραγματικά για την Π.Ε. ανά την Ελλάδα προσπάθησαν να αρθρώσουν λόγο. 

Γνωρίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί Υπεύθυνοι Π.Ε. επισκεπτόντουσαν το Υπουργείο 

Παιδείας και ότι αρκετοί Υπεύθυνοι ΚΠΕ με έγγραφα και με παραστάσεις προσπαθούσαν να 

επτύχουν καλύτερη λειτουργία των δομών και αποκατάσταση θεσμικών αδικιών. Τελευταία μάλιστα 

εκπαιδευτικοί από διάφορα ΚΠΕ επισκέφθηκαν την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ και έκαναν προτάσεις. 

Κατανοούμε την έκφραση της αγωνίας όλων αυτών των ανθρώπων. 

Μετά τις νομοθετικές αποφάσεις της νέας ηγεσίας θεωρήσαμε ότι και εμείς, όπως και οι 

άλλοι, είχαμε το δικαίωμα συμμετοχής στις συζητήσεις εκπροσωπώντας την Π.Ε. στην Αττική, τη 

μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας με το μισό μαθητικό και εκπαιδευτικό πληθυσμό της, 

υποβάλλοντας τα 12 αιτήματα που σας κοινοποιήσαμε (και επισυνάπτουμε) και με προοπτική να 

ολοκληρώσετε και εσείς το διεκδικητικό πλαίσιο της Ένωσης. 

Θα θέλαμε να μας πείτε αν επί της ουσίας συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τα 12 αιτήματα που 

υπέβαλε με διαφάνεια και όχι σε συζητήσεις εν κρυπτώ το Παράρτημα Αττικής (άλλωστε 

διαπιστώνουμε ότι είμαστε εντός του πλαισίου που υποβάλει το κεντρικό Δ.Σ.). Το ότι 

αναφερθήκαμε σε γενικότερα θέματα είναι απόλυτα φυσικό αφού το τι θα γίνει στην Αττική 

εξαρτάται από το τι θα γίνει σε όλη τη χώρα. Σημειώνουμε ότι το επείγον αίτημα του Παραρτήματός 
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μας για ίδρυση ΚΠΕ σε κάθε Διεύθυνση της Αττικής δεν έχει υποστηριχθεί για πολλά χρόνια επαρκώς 

από το κεντρικό Δ.Σ. Μετά την παρέμβασή μας δεχθήκαμε έκφραση ευχαριστιών και συγχαρητηρίων 

από δεκάδες ενεργά μέλη μας και στελέχη της Π.Ε. στην Αττική. 

Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια τα χρόνια της κρίσης και της συρρίκνωσης της ΠΕΕΚΠΕ να 

κρατήσουμε όρθιο στην Αττική το Σύλλογό μας προσανατολισμένο στις αξίες που υποστηρίζει το 

καταστατικό. Κανείς από εμάς δεν θεωρεί την ΠΕΕΚΠΕ όργανο για προώθηση προσωπικών, 

συντεχνιακών ή κομματικών επιδιώξεων. 

Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξαναφέρουμε το Σύλλογο εκεί που του αξίζει με συλλογική 

δημοκρατική λειτουργία, ανασυγκρότηση των Παραρτημάτων και ασφαλώς τήρηση του 

καταστατικού. Ας ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη και την ελπίδα στον εκπαιδευτικό κόσμο. Η ευθύνη 

μας είναι μεγάλη γιατί αν η Π.Ε. ήταν προτεραιότητα πριν από 25 χρόνια για το εκπαιδευτικό 

σύστημα, σήμερα είναι κατεπείγουσα προτεραιότητα με τα προβλήματα που δημιουργούνται 

παγκόσμια και στη χώρα μας από την κλιματική αλλαγή. 

Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δύναμη στη συλλογική προσπάθεια! 

(Ο Γενικός Γραμματέας Θεμιστοκλής Σμπαρούνης   Ο Πρόεδρος Γιώργος Φαραγγιτάκης) 

            Το Σεπτέμβριο με το ξεκίνημα του σχολικού έτους 2019-20 ακολούθησε διευρυμένη 

συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με Υπευθύνους ΠΕ και εκπροσώπους παιδαγωγικών ομάδων 

ΚΠΕ στις 18 Σεπτεμβρίου (Εγκριθέντα έξοδα αναψυκτικών, κουλουριών 24,05 ευρώ) .Παράλληλα 

είχαμε επαφές με τον Ακαδημαϊκό καθηγητή κ. Χρήστο Ζερεφό ειδικό σε θέματα Κλιματικής αλλαγής 

και τον καθηγητή του ΕΚΠΑ Ευθύμιο Λέκκα ειδικό σε θέματα Φυσικών Καταστροφών. Έτσι, μετά και 

από νέα συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε., στις 25.9.2019 προτείναμε στη Γενική Γραμματέα του 

Υπουργείου και στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας το ακόλουθο πλαίσιο: 

                                                                      ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Από την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση: ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 

προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου» 

Α. Συμμετοχές Εκπαιδευτικών 

1) Συμμετοχή των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ της Αττικής (Αργυρούπολης, 

Δραπετσώνας, Λαυρίου και Ελευσίνας) 

2) Συμμετοχή των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των τοπικών Διευθύνσεων 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Αττικής 

3) Συμμετοχή 10 εκπαιδευτικών από κάθε Δ/νση που υλοποιούν προγράμματα Π.Ε. στα 

Σχολεία  
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Β. Επιμορφωτικό μέρος 

Η Ημερίδα θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από την Πολιτική Ηγεσία (Υπουργός, Γεν. 

Γραμματέας), θα ακολουθήσει η στοχοθεσία και το πλαίσιο εργασίας από πλευράς της ΠΕΕΚΠΕ 

Αττικής και στη συνέχεια θα έχουμε τις δύο κεντρικές εισηγήσεις: α) από τον κύριο Χρήστο Ζερεφό 

για την Κλιματική Αλλαγή και β) από τον κύριο Ευθύμιο Λέκκα για την Αντιμετώπιση των 

Καταστροφών από την Κλιματική Αλλαγή. 

Μετά από αυτά θα ακολουθήσει διάλειμμα για καφέ και στη συνέχεια όλοι οι συμμετέχοντες 

θα χωριστούν σε ομάδες με το συντονισμό στελεχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τα ΚΠΕ και 

από τις Διευθύνσεις Εκπ/σης προκειμένου να εκπονήσουν προτάσεις και άξονες επεξεργασίας 

σχολικών προγραμμάτων Π.Ε.  

Όλη η εργασία του επιμορφωτικού μέρους (χαιρετισμοί, εισηγήσεις, πορίσματα ομάδων 

εργασίας), θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, των ΚΠΕ και των Δ/νσεων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης προκειμένου να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός. 

Η ημερομηνία που είναι διαθέσιμοι και οι δύο διακεκριμένοι επιστήμονες, οι οποίοι με 

ευχαρίστηση αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μας είναι η Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 και θεωρούμε ότι 

με διάρκεια 9.30 πμ έως 14.00 θα μπορέσει να υλοποιηθεί με επάρκεια το πλαίσιο που 

περιγράψαμε.  

Ζητήσαμε από τη Γενική Γραμματέα να δεσμεύσει την αίθουσα και να μας ενημερώσει ώστε 

να προχωρήσουμε σε συνεργασία μαζί της στη σχετική ανακοίνωση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, 

στα ΚΠΕ και στα Σχολεία, προκειμένου να καταρτιστούν οι σχετικοί κατάλογοι συμμετεχόντων για να 

δοθούν οι άδειες για τη συμμετοχή και για την είσοδο. 

Ελπίζουμε ότι η Ημερίδα αυτή θα συμβάλει στο να τονιστεί ο επείγων χαρακτήρας της 

θεματικής προτεραιότητας της Κλιματικής Αλλαγής στην Περιβαλλοντική Παιδεία. 

(Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο Γεν. Γραμματέας Θεμιστοκλής Σμπαρούνης ,                                                                                                              

Ο Πρόεδρος Γιώργος  Φαραγγιτάκης )      

            Αμέσως μετά τις θετικές απαντήσεις από τη Γενική Γραμματεία και τη συντριπτική πλειοψηφία 

των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η Διοικούσα Επιτροπή απέστειλε στα ΚΠΕ και στους 

Υπευθύνους ΠΕ την παρακάτω πρόσκληση: 

             8.10.2019 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Α. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
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Επειδή, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ημερίδας για την Κλιματική Αλλαγή στο ΥΠΑΙΘ στις 

19/11/2019, μετά το Διάλειμμα προβλέπεται η εργασία σε ομάδες εκπαιδευτικών με το συντονισμό 

Υπευθύνων Π.Ε. και εκπαιδευτικών των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ, καλό είναι να 

συναντηθούμε ώστε να υπάρξει η σχετική προετοιμασία. 

Προτείνουμε η συνάντηση αυτή να γίνει τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στις 12.00 στο ΚΠΕ 

Αργυρούπολης. 

 

Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Σας παρακαλούμε να στείλετε μέχρι τις 17 Οκτωβρίου στο secretary@kpea.gr τους 

καταλόγους των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσής σας που θα πάρουν μέρος στην Ημερίδα (10 

εκπαιδευτικοί από κάθε Δ/νση και 4 αναπληρωματικοί) γράφοντας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ το ΕΠΩΝΥΜΟ και 

το ΟΝΟΜΑ, τον ΚΛΑΔΟ και το ΣΧΟΛΕΙΟ στο οποίο υπηρετεί (π.χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕ70, 

1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΘΗΝΩΝ), ώστε να διευκολυνθούμε στην ενοποίηση των 14 καταλόγων στο έγγραφο 

που θα στείλουμε στο ΥΠΑΙΘ. 

Υπενθυμίζουμε ότι το ΥΠΑΙΘ προτίθεται να δώσει άδεια σε έναν εκπαιδευτικό από κάθε 

Σχολείο και ότι θα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα στα μέλη της ΠΕΕΚΠΕ. 

Υπάρχει χρόνος ώστε συνάδελφοι που κρίνετε εσείς ότι πρέπει να παρακολουθήσουν την 

Ημερίδα και δεν είναι μέλη να γραφτούν στην Ένωση. 

Επειδή ενδέχεται κάποιοι από εμάς (Υπεύθυνοι Π.Ε., εκπαιδευτικοί Παιδαγωγικών Ομάδων 

ΚΠΕ, μέλη Δ.Ε. και Ε.Ε. της ΠΕΕΚΠΕ) να έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις ή να μην επιθυμούν τη 

συμμετοχή, η δήλωση συμμετοχής ή αδυναμίας για συμμετοχή, πρέπει να γίνει από ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ (στο 

secretary@kpea.gr) μέχρι τις 17/10. Στις 18/10 θα στείλουμε τους καταλόγους στο ΥΠΑΙΘ. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής 

Ο Γενικός Γραμματέας                        Ο Πρόεδρος 

Θεμιστοκλής Σμπαρούνης                 Γιώργος Φαραγγιτάκης  

 

Στη συνάντηση αυτή εγκρίθηκε δαπάνη 26,48 ευρώ για κουλουράκια και αναψυκτικά στο 

σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης. 

            Ακολούθησε μια γραφειοκρατική ταλαιπωρία διότι οι κυρίες Μπάκα και Λαπατά από την 

αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου, μας υποχρέωσαν να ξαναγράψουμε όλα τα έγγραφα που με 

μεγάλο κόπο είχαμε γράψει και συγκεντρώσει σε ολη τη δίμηνη προεργασία, βάζοντας ως φορέα 
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διοργάνωσης το ΚΠΕ Αργυρούπολης για λόγους τάξεως… Είμασταν αποφασισμένοι να 

πραγματοποιήσουμε τη σπουδαία από άποψη επιμορφωτικού περιεχομένου ημερίδα για τα μέλη 

μας κι έτσι δεν κάναμε πίσω. (Όπως παρακάμψαμε και την  αρχική αρνητική στάση δύο 

συναδέλφων Υπευθύνων Π.Ε. Α/Θμιας Εκπαίδευσης). Η Ημερίδα έγινε με μαζική συμμετοχή και 

απόλυτη επιτυχία σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Ακολούθησε Ενημερωτικό δελτίο για όλα τα μέλη μας σχετικά με τη μεγάλη επιτυχία της 

ημερίδας για την κλιματική αλλαγή (19.11.2019) με πληροφορίες για το που μπορουν να 

αναζητήσουν ηλεκτρονικά τις εισηγήσεις και τις μαγνητοσκοπήσεις από το Πανελλήνιο Σχολικό 

Δίκτυο το οποίο μετέδωσε ζωντανά την ημερίδα όσοι/ες δεν μπόρεσαν να την παρακολουθήσουν 

(Δημοσιεύτηκε 17.12.2019) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 19 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Ημερίδα με θέμα:  «Από 

την Κλιματική Αλλαγή στην Κλιματική Κρίση: ο ρόλος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην 

προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου», που οργάνωσε ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με 

τη Γενική Γραμματεία και τη Δ/νση για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας, με όλα τα ΚΠΕ της 

Αττικής και όλους τους Υπευθύνους Π.Ε. των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Αττικής. 

Στην ημερίδα συμμετείχαν 200 και πλέον εκπαιδευτικοί και των τριών βαθμίδων. Κεντρικοί 

εισηγητές ήταν ο Ακαδημαϊκός κύριος Χρήστος Ζερεφός και ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ κύριος Ευθύμιος 

Λέκκας. Ακολούθησε συζήτηση και μετά το διάλειμμα έγιναν έξι παιδαγωγικά εργαστήρια με 

συντονισμό των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ και των Υπευθύνων Π.Ε. που συμμετείχαν. Η 

Ημερίδα τελείωσε με παρουσιάσεις των προτάσεων των παιδαγωγικών εργαστηρίων για 

ενσωμάτωση της θεματολογίας της κλιματικής αλλαγής στα σχολικά περιβαλλοντικά προγράμματα. 

       Η ΠΕΕΚΠΕ Αττικής ευχαριστεί όλους τους συντελεστές και τους συμμετέχοντες. Η επιτυχία ήταν 

αποτέλεσμα της καλής προετοιμασίας και της συνεργασίας όλων. 

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε: 

Α) το πρόγραμμα και την αφίσα      Β) τις εισηγήσεις των κεντρικών ομιλητών: 

Εισήγηση με θέμα: «Η Ανθρωπογενής Κλιματική Αλλαγή», Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, 

Ακαδημαϊκός, Επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της 

Ακαδημίας Αθηνών. 

Εισήγηση με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Καταστροφές σε ένα Επιταχυνόμενο Κύκλο. 

Στρατηγικές Δράσεις Προσαρμογής», Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής 

Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης 
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Καταστροφών, Δ/ντής ΠΜΣ “Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων”, 

Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΟΑΣΠ 

           Γ) τις ομάδες εργασίας των παιδαγωγικών εργαστηρίων 

          Δ) Τα σχετικά Link στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, (μαγνητοσκόπηση από την Εκπαιδευτική 

Τηλεόραση) που είναι τα παρακάτω (κεντρική σελίδα https://video.sch.gr/): 

Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή – μέρος 1ο (κεντρικές εισηγήσεις και συζήτηση) 

Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή – μέρος 2ο 

        (Για τη Διοικούσα Επιτροπή, ο Γεν. Γραμματέας και ο Πρόεδρος).  

           Στην προετοιμασία της ημερίδας συνέβαλε σημαντικά ο συνεργάτης της Γενικής 

Γραμματείας συνάδελφος κύριος Δημήτρης Αντωνόπουλος, ενώ το θέμα παρακολούθησε και ο κ. 

Απόστολος Παπακωνσταντίνου. Χαιρετισμό απεύθυνε στους συμμετέχοντες η κυρία Γκίκα ενώ η 

Αντιπρόεδρος Βαρβάρα Πετρίδου ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το 8ο Συνέδριο. 

Παραβρέθηκαν Πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι Διευθύνσεων κ.α. 

Στην προετοιμασία του χώρου βοήθησε ο Παναγιώτης Πήλιουρας ,στη μεταφορά υλικών ο 

Βαγγέλης Σκρίνης και ο Γιάννης Βασιλούδης, στη Γραμματειακή Υποστήριξη της ημέρας η Μάγδα 

Σπανού, ο Βαγγέλης Σκρίνης, ο Μανώλης Χατζηελευθερίου, ο Γιάννης Βασιλούδης και η Πωλίνα 

Πλέσσα. Το Υπουργείο προσέφερε την αίθουσα και την τεχνική κάλυψη και το Παράρτημα 

επιβαρύνθηκε με έγκριση της Δ.Ε. οικονομικά με τα έξοδα για προετοιμασία γραμματειακής 

υποστήριξης (50 ευρώ Γαβρ. Μιχαήλ), γραφική ύλη (130 ευρώ Μαθέ Κανέλλα), κουλουράκια, 

εμφιαλωμένα νερά  και ανακυκλώσιμα ποτηράκια (Σκλαβενίτης 76,67 +9,48+1,28). Επίσης, το 

Παράρτημα  προσέφερε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό από προηγούμενες εκδηλώσεις με το ΚΠΕ 

Αργυρούπολης. 

             Πριν από τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές προωθήσαμε  στα μέλη μας την ενημέρωση  για το 

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου στην Πάτρα όπως ανακοίνωσε το Κεντρικό Δ.Σ. 

                                                                8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.  

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» 

Πάτρα, 13-15 Μαρτίου 2020 

(Δημοσιεύτηκε 16.12.2019) 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, 
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Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσής μας με θέμα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με 

στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής» θα πραγματοποιηθεί στις 13, 14 & 15 

Μαρτίου 2020 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Πάτρα. 

Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό την Αιγίδα των Σχολών Θετικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών – 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ώστε το 

Συνέδριο να τεθεί και υπό την Αιγίδα του ΥΠΑΙΘ. 

Κατόπιν πολλών αιτημάτων παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής εργασιών για προφορική 

ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) και υποβολής εργασιών για υλοποίηση εργαστηρίου 

έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. 

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α ́/θμιας και Β ́/θμιας Εκπαίδευσης, 

διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές 

Ερευνητικών Ιδρυμάτων, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών 

και μη κυβερνητικών φορέων. 

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ. 

23/16/-12-2019 Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.). 

                   2020 

         Στην πρώτη Συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2020  η Δ.Ε. μετά από διεξοδική συζήτηση 

απεφάσισε ομόφωνα το παρακάτω πρόγραμμα δράσεων για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2020: 

 

1. Διοργάνωση εορταστικής συνεστίασης για την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 

πίτας στην ίδια ταβέρνα με το 2019 αφού πέρσι οι συνάδελφοι έμειναν ικανοποιημένοι. 

Συμφωνήθηκε η ημερομηνία της 7ης Φεβρουαρίου επειδή νωρίτερα η ομάδα του ΚΠΕ είχε 

διεθνείς υποχρεώσεις με το πρόγραμμα ERASMUS για την κλιματική αλλαγή. Εγκρίθηκαν οι 

σχετικές δαπάνες για πίτα από Αρτοποιείο 7 Μπαφέτη μέχρι 70 ευρώ, βιβλία, δώρα 

φωτοτυπίες από  Μ.Κανέλλα μέχρι 75 ευρώ, γραμματειακή υποστήριξη κ. Μιχαήλ μέχρι 20 

ευρώ κ.λπ. 

2. Η επανάληψη ημερίδων για το παραμύθι με ευθύνη της Ιωάννας Φώκου και της Μάγδας 

Σπανού στον Πειραιά  στις 2 Απριλίου 2020 το απόγευμα στο ΚΠΕ Δραπετσώνας και 

πεζοπορικής διάσχισης της ρεματιάς Χαλανδρίου με ευθύνη των Θεμιστοκλή Σμπαρούνη και 

Βασίλη Κωνσταντινίδη. Η επανάληψη αποφασίστηκε με κριτήριο το μεγάλο ενδιαφέρον και 

τη συμμετοχή των συναδέλφων πέρσι και ειδικότερα για τον Πειραιά επειδή ο Σύλλογος εχει 

πολύ καιρό να πραγματοποιήσει εκδήλωση εκεί.  
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3.  Διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής διάπλου του Ισθμού της Κορίνθου με συντονιστές τους 

συναδέλφους Ιωάννα Μικρογιαννάκη και Βασίλη Κωνσταντινίδη. Ακολούθησε η πρόσκληση 

για την γιορτή της πίτας: 

 

«Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ σας προσκαλεί  σε συνεστίαση 

για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 8:30 το βράδυ της Παρασκευής 7ης Φεβρουαρίου 

2020 στην ταβέρνα «Νερόμυλος», Κύπρου 11 Αργυρούπολη  (είναι στη διασταύρωση των οδών 

Κύπρου και Ανεξαρτησίας μπαίνοντας από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στην πρώτη είσοδο 

Αργυρούπολης, απέναντι από το κατάστημα αθλητικών ειδών ADMIRAL). Όποιοι κινηθούν με Μετρό, 

ο πλησιέστερος σταθμός είναι η στάση ΑΛΙΜΟΣ (έξοδος προς Αθήνα, περπατάμε γύρω στα 250 

μέτρα στον παράδρομο της Βουλιαγμένης προς Αργυρούπολη). Ελάτε να ξαναβρεθούμε, να 

συζητήσουμε, να πιούμε το κρασάκι μας και να τραγουδήσουμε. Οι τυχεροί των πέντε (5) 

νομισμάτων  θα κερδίσουν βιβλία. 

Το μενού περιλαμβάνει ορεκτικά: σαλάτα εποχής, σαγανάκι τυρί, κολοκυθοκεφτέδες, τζατζίκι 

- τυροκαυτερή, τυροπιτάκια ανά 4 άτομα. Ατομικό πιάτο με επιλογή μπριζόλα χοιρινή, κοτόπουλο 

φιλέτο, κεμπάπ πολίτικο, μπιφτέκια γαρνιρισμένα με πατάτες τηγανητές, πίτες και ψητή ντομάτα. 

Για επιδόρπιο πανακότα και για ποτά κρασί χύμα και αναψυκτικά. Η τιμή που συμφωνήσαμε με την 

ταβέρνα είναι 14 ευρώ ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . Κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης θα γίνει και ενημέρωσή σας για θέματα του Συλλόγου μας και της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης γενικότερα. 

    Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εκδήλωσης παρακαλούμε να δηλώσετε τη 

συμμετοχή σας μέχρι την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου το μεσημέρι στο τηλ. 210-9959251 ή με e-mail στο 

secretary@kpea.gr ή στα κινητά τηλέφωνα της επικεφαλίδας. Παρακαλούμε όσους πάρουν το 

μήνυμα, να προωθήσουν την πληροφόρηση (μπορείτε να φέρετε και φίλους σας). 

Για τη Δ. Ε. : Καλή Χρονιά! o Γενικός  Γραμματέας & ο Πρόεδρος»          

                                         

Εν τω μεταξύ πλησίαζε και το Συνέδριο του Συλλόγου στην Πάτρα. Είχαμε ήδη στείλει   σε όλα 

τα μέλη μας ενημέρωση και οδηγίες για συμμετοχή και υποβολή εργασιών, είχαμε  ορίσει 

εκπροσώπους μας στην Οργανωτική Επιτροπή και είχαμε κάνει προτάσεις για την Επιστημονική 

Επιτροπή. 

 Στην ωραία συνεστίαση της κοπής της πίτας μας που είχε μεγάλη συμμετοχή, εκτός από τα 

ζητήματα που έθεσε το κεντρικό ΔΣ και το πρόγραμμα δράσης του Παραρτήματος (ημερίδα για το 

παραμύθι, διάσχιση ρεματιάς Χαλανδρίου, διάπλους Ισθμού Κορίνθου), συζητήσαμε και το θέμα της 

μετάβασής μας με οικολογικό τρόπο στην Πάτρα για το Πανελλήνιο Συνέδριο του Συλλόγου μας (13-

mailto:secretary@kpea.gr
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15/3/20). Προκειμένου να διαπραγματευτούμε με πρακτορείο για πούλμαν, ζητήσαμε να δηλώσουν 

ενδιαφέρον όσοι προτίθενται να συμμετέχουν σε μια τέτοια μετακίνηση. Το πούλμαν θα 

αναχωρούσε από την Αργυρούπολη στις 14.30, θα ήταν στη διάθεσή μας στην Πάτρα για τη 

μεταφορά από κεντρικό σημείο στο Πανεπιστήμιο και αντίστροφα και την Κυριακή στις 14.30 θα 

έφευγε από το Πανεπιστήμιο για επιστροφή. Εννοείται ότι προτεραιότητα θα ετηρείτο για τα 

οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Παραρτήματος και το κόστος συμμετοχής στη μετακίνηση θα 

καταβαλλόταν στο Πρακτορείο με διαίρεση της συνολικής οφειλής διά του αριθμού των 

συμμετεχόντων. Παρακαλέσαμε όσους ενδιαφέρονται να το δηλώσουν στο mail: secretary@kpea.gr 

μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν  έγινε αφού ξεκίνησε η πανδημία του 

κορωνοϊού. Ακολούθησε η πρώτη φάση της καραντίνας και τα Σχολεία έκλεισαν. Επικοινωνούσαμε 

όλοι διαδικτυακά, κρατήσαμε την επικοινωνία και με μηνύματα, ειδήσεις, αστεία, γελοιογραφίες, 

τραγούδια προσπαθήσαμε να είμαστε κοντά σ αυτή τη δύσκολη περίοδο. Στις αρχές του Μάη ο 

Πρόεδρος απεύθυνε την παρακάτω πρόσκληση στη Δ.Ε.: 

«Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι, 

βρισκόμαστε στην κρίσιμη φάση της προσπάθειας επανόδου στην «κανονικότητα». Αν αυτό 

συμβεί, όπως ευχόμαστε όλοι, θα πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε τη συλλογική μας προσπάθεια. 

Για τη λειτουργία του Συλλόγου μας αλλά και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης γενικότερα, 

η χρήση των νέων τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επιμόρφωση, διάλογο, 

συμβούλια κ.λπ. φαίνεται ότι γίνεται απαραίτητη. 

Νομίζω λοιπόν ότι μια αρχή μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη, όπως συζητήσαμε τηλεφωνικά 

με τους περισσότερους, ώστε να ακουστούν απόψεις και προτάσεις για τη συνέχεια. Ο Δημήτρης 

είπε ότι πρέπει να έχουμε έτοιμα  τα SKYPE, ο Παναγιώτης ότι μπορεί να μας συνδέσει με τα mail 

κλπ. Τα mail μας είναι διαθέσιμα, ετοιμάστε και τα SKYPE και αν όλα πάνε καλά σε καμιά 10αριά 

μέρες θα ορίσουμε μια βραδινή τηλεδιάσκεψη και τον τρόπο διεξαγωγής της. 

Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε αυτούς τους δύσκολους για τις ζωές όλων 

μήνες.   Με πολλή αγάπη και ευχές να περάσει το κακό.  ΓΙΩΡΓΟΣ» 

Έτσι ξεκίνησε η πιο συστηματική άχαρη αλλά αναγκαία διαδικτυακή συνεργασία που 

δυστυχώς έμελλε να συνεχιστεί το επόμενο φθινόπωρο αφού το πρόβλημα γιγαντώθηκε.  

                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 

Θέμα: Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ      

ΚΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Αργυρούπολη, 27-5-2020 

mailto:secretary@kpea.gr
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Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΕΕΚΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ στη Συνεδρίαση της 25ης Μαΐου που έγινε με 

τηλεδιάσκεψη, παίρνοντας υπόψη τη δραματική εμπειρία  των περιορισμών λόγω της 

υγειονομικής κρίσης και ταυτόχρονα την αναγκαιότητα συνέχειας του εκπαιδευτικού 

αντικειμένου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης λόγω της κλιματικής κρίσης και των άλυτων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων τοπικού, εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα, αποφάσισε να 

προτείνει στους συναδέλφους των Σχολείων, των Διευθύνσεων και των ΚΠΕ τα παρακάτω: 

 

 Α. Την προετοιμασία αναπροσαρμογής του τρόπου υλοποίησης της εκπαίδευσης, της 

επιμόρφωσης, των δικτυώσεων και των άλλων συνεργασιών σε όλα τα επίπεδα  αν παραστεί 

ανάγκη, 

1. Με αξιοποίηση των νέων  τεχνολογιών για τηλεκπαίδευση, τηλεπιμόρφωση, παραγωγή 

εκπαιδευτικού υλικού κλπ. Αναφέρθηκαν παραδείγματα εφαρμογών στο Νηπιαγωγείο, στο 

Γυμνάσιο στο Λύκειο και σε επίπεδο Υπευθύνων Π.Ε. Διευθύνσεων και Κ.Π.Ε. Οι τεχνικές 

δυνατότητες  που παρουσιάστηκαν και που πιθανότατα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι: 

• Χρήση μεθόδων και εργαλείων σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Webex, Zoom κ.ά.) 

• Χρήση μεθόδων και πλατφορμών ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

• Χρήση online συνεργατικών εργαλείων (Web 2.0) από εκπαιδευτικούς και μαθητές στο 

πλαίσιο της υλοποίησης και παρουσίασης των προγραμμάτων Π.Ε. (π.χ. εργαλεία δημιουργίας 

απλών συνεργατικών δικτυακών τόπων (όπως ιστολόγια ή wikis) ή και πιο σύνθετα συστήματα 

διαχείρισης μάθησης, καθώς επίσης και εργαλεία συνεργατικής γραφής, εννοιολογικής 

χαρτογράφησης, παρουσίασης, δημιουργίας ψηφιακών εκπαιδευτικών ιστοριών κλπ) 

• Δημιουργία διδακτικών σεναρίων και ιστοεξερευνήσεων που μπορούν να λειτουργήσουν και 

σε δια ζώσης και σε εξ’ αποστάσεως ή και σε μεικτά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

2. Με μικρότερες ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών και με έμφαση στο πεδίο, με τήρηση των 

μέτρων υγειονομικής ασφάλειας (ομάδες 10-15 παιδιών ή εκπαιδευτικών, πεδία υπαίθρου, 

γειτονιάς, λόφων, κήπων, ρεμάτων, βουνών κ.λπ.) 

3. Θα μπορούσαν επίσης να γίνουν οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων, μέσω των πλατφορμών 

και η ανάρτηση των παρουσιάσεων σε δικτυακούς τόπους που μπορούν να αποτελέσουν 

αποθετήρια καλών πρακτικών. 

Ήδη στο πλαίσιο της έως τώρα περιόδου της υγειονομικής κρίσης: 

α) έχουν αξιοποιηθεί πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών και για παρουσίαση προτάσεων χρήσης αυτών για τη συνέχιση των 

προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παράλληλα με την παράδοση των μαθημάτων. 
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β) έχουν υλοποιηθεί και προγραμματιστεί επιμορφωτικές δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

από Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και από ΚΠΕ 

γ) έχει παραχθεί ή αξιοποιηθεί πλούσιο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

Β. Σε ότι αφορά στο Σχέδιο Νόμου που διέρρευσε στο διαδίκτυο, η Δ.Ε. εκφράζει την αντίθεσή της 

σε πιθανή κατάργηση των ιστορικών θεσμών των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

των ΚΠΕ με την επαναφορά της αμφισβητούμενης δομής των  ΚΕΑ του Νόμου Γαβρόγλου (θέματα 

που είχαμε συζητήσει διεξοδικά με όλα τα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας και νομίζαμε ότι είχαμε 

αποφύγει την λανθασμένη υποβάθμιση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία). 

Ελπίζουμε να μην παρθούν βιαστικές αποφάσεις σε μια εποχή που η προσοχή του εκπαιδευτικού 

κόσμου είναι στραμμένη στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.  

Γ. Ως προς την Εκλογοαπολογιστική μας συνέλευση, επιβεβαιώσαμε την προηγούμενη  απόφαση 

μας να γίνει μετά το Συνέδριο της Ένωσης στην Πάτρα. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος. Θα συνεχίσουμε προσαρμόζοντας τις αρχές της και τους τρόπους εφαρμογής της 

στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής. 

        Ευχόμαστε η Επιστήμη και η κοινωνία να νικήσουν τον Κορωνοϊό και η ζωή όλου του κόσμου 

να ξαναβρεί κανονικούς ρυθμούς, για να ξαναβρισκόμαστε χωρίς περιορισμούς και να 

δουλέψουμε πιο αποφασιστικά για τις πανανθρώπινες αξίες που υπηρετεί ο κόσμος  της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας πάνω από τρείς δεκαετίες στα Σχολεία, στους 

υποστηρικτικούς θεσμούς, στα Επιστημονικά Ιδρύματα, στις τοπικές κοινωνίες. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

     Ο Γενικός Γραμματέας          Ο Πρόεδρος 

Θεμιστοκλής Σμπαρούνης   Γιώργος Φαραγγιτάκης 

            Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ πραγματοποιήθηκε τελικά διαδικτυακά το 

Σεπτέμβριο του 2020 (11-13-9). Όπως έχουμε πει, το Παράρτημά μας συμμετείχε και στην 

Οργανωτική και στην Επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου, πολλά μέλη μας παρουσίασαν 

εργασίες και αρκετές δεκάδες παρακολούθησαν το Συνέδριο. Εννοείται ότι έγκαιρα ενημερώσαμε 

όλα τα μέλη μας για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο διαδικτυακής παρουσίασης. Αξίζουν 

συγχαρητήρια στους διοργανωτές που επέμειναν κάτω από αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες 

και πραγματοποίησαν το Συνέδριο παρά τις δυσκολίες.  
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Δυστυχώς μετά τον Οκτώβριο ο ιός ξαναπήρε την ανηφόρα με τρομακτικά προβλήματα στη 

Βόρεια Ελλάδα. Τέσσερις συνάδελφοι, που έτυχε να γνωριστούμε στο παρελθόν σε δραστηριότητες 

του Συλλόγου και της Περιβαλλοντικής γενικότερα, έχασαν τη ζωή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Η Αττική 

παρέλαβε τη σκυτάλη της έξαρσης των κρουσμάτων και έτσι οι συναντήσεις εργασίας, τα σεμινάρια 

κ.λπ. περιορίστηκαν στο διαδίκτυο. Πολλά μέλη μας συμμετείχαν στις συναντήσεις και τα 

επιμορφωτικά σεμινάρια του «Χρυσοπράσινου Φύλου» ενώ η ΔΕ του Παραρτήματος σε 

συνεργασία με το ΚΠΕ Αργυρούπολης ενημέρωνε τα μέλη μας για τη δυνατότητα 

παρακολούθησης διαδικτυακών επιμορφωτικών συναντήσεων όπως π.χ. για το Σεμινάριο για τις 

πλημμύρες τις δασικές πυρκαγιές και την Κλιματική Αλλαγή, την Πέμπτη 15 Απριλίου 

            Στις 3 Ιουνίου 2021 το βράδυ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επικοινωνία των μελών της 

Διοικούσας Επιτροπής με θέμα: 

«Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Αττικής, διαδικασίες 

τακτοποίησης μελών, υποβολής υποψηφιοτήτων, έκθεσης πεπραγμένων, οικονομικού απολογισμού 

κ.λπ.» 

Σύμφωνα με το καταστατικό μας η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικούσας 

Επιτροπής είναι διετής. Η έκτακτη κατάσταση της πανδημίας και οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν 

παρεμπόδισαν την κανονική διεξαγωγή της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης όπως βέβαια και των 

διαφόρων δράσεων με φυσική παρουσία των μελών. Θέλοντας την κανονική λειτουργία του 

Παραρτήματος, συμφωνήσαμε στα παρακάτω βήματα για να προχωρήσει η διαδικασία: 

Ελπίζουμε ότι αν τα πράγματα εξελιχθούν κανονικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των 

αρμοδίων, λογικά θα μπορέσουμε να βρεθούμε τον Σεπτέμβριο, με δεδομένους τους εμβολιασμούς 

και τηρουμένων των λοιπών μέτρων προστασίας, όπως μάσκες, αποστάσεις κ.λπ. Επειδή, όμως, 

πρέπει να προηγηθούν ανακοίνωση και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων στη Διοικούσα 

Επιτροπή και στην Εξελεγκτική Επιτροπή, αποφασίσαμε να καλέσουμε όσους ενδιαφέρονται από τα 

Μέλη μας να υποβάλλουν υποψηφιότητες ώστε να τηρηθούν οι προθεσμίες. Για να αποφύγουμε την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, επειδή όπως φάνηκε στις εκλογές των Ομοσπονδιών και των Αιρετών ο 

εκπαιδευτικός κόσμος δεν την προτιμά, αποφασίσαμε, αφού καταρτιστεί το ψηφοδέλτιο να σταλεί 

σε όλα τα μέλη μέχρι το τέλος Ιουλίου ώστε να ψηφίσουν κανονικά στην κάλπη μετά τις 

καλοκαιρινές διακοπές του Αυγούστου. Για τη συντόμευση του χρόνου της δια ζώσης 

Εκλογοαπολογιστικής το Σεπτέμβριο, θα υπάρξει συνοπτική παρουσίαση των πεπραγμένων της Δ.Ε. 

και του Ταμείου που θα σταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο στα μέλη του Παραρτήματος, ώστε κατά την 

ημέρα της συνελεύσεως να έχουμε σύντομα την σχετική έγκριση ή μη έγκριση, την κατάθεση 

απόψεων και προτάσεων και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην αυλή και στον αίθριο χώρο 

του ΚΠΕ Αργυρούπολης . 
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Όπως και στην Εκλογοαπολογιστική του 2018, δεν θα έχουμε ταχυδρομική ψηφοφορία, για 

να αποφευχθεί και το «πήγαινε-έλα» στα Ταχυδρομεία. Όμως η κάλπη θα είναι διαθέσιμη στο ΚΠΕ 

Αργυρούπολης λίγες μέρες πριν την Γενική Συνέλευση, όπως και 2018, ώστε να ψηφίσουν με 

αυτοπρόσωπη παρουσία τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που το επιθυμούν. 

 Μετά το πρόβλημα της αναγκαστικής απομάκρυνσης λόγω των περιοριστικών μέτρων, η 

Διοικούσα Επιτροπή απεφάσισε να θεωρηθούν ως οικονομικά τακτοποιημένα τα μέλη εκείνα που 

έχουν καταβάλει τη συνδρομή του 2020 ή 2021 εφόσον ήταν μέλη κατά την Εκλογοαπολογιστική του 

2018 και δώθε. Εγγραφές νέων μελών ενόψει της Εκλογοαπολογιστικής θα είναι δεκτές μέχρι το 

τέλος Ιουλίου 2021, λαμβανομένων υπόψη και των καλοκαιρινών διακοπών. Ελπίζουμε να τα 

καταφέρουμε και να μην έχουμε νέα παράταση της εκκρεμότητας. Όλα τα μέλη συμφώνησαν 

απολύτως.  

Ακολούθησε η παρακάτω πρόσκληση που αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα μας από τον Δημήτρη 

και στάλθηκε με mail στα μέλη μας με τη φόρμα υποβολής υποψηφιότητας: 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ 

Αργυρούπολη, 7 Ιουνίου 2021 

 

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Αττικής. Διαδικασίες 

τακτοποίησης μελών και υποβολής υποψηφιοτήτων. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Σύμφωνα με το καταστατικό μας η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής είναι διετής. Η έκτακτη 

κατάσταση της πανδημίας και οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν παρεμπόδισαν την κανονική 

διεξαγωγή της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης όπως βέβαια και των διαφόρων δράσεων με 

φυσική παρουσία των μελών. 

 Επειδή όλοι θέλουμε την κανονική λειτουργία του Συλλόγου και των Παραρτημάτων του, η 

Διοικούσα Επιτροπή απεφάσισε για να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε αν τα 

πράγματα εξελιχθούν κανονικά σύμφωνα με τον σχεδιασμό των αρμοδίων, να μπορέσουμε να 

βρεθούμε τον Σεπτέμβριο, με δεδομένους τους εμβολιασμούς και τηρουμένων των λοιπών μέτρων 

προστασίας, όπως μάσκες, αποστάσεις κ.λπ. Έτσι προσκαλούμε όσους/ες από τα Μέλη μας 

ενδιαφέρονται, να υποβάλουν υποψηφιότητες  για τη Διοικούσα Επιτροπή και την Εξελεγκτική 

Επιτροπή. 

Στη συνέχεια αφού καταρτιστεί το Ψηφοδέλτιο θα σταλεί σε όλα τα μέλη μας. Μετά τις 

διακοπές και θέλοντας να αποφύγουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία, επειδή όπως φάνηκε στις 
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εκλογές των Ομοσπονδιών και των Αιρετών, ο εκπαιδευτικός κόσμος δεν την προτιμά, θα 

πραγματοποιήσουμε δια ζώσης Γενική Συνέλευση και ψηφοφορία στην αυλή και στον αίθριο 

χώρο του ΚΠΕ Αργυρούπολης στις αρχές του Σεπτέμβρη. 

 Όπως και στην Εκλογοαπολογιστική του 2018 , δεν θα έχουμε ταχυδρομική ψηφοφορία, για 

να αποφευχθεί και το «πήγαινε-έλα» στα Ταχυδρομεία, όμως θα είναι δυνατή η ψηφοφορία με 

αυτοπρόσωπη παρουσία λίγες μέρες πριν την Γενική Συνέλευση, αφού η κάλπη θα είναι διαθέσιμη 

στο ΚΠΕ όπως και 2018, ώστε να ψηφίσουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που επιθυμούν να 

ψηφίσουν και δεν  μπορούν να παραστούν στη Συνέλευση.  

 Μετά το πρόβλημα της αναγκαστικής απομάκρυνσης λόγω των περιοριστικών μέτρων, θα 

θεωρηθούν ως οικονομικά τακτοποιημένα τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του 2020 ή 

2021 εφόσον ήταν μέλη κατά την Εκλογοαπολογιστική του 2018 και εδώθε. Εγγραφές νέων μελών 

ενόψει της Εκλογοαπολογιστικής να είναι δεκτές μέχρι το τέλος Ιουλίου λαμβανομένων υπόψη των 

καλοκαιρινών διακοπών. Για την πληρωμή των συνδρομών παλαιών μελών η νεοεγγραφόμενων 

μελών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το κάνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με τον 

Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα ή την Ταμία δηλ. τους Γ. Φαραγγιτάκη, Θ. Σμπαρούνη, Μ. Σπανού 

που θα είναι  γι αυτό το σκοπό στο ΚΠΕ τις μέρες και ώρες για τις οποίες θα συνεννοηθούν. 

  Προσοχή δεν θα κατατεθούν χρήματα σε λογαριασμό, ούτε θα σταλούν ταχυδρομικές 

επιταγές.  Τα νέα μέλη πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως και να συμπληρώσουν τη σχετική 

αίτηση εγγραφής. 

Επισυνάπτουμε το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας. Η υποβολή του θα γίνει ηλεκτρονικά 

μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, 12 το μεσημέρι στο email: secretary@kpea.gr ή στο email  

gfarangitakis@gmail.com   με τηλεφωνική επιβεβαίωση στο τηλ. 6939630478. 

 

(Για τη ΔΕ ο Γεν. Γραμματέας και ο Πρόεδρος) 

Επίσης, σε διαδικτυακές συνεδριάσεις με το κεντρικό ΔΣ συμμετείχε η ΔΕ του 

Παραρτήματος τόσο σχετικά με πληροφορίες για τη διαμόρφωση του Νομοσχεδίου, όσο και κατά 

τη δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε.  

Eπίσης εγκρίθηκε δαπάνη για αγορά μασκών και αντισηπτικών για τις ανάγκες της 

συνέλευσης. Μια και δεν θα προβληθεί Power Point παραθέτουμε και μερικές φωτογραφίες από 

διάφορες δράσεις μας: 
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Πρόσθετο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα μας 

peekpeattikis.gr.  

Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων για τη Διοικούσα Επιτροπή και για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή εντός της προθεσμίας που όριζε η προαναφερθείσα πρόσκληση, η ΔΕ κατάρτισε το 

μεσημέρι της Παρασκευής 9 Ιουλίου 2021 στην Αργυρούπολη το Ψηφοδέλτιο της 

Εκλογοαπολογιστικής του Σεπτεμβρίου 2021 που ακολουθεί. 

 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή 

  Ο Γενικός  Γραμματέας                                                                      Ο Πρόεδρος 

Θεμιστοκλής Σμπαρούνης                                                       Γιώργος  Φαραγγιτάκης 

 

 


