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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Η ηππηθή Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Διιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
ζεζκνζεηήζεθε ην 1990 κε ην Νόκν 1892. Από ηόηε έρνπλ πεξάζεη 20 ρξόληα θαη ελώ
ζα αλακελόηαλ ε Π.Δ. λα έρεη θαηαμησζεί ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα αιιά θαη
ζηελ θνηλσλία, θαίλεηαη όηη απνηειεί αθόκα πεδίν πεηξακαηηζκώλ, ελώ όπνπ δηεμάγεηαη
απηό ζπκβαίλεη θπξίσο ιόγσ ησλ ηδηαηηέξσλ ςπρηθώλ απνζεκάησλ θαη ηεο εζεινληηθήο
πξνζθνξάο θάπνησλ ηνικεξώλ εθπαηδεπηηθώλ. Τα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, έλαο πξσηνπνξηαθόο ζεζκόο γηα ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο,
ζπλερίδνπλ λα απνηεινύλ άξηζηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο θαηλνηόκσλ δξάζεσλ αιιά
θαη πξόηππα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Σρνιείσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Αεηθνξίαο. Η
εξγαζία απηή έρεη σο ζηόρν ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ηεο κέρξη ηώξα πνξείαο ηνπ ζεζκνύ
ησλ ΚΠΔ, όρη ηόζν βάζεη ησλ πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, αιιά
επί ηε βάζε ηεο εμέιημεο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ ηα δηέπεη θαη ην νπνίν απνηειεί ηελ
έθθξαζε ησλ πνιηηηθώλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζέηεη ε Πνιηηεία. Γπζηπρώο,
ζύκθσλα κε ηα ηεζέληα θξηηήξηα, θαίλεηαη όηη θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, όρη κόλν δελ
ππάξρεη πνιηηηθή βνύιεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνύ ζην επξύηεξν εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα, αιιά αληίζεηα παξαηεξείηαη ε απνδόκεζε ηνπ θαη ε αιινίσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ ηνπ ραξαθηήξα.

ΛΔΞΔΙΣ ΚΛΔΙΓΙΑ: Θεζκηθό πιαίζην, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο,
θξηηηθή απνηίκεζε, εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, Υπνπξγείν Παηδείαο

ΔΗΑΓΧΓΖ
«Η περιβαλλονηική εκπαίδεσζη αποηελεί ημήμα ηων προγραμμάηων ηων
ζτολείων Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης». Με απηή ηε θξάζε μεθηλά ε δηαηύπσζε
ηνπ ζρεηηθνύ άξζξνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Νόκν 1892 ηνπ 1990
(ΦΔΚ 101/η.Α’/31-7-90) θαη ζπλερίδεη: «Σθνπόο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη
θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη
κε απηό θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ, με ειδικά προγράμμαηα, ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε
γεληθόηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζήο ηνπο». Σηνλ ίδην Νόκν πξνβιέπνληαη θαη νη δύν
βαζηθνί ππνζηεξηθηηθνί ζεζκνί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.), δειαδή νη
απνζπώκελνη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ηνπηθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο σο Τπεύθςνοι Π.Δ. θαη ε
ίδξπζε θαη ε ιεηηνπξγία Κένηπων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ (ΚΠΔ).

Σύκθσλα κε ην ηζηνξηθό ηεο πνξείαο ηεο Π.Δ. ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα
(Κνύζνπιαο, 2008), αλαθέξεηαη όηη πξηλ ηελ θαζηέξσζε ηεο κε ην Νόκν ηνπ 1990
(ζηε Β/ζκηα Δθπ/ζε αξρηθά), πξνεγήζεθε κηα δεθαπεληαεηία (από ην 1976-77)
πξνπαξαζθεπαζηηθώλ ζηαδίσλ θαη πηινηηθήο εθαξκνγήο. Από απηά μερσξίδεη ην
ζεκηλάξην θαηάξηηζεο ζηειερώλ γηα ηελ Π.Δ. από επηκνξθσηέο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
Δπξώπεο, πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα ην 1980 (1-12/9 ζην Δζληθό Ίδξπκα Δξεπλώλ). Δίλαη
δε ραξαθηεξηζηηθό όηη νη πξώηεο επηκνξθώζεηο εθπαηδεπηηθώλ πνπ αθνινύζεζαλ (ηελ
πεξίνδν 1981-84) έγηλαλ ζε Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Γαιιίαο.
Όζνλ αθνξά ζην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ Π.Δ. απηό έρεη θαηαγξαθεί αλαιπηηθά
κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 2006 από ηνλ Μπόηζαξε (2006). Οη θπξηόηεξνη Νόκνη θαη
Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ Π.Δ. θαη ηδηαηηέξσο ζηα ΚΠΔ
παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα Α (βι. Παξάξηεκα). Δθηόο όκσο από ηηο ζεκειηώδεηο ή θαη
ηηο ιηγόηεξν ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο ησλ 32 αλαθεξόκελσλ ζηνλ πίλαθα λνκνζεηηθώλ
θεηκέλσλ, κηα ζεηξά άιισλ λόκσλ, εγθπθιίσλ ή ππεξεζηαθώλ εγγξάθσλ, είηε έρνπλ
επεξεάζεη ζεκαληηθά, είηε (ηα πην πξόζθαηα) είλαη ελδεηθηηθά θαη ζθηαγξαθνύλ ηηο
επηρεηξνύκελεο αιιαγέο ζην ηνπίν ησλ ΚΠΔ (Πίλαθαο Β ζην Παξαξηήκα).
Καηά ηελ ηειεπηαία δηεηία 2009-10, αλ θαη δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί ηδηαίηεξα ην
ζεζκηθό πιαίζην ηεο Π.Δ. θαη ησλ ΚΠΔ, ηνπιάρηζηνλ όζνλ αθνξά ζε αλώηεξν
πνιηηηθό επίπεδν (Νόκνη θαη Υ.Α.), έρνπλ παξνπζηαζηεί ηεξάζηηα εκπόδηα ζηελ
εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ ησλ ΚΠΔ. Τα πξνβιήκαηα απηά αθνξνύλ θπξίσο
ζηνπο εμήο ηνκείο (ζε παξέλζεζε νη ζρεηηθέο αλαθνξέο -βι. Πίλαθεο Παξαξηήκαηνο):
α) Δπηρεηξνύκελε γεληθεπκέλε θαηάξγεζε ηεο απνδεκίσζεο πξόζζεηεο απαζρόιεζεο
ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΠΔ (πιελ ησλ Υπεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπο). Τν πξόβιεκα
αλ θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ εξκελεπηηθή εγθύθιην πνπ εμέδσζε ην Υπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ (Β1) γηα ην Ν. 3205/2003 (Α24) - ζηελ πξάμε νη πξώηεο
θαηαξγήζεηο μεθίλεζαλ ην 2006 - γεληθεύηεθε ηνλ Μάην ηνπ 2010 (Β6),
β) Απαμίσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη θαζνδεγεηηθήο εκπεηξίαο ησλ Αλαπιεξσηώλ
Υπεπζύλσλ ησλ ΚΠΔ, κέζσ ηεο αγλόεζήο ηνπο (κε κνξηνδόηεζε) γηα ηελ απνηίκεζε
θξηηεξίσλ επηινγήο ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ θαη άιισλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο θαηά
ηελ θαηάζεζε θαη ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνύ ζρεδίνπ λόκνπ (Απξίιηνο - Μάηνο 2010) (Β7),
γ) Αγλόεζε (κε κνξηνδόηεζε) ηεο θαζνδεγεηηθήο εκπεηξίαο ησλ ππνινίπσλ κειώλ
ησλ Παηδαγσγηθώλ Οκάδσλ ησλ ΚΠΔ πνπ απνθηνύλ θαηά ηελ εμάζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο σο επηκνξθσηέο ζηνλ αλσηέξσ λόκν (Β7),
δ) Σύγρπζε θαη αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ Υ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. όζνλ αθνξά
ζην ραξαθηήξα αιιά θαη ζην λέν ξόιν πνπ θαινύληαη λα παίμνπλ ηα ΚΠΔ ζηε δηα
βίνπ κάζεζε (Β8, Β9, Β12),
ε) Υπνβηβαζκόο ηεο εθπαηδεπηηθήο ρξεζηκόηεηαο ησλ ΚΠΔ, όπσο απηή εθθξάζηεθε
κέζα από ηελ άηππε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαηά ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2010,
ζη) Αγλόεζε θαη θαηαπάηεζε, εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ
αθνξά ζηε ζηειέρσζε ησλ ΚΠΔ θαη ησλ Γηαρεηξηζηηθώλ ηνπο Δπηηξνπώλ (Β10, Β11).

ΚΟΠΟ
Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα θάλεη κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ
ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηα ΚΠΔ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν
ππάξρεη ζπλέρεηα ή όρη ζηηο εθαξκνδόκελεο πνιηηηθέο από ηελ Πνιηηεία θαηά ηελ
ηειεπηαία εηθνζαεηία. Ιδηαίηεξα ππό ην πξίζκα ησλ πξόζθαησλ αξλεηηθώλ εμειίμεσλ
επηβάιιεηαη ε ςειάθεζε ησλ “πιεγώλ” πξνθεηκέλνπ λα αλαζηνραζηνύκε ηελ κέρξη
ηώξα πνξεία ησλ ΚΠΔ θαη λα ηελ αμηνινγήζνπκε. Μόλν κέζα από κηα δηαδηθαζία

απνηίκεζεο - αμηνιόγεζεο ζα είλαη δπλαηή ε επαλαθνξά ηνπ ζεζκνύ ησλ ΚΠΔ αιιά
θαη ηεο Π.Δ. γεληθόηεξα ζηε ζέζε πνπ ηεο αλαινγεί ζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα.

ΜΔΘΟΓΟΗ & ΜΔΑ
Η θύξηα κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ (Κπξηαδή,
1999) ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ Π.Δ. Σπγθεθξηκέλα 50 θαη πιένλ
θαλνληζηηθά θαη άιια ζεζκηθά θείκελα (Νόκνη, Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθύθιηνη)
ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ή θαη άιισλ Υπνπξγείσλ (Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθώλ) πεξηειήθζεζαλ σο πξσηνγελήο πεγή πιεξνθνξηώλ ζηελ παξνύζα
εξγαζία. Τα ζεζκηθά απηά θείκελα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη’ αξρήλ κε βάζε ηα
παξαθάησ θξηηήξηα: α) δηαβάζκηζε ηζρύνο (Νόκνη, Υ.Α., εγθύθιηνη θιπ), β) ζπλάθεηα
(ζε ζρέζε θπξίσο κε ηα ΚΠΔ) θαη γ) ζεκαληηθόηεηα. Με απηό ηνλ ηξόπν πξνέθπςαλ
νη ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα. Σπγθεθξηκέλα ν Πίλαθαο Α
πεξηιακβάλεη ζεζκηθά θείκελα πςειήο ηζρύνο (λόκνη, Υ.Α.) θαη κεγάιεο ζπλάθεηαο.
Ο Πίλαθαο Β πεξηιακβάλεη θείκελα είηε πςειήο ηζρύνο θαη κηθξήο ζπλάθεηαο, είηε ην
αληίζηξνθν. Τέινο, ν Πίλαθαο Γ πεξηιακβάλεη εηήζηεο εγθπθιίνπο πνπ δελ θξίλνληαη
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο αθνύ θπξίσο αλαπαξάγνπλ παιαηόηεξεο ξπζκίζεηο.
Σηε ζπλέρεηα έγηλε επηπξόζζεηε θαηεγνξηνπνίεζε θαη ραξαθηεξηζκόο ησλ 44
ζεζκηθώλ θεηκέλσλ ησλ δύν πξώησλ Πηλάθσλ (Α & Β). Πξώηα ζε ηξεηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζή ηνπο ζην ζεζκό ησλ ΚΠΔ,
δειαδή ραξαθηεξίζηεθαλ σο: (1.) Θεηηθά: απηά πνπ εηζάγνπλ ζεζκηθά όξγαλα,
θαλνληζκνύο, ζπκπιεξώλνπλ ην ελλνηνινγηθό πεξηερόκελν ή ξπζκίδνπλ επηκέξνπο
ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Π.Δ. θαη ησλ ΚΠΔ, (2.) Οπδέηεξα θαη Ακθηιεγόκελα ή (3.)
Αξλεηηθά: απηά πνπ έρνπλ εκθαλώο αξλεηηθή επίδξαζε ζην ζεζκό ησλ ΚΠΔ,
θαηαζηξαηεγνύλ ην πθηζηάκελν ζεζκηθό πιαίζην ή ην αλαπξνζαξκόδνπλ ρσξίο όκσο
επαξθή αηηηνιόγεζε. Τέινο, ηαμηλνκήζεθαλ ζε άιιεο 3 ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε
ζεκαληηθόηεηα θαη ην βαζκό ζπκβνιήο ηνπο ζηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνύ: (α.) Πνιύ
κεγάιε ζπκβνιή/επίδξαζε (β.) Μεγάιε ζπκβνιή/επίδξαζε (γ.) Μηθξή (ζρεηηθά)
ζπκβνιή. Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπο βαζίδεηαη ηόζν ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ απνθάζεσλ, αιιά θαη ζηελ εκπεηξία εθαξκνγήο ηνπο (ζε
πξνζσπηθό επίπεδν). Αλ θαη ζε ηέηνηνπ είδνπο αλαιύζεηο είλαη γλσζηό όηη ην λόεκα
ηνπ πεξηερνκέλνπ δελ είλαη έλα θαη κνλαδηθό, νύηε ν ηξόπνο πνπ εξκελεύεηαη είλαη
θαη’ αλάγθε δηππνθεηκεληθόο (Κπξηαδή, 1999, 294-295) ζηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο
παξνύζαο εξγαζίαο (ζρήκα 1) δε ιήθζεθε ππόςε ε ηξίηε θαηεγνξηνπνίεζε
(ππνθαηεγνξίεο α., β. & γ.). Σηε ζπδήηεζε ζρνιηάδεηαη ε ζπκβνιή (ζεηηθή ή
αξλεηηθή) ησλ εγγξάθσλ πνπ αλαιύζεθαλ.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ
Από ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ ηα 44 έγγξαθα ηαμηλνκήζεθαλ σο εμήο:

1α.
1β.
1γ.
2.
3α.
3β.

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ
ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ & ΔΓΓΡΑΦΑ
ΔΓΓΡΑΦΧΝ
Θεηηθά κε πνιύ κεγάιε ζπκβνιή
Α1, Α4, Α6, Α7, Α13, Α14, Α15, Α18
Θεηηθά κε κεγάιε ζπκβνιή
Α3, Α5, Α8, Α10, Α12, Α21, Α23, Α25, Α29, Β2, Β4
Θεηηθά κε κηθξόηεξε ζπκβνιή
Α2, Α9, Α11, Α16, Α19, Α20, Α22, Α27, Β3
Οπδέηεξα ή ακθηιεγόκελα
Α17, Α26, Α28, Α30, Α32, Β8, Β9, Β12
Αξλεηηθά κε πνιύ κεγάιε επίδξαζε Α24, Β1, Β5, Β6, Β10
Αξλεηηθά κε κεγάιε επίδξαζε
Α31, Β7, Β11
Πίνακας 1: Φαξαθηεξηζκόο θαλνληζηηθώλ θεηκέλσλ θιπ εγγξάθσλ

Από ηνλ Πίλαθα 1 θαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθέζηεξε ε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ
ζρεηηθώλ ζεζκηθώλ θεηκέλσλ θαηά ηελ 2ε θαηεγνξηνπνίεζε (Θεηηθά, Οπδέηεξα,
Αξλεηηθά) πξνέθπςε ην Σρήκα 1. Σύκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηνπ ζρήκαηνο θαη ζε
ζπλδπαζκό κε ην πεξηερόκελν θαη ηε ζεκαληηθόηεηα ησλ ζεζκηθώλ εγγξάθσλ πνπ
αλαιύζεθαλ κπνξνύκε λα νδεγεζνύκε ζηηο παξαθάησ δηαπηζηώζεηο:
1. Καηά ηελ πεπίοδο 1990–1993 έρνπκε ηε θεμελίωζη ηηρ Π.Δ. ζην εθπαηδεπηηθό
καο ζύζηεκα θαη ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ δηεμαγσγήο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ζεζκνύ
κέζα από:
α) ηελ εηζαγσγή ηεο Π.Δ. ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ (Α1, Α3), β) ηε
ζεζκνζέηεζε ηνπ Υπεύζπλνπ Π.Δ. θαη ηεο επηηξνπήο ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε
θάζε ηνπηθή Γ/λζε Δθπ/ζεο (Α1, Α3, Α4, Α5), γ) ηελ θαζηέξσζε καδί κε ηελ Π.Δ. θαη
άιισλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο απηώλ
(Α4, Α5), δ) ηε ξύζκηζε ζεκάησλ πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΠΔ (Α1, Α6,
Α7), ε) ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξώηνπ ΚΠΔ ηεο Διιάδαο ζηελ Κιεηηνξία
(Α7) θαη ζη) ηελ πξόβιεςε κεηαθηλήζεσλ γηα ζθνπνύο ηεο Π.Δ. (Α2).
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Στήμα 1: Φαξαθηεξηζκόο ζεζκηθώλ θεηκέλσλ θαηά ρξνλνινγία έθδνζεο ηνπο

2. Τελ πεπίοδο 1994–1999 έρνπκε ηε ζηαδιακή ανάπηςξη ηνπ ζεζκνύ κέζα από:
α) ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία άιισλ 15 ΚΠΔ (Α8, Α11) θαη β) ηε ξύζκηζε βαζηθώλ
ζεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΠΔ, όπσο απηά πνπ αθνξνύλ ζηε ζηειέρσζε ηνπο
(πξνζόληα εθπαηδεπηηθώλ) (Α8, Α9), ζηα θαζήθνληα ησλ απνζπώκελσλ εθπ/θώλ
(Α10) θαη ζηηο πεξηνρέο -λνκνύο- εκβέιεηαο ηνπο (Α12).
3. Τελ πεπίοδο 2000–2003 έρνπκε έλα άλμα όζνλ αθνξά ζην ζεζκηθό πιαίζην κηα
θαη ζεζπίδνληαη ή πξνζδηνξίδνληαη λνκνζεηηθά:
α) ν ραξαθηεξηζκόο ησλ ΚΠΔ σο πεξηθεξεηαθέο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ
ΥΠΔΠΘ (Α14), β) νη δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ησλ ΚΠΔ θαη ησλ Υπεπζύλσλ Π.Δ. (Α15), γ) ν θαζνξηζκόο ηεο απνδεκίσζεο ησλ
εθπ/θσλ θαη ε ιεηηνπξγία ησλ δηαρεηξηζηηθώλ επηηξνπώλ ησλ ΚΠΔ (Α17), δ) ν
ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο αλάπηπμεο δηθηύνπ ΚΠΔ κε ζαθή θαη αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα (Α13) βάζεη ηνπ νπνίνπ ηδξύνληαη 15 λέα ΚΠΔ (Α16) θαη πξνθεξύζζνληαη
άιια 25 ζηνπο λνκνύο πνπ δελ έρνπλ (Α20), ε) ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
Σπληνληζηηθνύ ΚΠΔ (Α21), ζη) ηα Δζληθά Θεκαηηθά Γίθηπα Π.Δ. (Α22) θαη δ) ε

ξύζκηζε πνηθίισλ άιισλ ζεκάησλ όπσο κεηαθηλήζεηο (Α23), ζρέζεηο κε ΜΚΟ θαη
άιινπο θνξείο (Α19) θ.ά. Δπίζεο, ηελ πεξίνδν απηή μεθηλά θαη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ
Σρνιηθώλ Πξνγξακκάησλ Π.Δ. (Σ.Π.Π.Δ.) από ην ΔΠΔΑΔΚ. Πάλησο, πξέπεη λα
ζεκεησζεί όηη ηελ πεξίνδν απηή έρνπκε θαη ηελ πξώηε Υ.Α. θαηάξγεζεο ΚΠΔ (Α18).
Τν οπόζημο πνπ ζεκαηνδνηεί ην ηέινο απηήο ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηνπ ζεζκνύ
ησλ ΚΠΔ ην Γεθέκβξην ηνπ 2003, είλαη ε ςήθηζε ηνπ Νόκνπ 3205/2003 (Α24)
ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε απνδεκίσζε πξόζζεηεο απαζρόιεζεο από 221 Δπξώ γηα
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ΚΠΔ θαη από 294 γηα ηνπο Υπεπζύλνπο ΚΠΔ (από 160
Δπξώ γηα ηνπο Υπεύζπλνπο Π.Δ.), κεηώλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθά, ζε 110 Δπξώ γηα
όινπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ηελ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο ηνπ 2004
εθδόζεθε ε αληηθαηηθή θαη ελ πνιινίο παξάινγε Δγθύθιηνο ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ
ηνπ θξάηνπο (Γ.Λ.η.Κ.) (Β1), ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη ηελ αλσηέξσ
απνδεκίσζε δηθαηνύληαη «νη ππεύζπλνη: Τσλ ΚΠΔ θαη νη Δθπαηδεπηηθνί πνπ
απνζπώληαη ζηα ΚΠΔ ... σο ππεύζπλνη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο».
4. Τελ πεπίοδο 2004–2007 παξαηεξνύκε θπξίσο διοπθωηικέρ κινήζειρ ζην ζεζκηθό
πιαίζην αθνύ επαλαπξνζδηνξίδνληαη:
α) ε ιεηηνπξγία ησλ Θεκαηηθώλ Γηθηύσλ Π.Δ. (Α26, Α32) β) ε ιεηηνπξγία ηνπ
Σπληνληζηηθνύ Κέληξνπ Π.Δ. (Α27, Α30), γ) νη δηαδηθαζίεο ζηειέρσζεο θαη ηα
θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΠΔ θαη ησλ Υπεπζύλσλ Π.Δ. (Α29) θαη δ) ε
ρξεκαηνδόηεζε (παξαηεξείηαη κείσζε ησλ πηζηώζεσλ) ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ.
(λνκαξρηαθά & Σ.Π.Π.Δ.), αιιά θαη άιισλ ππνζηεξηθηηθώλ κέζσλ γηα ηελ Π.Δ.
(κεηαθηλήζεηο εθπαηδεπηηθώλ, απνδεκηώζεηο ππεξσξηώλ, επίδνκα εθπαηδεπηηθώλ
ΚΠΔ, Γηαρεηξηζηηθέο Δπηηξνπέο ΚΠΔ).
Τελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξνύκε θαη θάπνηεο ζεκαληηθέο ζεηηθέο εμειίμεηο όπσο:
α. Ξεθηλάεη ε δηαδηθαζία κεηεμέιημεο ηεο Π.Δ. ζε Δκπαίδεςζη για ηην Αειθοπία
πνπ ζεκαηνδνηείηαη από ηελ έλαξμε ηεο Γεθαεηίαο ηεο UNESCO ηεο Δθπαίδεπζεο
γηα ηελ Αεηθνξία (Β4), β) Παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο θαη
“ζπγρξνληζκνύ” ησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο έθδνζεο θνηλήο εγθπθιίνπ
γηα όιεο ηηο θαηλνηόκεο δξαζηεξηόηεηεο (Β2) - έσο ηόηε εθδίδνληαλ ρσξηζηή
εγθύθιηνο (Γ1) - θαη κάιηζηα από ην πνιηηηθό επίπεδν ηνπ Γεληθνύ θαη Δηδηθνύ
Γξακ/εα ηνπ Υπνπξγείνπ (Β3, Β4, Γ2) θαη γ) Οινθιεξώλεηαη αξηζκεηηθά ην δίθηπν
ησλ 56 ΚΠΔ κε ηελ ίδξπζε (ζε δύν θάζεηο) 25 ΚΠΔ (Α25, Α31).
Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ “δηνξζσηηθέο θηλήζεηο”, άιιεο κε ζεηηθό αληίθηππν,
άιιεο κε αξλεηηθό θαη άιιεο κε ακθίζεκν ή νπδέηεξν ραξαθηήξα, παξαηεξνύληαη νη
πξώηεο μεγάλερ ζηπεβλώζειρ ζην δίθηπν αλάπηπμεο ησλ ΚΠΔ (Φαξαγγηηάθεο,
2007). Σπγθεθξηκέλα κε ηελ Απόθαζε Α31 ηδξύνληαη θαηά παξέθθιηζε ηεο αξρηθήο
ΥΑ πεξί ίδξπζεο 25 λέσλ ΚΠΔ ζηνπο λνκνύο πνπ δελ έρνπλ (Α20) από δύν ΚΠΔ
ζηνπο Ννκνύο: Αξθαδίαο, Γξεβελώλ, Κνδάλεο, Λαθσλίαο, Λαζηζίνπ θαη Πέιιαο.
5. Τελ πεπίοδο 2008–2009 παξαηεξείηαη ζρεδόλ απόλςηη ηζςσία. Παξά ην γεγνλόο
όηη κέζα ζε απηή ηελ πεξίνδν πξαγκαηνπνηήζεθαλ δύν πνιύ ζεκαληηθέο δξάζεηο γηα
ηελ Π.Δ.: α) ε Γηαβνύιεπζε γηα ηελ Π.Δ. θαη ηηο άιιεο θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη β) ην
ηεξάζηην Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο ζηελ Π.Δ. πνπ αλέιαβε ην Δ.Μ.Π., δελ ππήξμε
απνηύπσζε ησλ όπνησλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζεζκηθά θείκελα. Μάιηζηα ζηα πιαίζηα
ηεο δηεκεξίδαο πνπ νξγαλώζεθε από ην Δ.Μ.Π. γηα ηελ Δπηκόξθσζε ζηελ Π.Δ.
εθθξάζηεθαλ έληνλνη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ΥΠΔΠΘ

αιιά θαη ηελ έιιεηςε αεηθνξηθήο πξνζέγγηζεο ζηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ
(Σσηεξάθνπ, 2008). Δπίζεο, ε ζηξέβισζε ηνπ δηθηύνπ ησλ ΚΠΔ πνπ μεθίλεζε ηελ
πξνεγνύκελε πεξίνδν ζπλέρηζε (αζνξύβσο) λα γηγαληώλεηαη.
6. Η ηξέρνπζα πεξίνδνο: 2009–2010 ραξαθηεξίδεηαη από ηε μεγάλη κπίζη ηηρ Π.Δ.
πνπ μεθίλεζε κε ηε Γλσκνδόηεζε ηνπ Γ.Λ.η.Κ. (Β5) θαη ζπλερίδεη κε ζπλερή
δηόγθσζε ησλ πξνβιεκάησλ, όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή (Β6, Β7, Β10,
Β11). Ο αξηζκόο ησλ ΚΠΔ θηάλεη πηα ηα 69 θαη είλαη θαλεξή αθελόο ε άληζε
θαηαλνκή ηνπο, αθεηέξνπ ε αδπλακία θάπνησλ λα ζηειερσζνύλ. Από ηελ άιιε κεξηά,
αλ ππνζέζνπκε όηη πξηλ από ηελ αικαηώδε αλάπηπμε ησλ ζεζκώλ ζπλήζσο
πξνεγείηαη κηα πεξίνδνο εζπρίαο (όπσο ζπλέβε ζην άικα ηνπ 2000-03), ηόηε ζα
κπνξνύζακε λα πνύκε όηη δηαλύνπκε κηα πεπίοδο κςοθοπίαρ (2008–10).

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Γύν είλαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα εξγαζία:
1ον. Γεν ςπάπσει ενιαία και ζςνεκηική πολιηική ανάπηςξηρ ηηρ Π.Δ. ζηην Δλλάδα.
Σύκθσλα κε ηνπο Μεζζάξε & Παπατσάλλνπ (2005) ε έιιεηςε ζπλνιηθήο
αμηνιόγεζεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε ζπλέρεηα ζε εζληθό επίπεδν. Απηό
πηζαλόλ λα είλαη ε κηα ζπληζηώζα ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ αλαδείρζεθε θαη ζηελ
παξνύζα εξγαζία. Μία άιιε ζπληζηώζα πξνθαλώο έρεη λα θάλεη κε ηελ ελαιιαγή ηεο
πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ, όρη κόλν κεηαμύ πεξηόδσλ δηαθπβέξλεζεο από
δηαθνξεηηθά πνιηηηθά θόκκαηα, αιιά θαη θαηά ηνπο “αλαζρεκαηηζκνύο”. Έηζη κπνξεί
λα εμεγεζεί θαη ε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 2004 - 2009.
2ον. Ζ καμπή ηος θεζμού ηην ηπέσοςζα πεπίοδο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηνπο
αθόινπζνπο παξάγνληεο: α) Έιιεηςε ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη εληαίαο πνιηηηθήο
αλάπηπμεο ηεο Π.Δ., β) Αδπλακία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο λα παξέκβεη
απνηειεζκαηηθά γηα λα δηνξζώζεη ιάζε ηνπ παξειζόληνο (κε ζεκαληηθόηεξν απηό ηεο
απνδεκίσζεο), γ) Αδπλακία ηεο Πνιηηείαο λα αληηζηαζεί ζε πνιηηηθέο πηέζεηο ζρεηηθά
κε ηελ ίδξπζε ΚΠΔ ζε θάζε γσληά ηεο Διιάδαο θαζ’ ππέξβαζε αληηθεηκεληθώλ
θξηηεξίσλ (ρσξηθά, πιεζπζκηαθά θ.ά).
Γεδνκέλνπ όηη θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν έρνπλ αλαδεηρζεί νη παζνγέλεηεο ζε
πνιινύο ηνκείο, αιιά θαη ελ γέλεη ζην πνιηηηθό καο ζύζηεκα (ην νπνίν είλαη βέβαηα
επνηθνδόκεκα ηεο θνηλσλίαο καο), ε κόλε βηώζηκε δηέμνδνο ζπλνιηθά κπνξεί λα
παξαζρεζεί κόλν κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. Η Πνιηηεία ινηπόλ ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ
ππέξβαζε πξνθεηκέλνπ λα ζεζκνζεηήζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε κηαο θνηλσλίαο
δηαθνξεηηθήο από απηή πνπ ηελ αλέδεημε.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Πίνακας Α: Σεκαληηθά λνκνζεηηθά θείκελα πνπ επεξέαζαλ ην ζεζκό ησλ ΚΠΔ
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Νόμοι και Τποςπγικέρ Αποθάζειρ πος επηπέαζαν ηο θεζμό ηων ΚΠΔ
(ρξνλνινγηθά)

Νόμορ 1892/1990, άξζξν 111, παξ. 13, (ΦΔΚ 101/η.Α΄/31-7-90) πεξί Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο ζηε Β/ζκηα Δθπ/ζε θαη πεξί ίδξπζεο Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Τ.Α. 4832/Γ2/28-11-90 πεξί εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ καζεηώλ ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.
Νόμορ 1946/1991 (ΦΔΚ 69 η.Α΄/14-5-91) πεξί επέθηαζεο ηεο Π.Δ. ζηα ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο
Δθπ/ζεο.
Τ.Α. 4867/Γ2/28-8-92 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Π.Δ. ζηα ζρνιεία
ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο.
Τ.Α. 377/865/Γ1/18-9-92 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ Π.Δ. ζηα
ζρνιεία ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο.
Τ.Α. 1242/Γ2/19-3-93 πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΠΔ
Τ.Α. 2352/Γ2/28-4-93 πεξί πξνγξακκάησλ Π.Δ. ζηα ΚΠΔ θαη πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ ΚΠΔ Κιεηηνξίαο.
Τ.Α. 3219/Γ2/11-5-95 πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (6) ΚΠΔ (Αξγπξνύπνιεο, Κνξδειηνύ,
Μνπδαθίνπ, Καζηνξηάο, Κόληηζαο, Σνπθιίνπ).
Τ.Α. 6811/Γ2/29-8-95 πεξί ζηειέρσζεο ησλ αλσηέξσ ΚΠΔ.
Τ.Α. 3800/Γ2/19-6-97 πεξί θαζεθόλησλ Υπεπζύλνπ, Αλαπιεξσηή Υπεπζύλνπ θαη
Δθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΠΔ.
Τ.Α. 5861/Γ2/23-10-97 πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο (5) ΚΠΔ (Αξλαίαο, Γξαπεηζώλαο,
Σπεηζώλ, Καιακάηαο, Ληζαθηάο).
Τ.Α. 4776/Γ7/9-10-99 πεξί πεξηνρώλ εκβέιεηαο ησλ ΚΠΔ.
Y.A. 6215/Γ2/19-11-01 πεξί ίδξπζεο λέσλ ΚΠΔ
Νόμορ 2986/2002, άξζξν 8, παξ. 2 (ΦΔΚ 24/η.Α΄/13-2-02) πεξί νξγαλσηηθώλ ζεκάησλ
ππεξεζηώλ θαη ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ΚΠΔ θ.ά.
Τ.Α. 57905/Γ2/4-6-02 πεξί ξύζκηζεο ζεκάησλ ζηειέρσζεο & ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΠΔ,
θαζεθόλησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ ΚΠΔ θαη αληηζηνίρσλ ζεκάησλ ησλ Υπεπζύλσλ ΠΔ.
Τ.Α. 72942/Γ2/11-7-02 πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεθαπέληε (15) λέσλ ΚΠΔ.
Τ.Α. 16121/Γ7/ 18-2-03 πεξί θαηάξγεζεο ΚΠΔ Σπεηζώλ
Κ.Τ.Α. 2/36695/0022/18-7-02 πεξί θαζνξηζκνύ ησλ απνδεκηώζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
ΚΠΔ θαη ησλ Υπεπζύλσλ ΠΔ θαη πεξί δηαρεηξηζηηθώλ επηηξνπώλ ΚΠΔ.
Τ.Α. 47587/Γ7/16-5-03 πεξί ζπλεξγαζηώλ κε θπβεξλεηηθνύο θαη κε θπβεξλεηηθνύο θνξείο.
Τ.Α. 59925/Γ7/20-6-03 πεξί ππνβνιήο πξνηάζεσλ γηα ηελ ίδξπζε 25 λέσλ ΚΠΔ ζηνπο
λνκνύο πνπ δελ έρνπλ.
Τ.Α. 65216/Γ7/2-7-03 πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο Σπληνληζηηθνύ Κέληξνπ Π.Δ.
Τ.Α. 100496/Γ7/18-9-03 πεξί Δζληθώλ Θεκαηηθώλ Γηθηύσλ Π.Δ.
Τ.Α. 107632/Γ7/ 2-10-03 πεξί κεηαθηλήζεσλ ζηα πιαίζηα ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.
Νόμορ 3205/2003, άξζξν 8, παξ. 21 (ΦΔΚ 297/η.Α΄/23-12-03) πεξί επηδνκάησλ θαη
απνδεκίσζεο γηα πξόζζεηε απαζρόιεζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2986/’02.
Τ.Α. 134908/Γ7/26-11-04 πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δέθα (10) λέσλ ΚΠΔ.
Τ.Α. 66272/Γ7/4-7-05
πεξί Θεκαηηθώλ Γηθηύσλ Π.Δ. (αληηθαηέζηεζε ηελ Υ.Α.
100496/Γ7/18-9-03).
Τ.Α. 66273/Γ7/4-7-05 πεξί Τξνπνπνίεζεο ηεο Υ.Α. 65216/Γ7/2-7-03 θαη ζηειέρσζεο ηνπ
Σπληνληζηηθνύ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΚΠΔ).
Τ.Α. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-05 πεξί πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο
Α/ζκηαο Δθπ/ζεο.
Τ.Α. 60991/Γ7/19-6-06 πεξί δηαδηθαζηώλ ζηειέρσζεο θαη θαζεθόλησλ εθπαηδεπηηθώλ ησλ
ΚΠΔ θαη ησλ Υπεπζύλσλ ΠΔ (αληηθαηέζηεζε ηελ Υ.Α. 57905/Γ2/4-6-02).
Τ.Α. 66657/Γ7/3-7-06 πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ΚΠΔ Αθξόπνιεο - Σπληνληζηηθνύ
ΚΠΔ (αληηθαηέζηεζε ηελ Υ.Α. 65216/Γ7/2-7-03 θαη ηελ Υ.Α. 66273/Γ7/4-7-05).
Τ.Α. 66659/Γ7/3-7-06 πεξί ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεθαπέληε (15) λέσλ ΚΠΔ.
Τ.Α. 127856/Γ7/29-11-06 πεξί Τξνπνπνίεζεο ηεο Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-05 (ζεκαηηθά δίθηπα
Π.Δ.)

Πίνακας Β: Άιια ζεζκηθά θείκελα πνπ επεξέαζαλ ην ζεζκό ησλ ΚΠΔ.

Β.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Eγκύκλιοι & άλλα ςπηπεζιακά έγγπαθα πος πεπιελήθθηζαν ζηην ανάλςζη
(ρξνλνινγηθά)
Δγκύκλιορ ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Μιζθών και ζςνηάξεων ηος ΓΛηΚ (Τποςπγείο
Οικονομίαρ και Οικονομικών) με Α.Π. 2/72757/0022 από 31-12-03 πεξί παξνρήο νδεγηώλ
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3205/2003.
Δγκύκλιορ Γ/νηη ΔΠΔΓ 98498/Γ7/17-9-04 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2004-05.
Δγκύκλιορ Γεν. Γπ. ΤΠΔΠΘ 105087/Γ7/5-10-05 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2005-06.
Δγκύκλιορ Γεν. Γπ. ΤΠΔΠΘ 106553/Γ7/13-10-06 πεξί πιαηζίνπ αλαθνξάο ηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία.
Έγγπαθο - Γνωμοδόηηζη ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Μιζθών και ζςνηάξεων ηος ΓΛηΚ
(Τποςπγείο Οικονομίαρ και Οικονομικών) με Α.Π. 2/18297/0022 από 17-3-09 πεξί
παξνρήο πιεξνθνξηώλ θαη πεξί εληαίαο εθαξκνγήο ηνπο.
Έγγπαθο ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ Οικονομικών Τποθέζεων ηος ΤΠΓΒΜΘ κε Α.Π.
43360/ΗΒ/3-5-10 πεξί πηζηήο εθαξκνγήο ηεο αλσηέξσ γλσκνδόηεζεο.
Νόμορ 3848/2010, άξζξα 13 & 14 (ΦΔΚ 71/η.Α΄/19-5-10) πεξί απνηίκεζεο θξηηεξίσλ
επηινγήο ζρνιηθώλ ζπκβνύισλ & ινηπώλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο.
Έγγπαθο ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ ηος Δ.Π. «Δκπαίδεςζη και δια βίος
Μάθηζη» με Α.Π. 11941/23-8-10 θαη ζέκα: Αλνηρηή πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ
ζην Δ.Π. γηα ηελ Πξάμε: «Κέληξα Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία –
Γπάζειρ για ηοςρ Μαθηηέρ».
Έγγπαθο ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ ηος Δ.Π. «Δκπαίδεςζη και δια βίος
Μάθηζη» με Α.Π. 11942/23-8-10 θαη ζέκα: Αλνηρηή πξόζθιεζε γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ
ζην Δ.Π. γηα ηελ Πξάμε: «Κέληξα Δθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία –
Γπάζειρ δια βίος Μάθηζηρ για ηοςρ Δνήλικερ».
Δγκύκλιορ Γεν. Γπ. ΤΠΓΒΜΘ 113610/Γ7/14-9-2010 κε ζέκα «Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2010-11».
Αποθάζειρ Πεπιθεπειακών Γ/νηών Δκπ/ζηρ (16 - 23/9/2010) πεξί Παξάηαζεο ζεηείαο
Υπεπζύλσλ θαη Μειώλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Οκάδσλ ησλ ΚΠΔ.
Νόμορ 3879/2010, άξζξν 3, παξ. 4 (ΦΔΚ 163/η.Α΄/21-9-10) πεξί θνξέσλ θαη ιεηηνπξγηώλ
ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Γηα Βίνπ Μάζεζεο.
Πίνακας Γ: Άιιεο Δγθύθιηνη πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ

Γ.
1.
2.
3.
4.
5.

Άλλερ Δγκύκλιοι ζσεδιαζμού & ςλοποίηζηρ ππογπαμμάηων Π.Δ. κ.ά. δπαζηηπ/ηων
Δγκύκλιορ Γ/νηή ΔΠΔΓ 89821/Γ7/3-9-04 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 2004-05.
Δγκύκλιορ Διδ. Γπ. ΤΠΔΠΘ 108800/Γ7/19-10-06 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2006-07.
Δγκύκλιορ Διδ. Γπ. ΤΠΔΠΘ 117302/Γ7/19-10-07 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2007-08.
Δγκύκλιορ Αν. Γ/νηπιαρ ΔΠΔΓ 81687/Γ7/9-7-09 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2009-10.
Δγκύκλιορ Διδ. Γπ. ΤΠΓΒΜΘ 119236/Γ7/24-9-10 πεξί ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ην έηνο 2010-11.

