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Χαιρετισµός  
του Προέδρου του ∆. Σ. της ΠΕΕΚΠΕ 
 
 
Αθήνα 9 Νοεµβρίου 2007 
 
Εκλεκτοί προσκεκληµένοι,  
αγαπητοί συνάδελφοι,  
µέλη και φίλοι της ΠΕΕΚΠΕ, 
 

Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης µας µε θέµα: Εκπαίδευση για την Αειφορία 
και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Κοινωνία - Οικονοµία - Περιβάλλον - Πολιτισµός, είναι µια 
πραγµατικότητα χάρη στις προσπάθειες όλων µας που εργαστήκαµε για την πραγµατοποίησή 
του. 

Στόχος του Συνεδρίου µας είναι η διερεύνηση της σχέσης της Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ιστορικά, στη σηµερινή πραγµατικότητα και 
στο µέλλον και η ανάδειξη της διαρκούς και λειτουργικής αλληλεξάρτησης των κύριων 
πυλώνων της αειφορικής ανάπτυξης.  

Το συνέδριό µας διεξάγεται στη σκιά του φετινού καλοκαιριού, που µας επιφύλαξε 
περισσότερο δυσάρεστες παρά ευχάριστες εκπλήξεις. Οι ζωές που χάθηκαν, οι οικονοµίες 
που διαλύθηκαν και η εθνική οικολογική καταστροφή µε τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές σε όλα 
σχεδόν τα µέρη της Ελλάδας θα πρέπει να µας κάνει όλους να σκεφτόµαστε και να 
ενεργούµε διαφορετικά. Παρόµοιες όµως καταστάσεις βλέπουµε να συµβαίνουν σε πολλά 
µέρη της γης, οι επιστήµονες µας ειδοποιούν για τις κλιµατικές αλλαγές, την υπερθέρµανση 
του πλανήτη, την αύξηση της ρύπανσης αλλά και την αύξηση της φτώχιας και της 
κοινωνικής ανισότητας. Ο παγκόσµιος πολίτης στέκεται προβληµατισµένος µπροστά σε 
αυτή τη µε τόσο γρήγορους ρυθµούς µεταβαλλόµενη κατάσταση. 

Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία πάντοτε αλλά και τώρα 
εντονότερα, µε όλα τα αντιφατικά της χαρακτηριστικά, προσαρµόζεται στα δεδοµένα της 
µετανεωτερικότητας που διανύουµε. Πιο ριζοσπαστική, πιο κριτική, αποτελεί τη βασική 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της αειφορίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι η κατάλληλα προσαρµοσµένη εκπαίδευση 
για το περιβάλλον και την αειφορία αναδεικνύεται σε κρίσιµο πολιτικό εργαλείο που µπορεί 
να διευκολύνει την οικονοµική ανάπτυξη και παράλληλα ενισχύει τις κοινωνικές αξίες και 
την κοινωνική συνοχή διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας. 

Πολλές από τις παραπάνω ιδέες και αντιλήψεις µπορεί να µην είναι τόσο νέες αλλά η 
συνεχής αναδιατύπωση και ανακύκλωσή τους, καθώς και η επεξεργασία τους από διανοητές, 
πολιτικούς και εκπαιδευτικούς, τις καθιστούν αποδεκτές ως κοινό κτήµα όλο και 
περισσότερων ατόµων, οµάδων και κοινοτήτων, µε διαφορετικό υπόβαθρο και κουλτούρα, 
ανά τον κόσµο. Αυτή η διαδικασία της διευρυνόµενης «ιδιοποίησης» των ιδεών, αρχών και 
εκφράσεων από ανθρώπους διαφορετικής προέλευσης, οι οποίοι ενώ µοιράζονται τις ίδιες 
ιδέες, διατηρούν ταυτόχρονα διακριτή την ατοµική τους ταυτότητα, είναι το κλειδί για την 
συνέχεια και την πρόοδο που διασφαλίζεται µέσω της Παιδείας. 

Συνάδελφοι, σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σας θυµίσω την έκκληση των  
εκπαιδευτικών που ασχολούνται  µε την τυπική, µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, προς τις 
Κυβερνήσεις, τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, τους Κοινωνικούς Εταίρους και τις Κύριες 
Οµάδες που συναντήθηκαν  κατά την ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
στο Γιοχάνεσµπουργκ της Ν. Αφρικής τον Αύγουστο - Σεπτέµβριο 2002.  

Πόσα και ποια από τα αιτήµατα αυτά που  παραµένουν πάντα καίρια και διαχρονικά 
έχουν πραγµατοποιηθεί; 
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•  Η αναγνώριση και επαναβεβαίωση της θέσης για τον κεφαλαιώδη ρόλο της Παιδείας στην 
οικοδόµηση της Αειφόρου Ανάπτυξης. 
•  Η τοποθέτηση της Παιδείας στην κορυφή των προτεραιοτήτων ως πολιτικού και 
αναπτυξιακού στόχου, που στηρίζει κάθε άλλη προσπάθεια για την επίτευξη της Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
• Η Παιδεία που θα πρέπει να στοχεύει στην Ειρήνη και τη ∆ικαιοσύνη και θα πρέπει να 
σέβεται και να ενισχύει την πολιτιστική ποικιλότητα, και τις διαφοροποιήσεις στα 
αντικείµενα και τις µεθοδολογίες µάθησης. 
•  Η επαναβεβαίωση  τις δέσµευσης που έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν 
την ένταξη και συγχώνευση κατάλληλης Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης.   
 
Η ΠΕΕΚΠΕ βρίσκεται σε ένα διαρκή προβληµατισµό για την πορεία και εξέλιξη της ΠΕ  
αλλά και σε διαρκή διάλογο µε τα αρµόδια όργανα του ΥΠΕΠΘ σχετικά µε:  
- τη χρηµατοδότηση των Σχολικών Προγραµµάτων ΠΕ από το ΕΠΕΑΕΚ,  
- τη πρόβλεψη ένταξής τους στο 4ο ΚΠΣ,  
- τη στήριξη των προγραµµάτων ΠΕ στη Β/θµια Εκπ/ση όπου υλοποιούνται εκτός 
Ωρολογίου Προγράµµατος, 
- την υλικοτεχνική στήριξη των ∆/νσεων Εκπ/σης και κατά συνέπεια των Υπεύθυνων ΠΕ 
ώστε το έργο τους να επιτελείται µε καλύτερους όρους και αποτελεσµατικότητα, όπως  
επίσης την οικονοµική τους στήριξη  για την ανάπτυξη του επιµορφωτικού τους έργου, 
- την αντιµετώπιση των Υπευθύνων ΠΕ µε όµοιο τρόπο όπως και τα άλλα στελέχη εκπ/σης 
(αναγνώριση διδακτικής προϋπηρεσίας, µοριοδότησης θέσης), 
- την ανακατανοµή του χάρτη των ΚΠΕ µε βάση τα πληθυσµιακά δεδοµένα του µαθητικού 
και εκπαιδευτικού δυναµικού κάθε ∆ιοικητικής Περιφέρειας, 
- την υπερωριακή αποζηµίωση των Υπ. ΚΠΕ, εκπαιδευτικών ΚΠΕ και Υπ. ΠΕ που 
εργάζονται απογεύµατα και Σαββατοκύριακα χωρίς πρόβλεψη υπερωριακής απασχόλησης,  
- την αντιστοίχιση των Υπευθύνων των ΚΠΕ και των Αναπληρωτών τους προς τους ∆/ντές 
και Υπ/ντές των Σχολικών Μονάδων, 
- την ένταξη των ΚΠΕ στο εξοπλιστικό πρόγραµµα του ΟΣΚ,  
- την αύξηση της ετήσιας χρηµατοδότησης για τις ∆ιαχειριστικές τους Επιτροπές και την  
ένταξη τους στο µέτρο του δυνατού στις χρηµατοδοτήσεις του 4ου Κ.Π.Σ.   
 
Ευχαριστώ  πολύ και καλή επιτυχία στο συνέδριό µας.  
 
Νίκος Στεφανόπουλος  
Πρόεδρος ∆Σ της ΠΕΕΚΠΕ 


