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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη του σύγχρονου κόσµου κυριαρχείται από λογικές 

ανταγωνισµού, µεγιστοποίησης του παραγωγικού αποτελέσµατος και των κερδών και 

διαµόρφωση υπερκαταναλωτικών και ατοµικιστικών συνειδήσεων και συµπεριφορών. 

Συνέπειες της κυριαρχίας αυτού του είδους των αξιών και των λογικών είναι η 

οικολογική, οικονοµική και κοινωνική κρίση που βιώνουµε στις µέρες µας. 

Συνειδητοποιούµε καθηµερινά την αναγκαιότητα του αναπροσανατολισµού της 

κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης στην κατεύθυνση της αειφορίας. Η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση έχοντας ενσωµατώσει εδώ και πολλά χρόνια το εννοιολογικό πλαίσιο και 

τη µεθοδολογία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι σηµαντικό εργαλείο για τον 

αξιακό αναπροσανατολισµό και την απαιτούµενη αναπροσαρµογή πολιτικών και 

πρακτικών σε όλα τα επίπεδα. Η προσπάθεια αυτή έχει ιδιαίτερη αξία αν γίνεται σε 

συνεργασία µε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επιστηµονικούς φορείς της τοπικής 

κοινωνίας ώστε να υπάρξει βάση για πέρασµα από τα λόγια στις πράξεις. Η ΠΕΕΚΠΕ 

Αττικής στο πλαίσιο αυτής της λογικής ανέπτυξε στο διάστηµα ενός έτους µια σειρά 

εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων πάντα σε 

συνεργασία µε φορείς και πρόσωπα των τοπικών κοινωνιών και για θέµατα που τους 

απασχολούν. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Παράρτηµα ΠΕΕΚΠΕ Αττικής, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 

Αειφορία, Τοπική κοινωνία, Συνεργασία εκπαιδευτικών κοινωνικών και επιστηµονικών 

φορέων, Εκπαίδευση, Επιµόρφωση, Κοινωνικές δράσεις και παρεµβάσεις 
 

 

ΣΚΟΠΟΣ  
Η ανάπτυξη δράσεων και συνεργασιών µε τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, 

επιστηµονικούς φορείς της Αττικής για την ενδυνάµωση της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠOΒΑΘΡΟ  
Το Παράρτηµα της ΠΕΕΚΠΕ Αττικής ιδρύθηκε το 1992 και τα µέλη του 

προσπαθούν να συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση των σκοπών του καταστατικού 

της ΠΕΕΚΠΕ παίρνοντας υπόψη τη σηµερινή κοινωνική και εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα.  
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Είναι γνωστό ότι η κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη του σύγχρονου κόσµου 

κυριαρχείται από λογικές ανταγωνισµού, µεγιστοποίησης του παραγωγικού 

αποτελέσµατος και των κερδών και διαµόρφωση υπερκαταναλωτικών και 

ατοµικιστικών συνειδήσεων και συµπεριφορών. 

 

Συνέπειες της κυριαρχίας αυτού του είδους των αξιών και των λογικών είναι 

φαινόµενα όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων στους οποίους στηρίζονται οι 

κοινωνίες και τα οικονοµικά τους συστήµατα, η ενεργειακή κρίση, οξύτατα 

προβλήµατα ρύπανσης του περιβάλλοντος, απειλητικές κλιµατικές αλλαγές, η 

συνακόλουθη υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής, οι πόλεµοι, η εξαθλίωση του 

τρίτου κόσµου, οι δικτατορίες, η πολιτιστική υποβάθµιση, ο ρατσισµός και ο 

κοινωνικός αποκλεισµός, η κοινωνική παθογένεια, η ανεργία, οι κοινωνικές 

αναταραχές, η διαφθορά στο ∆ηµόσιο και πρόσφατα η κατάρρευση των 

χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων που θεοποίησαν τις αξίες των κερδών και του 

χρήµατος.   

 

Βιώνουµε στον αιώνα µας διάφορες εκφάνσεις µιας πολύπλευρης κρίσης 

(οικολογικής, οικονοµικής και κοινωνικής). Συνειδητοποιούµε καθηµερινά την 

αναγκαιότητα του αναπροσανατολισµού της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης στην 

κατεύθυνση της Αειφορίας. Ο άνθρωπος πρέπει να δει τον εαυτό του ως µέρος των 

οικοσυστηµάτων και να αντιληφθεί ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Η 

διαχείρισή τους και γενικά ο οικονοµικός προγραµµατισµός πρέπει να βασίζονται στη 

γνώση της ικανότητας προς φέρειν τοπικά, εθνικά και παγκόσµια και στη µελέτη των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στον πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Η χρήση εναλλακτικών µορφών ενέργειας και 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας συµβαδίζουν µε αυτή την ανάγκη. Από την άλλη 

πλευρά είναι αναγκαία η καλλιέργεια του µέτρου στην καταναλωτική συµπεριφορά, η 

ενίσχυση του κράτους δικαίου και προνοίας, η άµβλυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων, η παγίωση της δηµοκρατίας, η προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, η προώθηση της αρχής της αλληλεγγύης στις σχέσεις των ανθρώπων 

και των λαών, η έµφαση στην πολιτιστική ανάπτυξη και η προώθηση ειρηνικών 

λύσεων στα διεθνή προβλήµατα . 

 

Σ’ αυτό το πλαίσιο προσπαθούµε ως πολίτες και ως εκπαιδευτικοί όσο γίνεται πιο 

συγκροτηµένα να συµβάλλουµε σε έναν κοινωνικό, οικονοµικό, περιβαλλοντικό και 

πολιτιστικό αναπροσανατολισµό που θα δώσει ελπίδα για το αύριο της κοινωνίας 

µας.  

 

Είναι απαραίτητο να γίνει µεγάλη προσπάθεια κυρίως σε ότι αφορά στην 

καλλιέργεια αξιακού προσανατολισµού που θα ξεκαθαρίζει ότι το χρήµα είναι µέσον 

για να ζήσουµε καλύτερα και ότι αυτό το καλύτερα σηµαίνει οικολογική ισορροπία, 

κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη των ανθρώπων των κοινωνιών και των κρατών, 

ποιότητα ζωής και βιωσιµότητα ανάπτυξης. Η αλληλεγγύη αποτελεί βασική αξία της 

Αειφορίας και αφορά στη σχέση του ανθρώπου µε τον άνθρωπο µέσα και µαζί µε τη 

φύση. Είναι το όχηµα της εξόδου από την περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση που 

µπορεί να διασφαλίσει την ελευθερία, την ισότητα, την οικολογική βιωσιµότητα και 

την κοινωνική δικαιοσύνη. Η οικολογική βιωσιµότητα αφορά στις σχέσεις µεταξύ 

κοινωνίας και φύσης και η κοινωνική δικαιοσύνη αφορά στις σχέσεις µεταξύ των 

ανθρώπων. 
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Σύµφωνα µε τη διακήρυξη και τις προτάσεις της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης της 

Τιφλίδας για την ΠΕ (UNESCO, 1977), «Η αλληλεγγύη και η ειλικρίνεια στις σχέσεις 

των λαών πρέπει να αποτελέσουν τη βάση µιας νέας διεθνούς τάξης», «Η ΠΕ πρέπει 

να είναι σφαιρική, να λαµβάνει υπόψη τις ηθικές αξίες, να υιοθετεί την ολιστική και 

διεπιστηµονική προσέγγιση και να προωθεί τη θεώρηση του αλληλένδετου του 

φυσικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος που δηµιουργεί ο άνθρωπος», «Η ΠΕ 

πρέπει να είναι ανοιχτή στην κοινωνία και να συνδέει τον άνθρωπο µε µια ενεργό 

διαδικασία επίλυσης προβληµάτων», «Οι βιολογικές και φυσικές πλευρές αποτελούν 

τη φυσική βάση του ανθρώπινου περιβάλλοντος ενώ οι κοινωνικοπολιτισµικές και 

οικονοµικές διαστάσεις, καθώς και οι ηθικές αξίες, είναι αυτές που προσδιορίζουν 

τους προσανατολισµούς και τα µέσα, χάρη στα οποία ο άνθρωπος θα µπορέσει να 

κατανοήσει και να χρησιµοποιήσει καλύτερα τους φυσικούς πόρους για να 

ικανοποιήσει τις ανάγκες του», «Πρωταρχικοί στόχοι της ΠΕ είναι να καταδείξει τη 

συνθετότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση των βιολογικών, φυσικών, κοινωνικών, οικονοµικών και 

πολιτιστικών πλευρών, καθώς και τις οικονοµικές, πολιτικές και οικολογικές 

αλληλεξαρτήσεις των κρατών του σύγχρονου κόσµου». 

 

 Στη διακήρυξη της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης της Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνεται ότι η 

ΠΕ, όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των συστάσεων της Τιφλίδας και όπως έχει 

εξελιχθεί από τότε, ενασχολούµενη µε όλο το εύρος των οικουµενικών θεµάτων που 

συµπεριλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη για τον 21ο αιώνα (Αgenda 21) και στις 

κύριες διασκέψεις των Ηνωµένων Εθνών, αναφέρεται επίσης και ως εκπαίδευση για 

την Αειφορία. Αυτό της επιτρέπει να αναφέρεται ως εκπαίδευση για το Περιβάλλον 

και την Αειφορία (UNESCO, 1997). Στην ίδια ∆ιάσκεψη αναφέρεται ότι ο 

επαναπροσανατολισµός του συνόλου της ΕΑ περιλαµβάνει όλα τα επίπεδα της 

τυπικής, µη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε όλες τις χώρες καθώς επίσης και ότι 

όλα τα γνωστικά αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών και των 

ανθρωπιστικών επιστηµών, οφείλουν να ασχοληθούν µε θέµατα σχετικά µε το 

Περιβάλλον και την Αειφόρο ανάπτυξη χωρίς βέβαια να απωλέσουν τη 

χαρακτηριστική τους ταυτότητα. 

 

Ειδικότερα στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα η ΠΕ αποτελούσε µέχρι σήµερα 

το βασικό πυλώνα της ΕΑ.  Και τούτο γιατί η θεµατολογία, η εφαρµογή των αρχών 

της διεπιστηµονικότητας, της βιωµατικής προσέγγισης, του ανοίγµατος του σχολείου 

στην κοινωνία, της οµαδικής εργασίας, της καλλιέργειας του δηµοκρατικού διαλόγου, 

της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και του περάσµατος από τα λόγια στην πράξη, οι 

συνεργασίες µε την τοπική κοινωνία και η συλλειτουργία των εµπλεκοµένων φορέων, 

υπηρετούν τον τελικό στόχο της Αειφορίας. 

 

Οι θετικές πλευρές της Ελληνικής πραγµατικότητας µας κάνουν αισιόδοξους και 

αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους και όσες συνεισέφεραν ή συνεισφέρουν από 

οποιαδήποτε θέση στην πραγµατοποίηση αυτού του µικρού θαύµατος σε ένα 

προβληµατικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Οι αρνητικές πτυχές όµως πρέπει να 

συγκεντρώσουν την προσοχή µας ώστε να µειωθούν τα λάθη και να έχουµε  

µεγαλύτερη εκπαιδευτική αποτελεσµατικότητα. ∆εν είναι δυνατόν να µείνουµε 

ασυγκίνητοι από το πρόβληµα του µικρού ποσοστού των µαθητών που συµµετέχουν 

στα περιβαλλοντικά προγράµµατα στη Β/θµια εκπαίδευση. Από µια σκοπιά πρόκειται 

και για στέρηση του δικαιώµατος των παιδιών σε αυτής της µορφής την εκπαίδευση. 
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Θα αφήσουµε να χάνεται η δυνατότητα ΠΕ στο Λύκειο, σε ένα ηλικιακό επίπεδο 

που είναι πάρα πολύ κοντά στον αυριανό πολίτη που θα θέλαµε να είναι ενεργός και 

συµµετοχικός;  

 

Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, παρά τα προβλήµατά του, η ΠΕ έχει 

αναπτυχθεί σηµαντικά και στην εξελικτική της πορεία έχει ενσωµατώσει βασικές 

αρχές και αξίες της ΕΑ. Όµως η ΕΑ είναι ευρύτερο σύνολο προς το οποίο η ΠΕ έχει 

υποσυνολική σχέση. 

 

Η σηµερινή πραγµατικότητα της ΠΕ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, 

παρουσιάζει αρκετές αρνητικές πτυχές στο σχεδιασµό, στην οργάνωση και στην 

εφαρµογή, οι οποίες δηµιουργούν εύλογες ανησυχίες για τη συνέχεια. Τέτοιες 

αρνητικές πτυχές είναι: 

• η µη αναγνώριση της ΠΕ ως άµεσης προτεραιότητας στην εκπαιδευτική πολιτική 

του ΥΠΕΠΘ ιδιαίτερα  κάτω από την πίεση των σύγχρονων πιέσεων που δέχεται η 

ανθρωπότητα από τις κλιµατικές αλλαγές και τα οξύτατα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα 

• η προβληµατική ∆ιοίκηση και Οργάνωση  της ΠΕ  

• η ανυπαρξία ενός ενισχυτικού για την εφαρµογή θεσµικού πλαισίου και ο 

πενιχρός προϋπολογισµός  

• η δυσκολία εύρεσης χρόνου για ΠΕ στη Β/θµια µέσα στο πρόγραµµα του 

Σχολείου 

• η µη πρόβλεψη οικονοµικής στήριξης της ΠΕ από το 4
ο
 ΚΠΣ στα Σχολεία, και 

τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης 

• η έλλειψη ΚΠΕ στη διοικητική περιφέρεια Αττικής 

• η αµφίβολης αξιοπιστίας επιλογή του καταλληλότερου στελεχιακού δυναµικού 

και η ανυπαρξία κινήτρων 

• ο χαλαρός προσανατολισµός στην ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο 

• ο συγκεντρωτισµός στη ∆ιοίκηση των ΚΠΕ και η µη ένταξή τους στα 

εξοπλιστικά προγράµµατα του ΟΣΚ. 
 

ΑΠΟΤΕΛEΣΜΑΤΑ  
Το παράρτηµα Αττικής, το οποίο εδρεύει στην Αργυρούπολη και καλύπτει όλη τη 

διοικητική περιφέρεια Αττικής (Υπερνοµαρχία Αθηνών - Πειραιώς, Νοµαρχίες 

Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής), είναι ιστορικά το πρώτο (ιδρύθηκε το 1992) και 

έχει το µεγαλύτερο αριθµό µελών από όλα τα παραρτήµατα της χώρας. Εµπνεόµενοι 

από τον παραπάνω θεωρητικό προβληµατισµό επιχειρήσαµε να κάνουµε πράξη µέσα 

από τις δράσεις µας την προσπάθεια για συµβολή σε µια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

στην κατεύθυνση της Αειφορίας. Οι δράσεις µας ήταν όλες εθελοντικές και εκτός των 

εργασιακών µας υποχρεώσεων.  

 

Συνεργαστήκαµε µε εκπαιδευτικούς, σχολεία, Πανεπιστήµια, Οργανισµούς 

Αυτοδιοίκησης, µη κυβερνητικές οργανώσεις, ΚΠΕ και Υπευθύνους ΠΕ. Παράλληλα 

προωθήσαµε τις απόψεις µας στο διάλογο µε την αρµόδια ∆/νση του ΥΠΕΠΘ. Έτσι 

λοιπόν οι δράσεις του Παραρτήµατός µας  στο διάστηµα από Ιούνιο 2007 µέχρι 

Ιούνιο 2008 ήταν οι εξής:  

� Πέντε ενηµερωτικές οµιλίες σε κοινό ενηλίκων για το Σαρωνικό κόλπο, την 

Αίγινα και την ΠΕ σε εκδηλώσεις του οµίλου UNESCO Πειραιά και νήσων 

(3.000 άτοµα). 
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� Τριήµερο συνεργασίας µε την ΜΚΟ «Οικολογική ∆ράση Ελληνικού» και 

παρουσιάσεις τριών εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε µαθητές (Θάλασσα, 

Ανακύκλωση, Πράσινο - 250 µαθητές). 

� Συµµετοχή στις συναντήσεις φορέων και στις συγκεντρώσεις των κατοίκων 

για τα θέµατα της επέκτασης της περιφερειακής οδού Υµηττού (∆ήµος 

Αργυρούπολης) και της απελευθέρωσης των παραλιών (∆ήµος Ελληνικού). 

� Συµµετοχή στις κινητοποιήσεις των τεσσάρων ∆ήµων για το Μητροπολιτικό 

πάρκο του Ελληνικού. 

� Ηµερίδα Παγκόσµιας ηµέρας Περιβάλλοντος µε το ΚΠΕ Αργυρούπολης 

(Προτάσεις δράσεων - συνεστίαση - µουσική). 

� Τρεις παρουσιάσεις οικολογικού παραµυθιού και του πειράµατος της 

ανακύκλωσης σε ∆ηµοτικά Σχολεία (300 µαθητές) και µια παρουσίαση σε 60 

εκπαιδευτικούς σε ηµερίδα για την ανακύκλωση. 

� Συµµετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

της ΠΕΕΚΠΕ στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

� Παρουσίαση πόστερ στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ µε τις 

δράσεις του παραρτήµατός µας. 

� Ενηµερωτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε Γυµνάσια και Λύκεια που δεν 

έκαναν Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

� Πραγµατοποίηση επιµορφωτικής ηµερίδας στο Αµφιθέατρο του Βιολογικού 

τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και εκπαιδευτική επίσκεψη στην 

Πάρνηθα σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Οικολογίας του Βιολογικού 

τµήµατος (120 εκπαιδευτικοί). 

� Έκδοση 500 τευχών του 8σέλιδου εντύπου «Άκρως Εκπαιδευτικό» µε άρθρα 

των µελών της ∆Ε. 

� Συµµετοχή στο θεµατικό ∆ίκτυο των ∆ασικών Πυρκαγιών του ΚΠΕ 

Αργυρούπολης. 

� Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική µορφή για τις ∆ασικές 

Πυρκαγιές, το οποίο διανεµήθηκε σε όλα τα µέλη µας αλλά και στα µέλη του 

θεµατικού δικτύου. 

� Συµµετοχή στη διευρυµένη συνεδρίαση του Κεντρικού ∆Σ της ΠΕΕΚΠΕ και 

των προέδρων των παραρτηµάτων της χώρας. 

� Συµµετοχή στην επιµορφωτική ηµερίδα µε θέµα τις κλιµατικές αλλαγές του 

Περιβαλλοντικού Συλλόγου Περιστερίου και της Γ΄ ∆/νσης Αθηνών. (204 

άτοµα) 

� Συµµετοχή στη συνεδρίαση του Κεντρικού ∆Σ στη Νάουσα µε θέµα τον 

απολογισµό του 3ου Συνεδρίου. 

� Οργάνωση και υλοποίηση 2ήµερου επιµορφωτικού σεµιναρίου για  45 

καθηγητές της Νίκαιας και της ευρύτερης περιοχής στο 11ο Γυµνάσιο 

Νικαίας. 

� Συµµετοχή στο 7ο Φεστιβάλ οικολογικού κινηµατογράφου (ECO CINEMA) 

του ∆ΙΠΕ στον Πειραιά και παρακολούθηση ταινιών από 600 µαθητές 

Σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης. 

�  Βραδινή συνεστίαση κοπής πίτας και ενηµέρωσης των µελών. 

�  Συµµετοχή στις εκδηλώσεις του αφιερώµατος στο Περιβάλλον του ∆ήµου 

Πειραιά και του Οµίλου φίλων UNESCO στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη. 

� Υποστήριξη των αιτηµάτων της ΠΕΕΚΠΕ σε συνάντηση µε τη ∆/ντρια 

ΣΕΠΕ∆ στο ΥΠΕΠΘ (ένταξη Σχολικών προγραµµάτων ΠΕ στο 4ο ΚΠΣ, 

ενίσχυση του αναλυτικού προγράµµατος της Β/θµιας, νέα ΚΠΕ στην Αττική, 

κίνητρα στους εκπαιδευτικούς, κ.τ.λ.). 
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�  3 αποστολές (3 τεύχη) του περιοδικού της ΠΕΕΚΠΕ στα µέλη µας  

και έπεται η συνέχεια . . .  

 

Όλες οι δράσεις είναι εθελοντικές και µοναδικό έσοδο της Ένωσης είναι οι 

συνδροµές των µελών µας. Αντίστοιχος προγραµµατισµός εγκρίθηκε για τη νέα 

σχολική χρονιά.  

 

Στο Πόστερ παρουσιάζονται, εκτός από αποσπάσµατα κειµένων και 

αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από τη δράση µας. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
� Οι συνεργασίες µε τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς έκφρασής τους στο 

τετράπτυχο κοινωνία - οικονοµία - περιβάλλον - πολιτισµός είναι 

αποφασιστικής σηµασίας διεργασίες για την επιτυχία της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία γιατί συµβάλλουν στη 

δηµιουργία προϋποθέσεων για αλλαγές στάσεων και συµµετοχικές 

συµπεριφορές. 

� Η θεµατολογία των συνεργασιών µε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και 

επιστηµονικούς φορείς προκύπτει από ιεράρχηση προτεραιοτήτων που 

απασχολούν την περιοχή αναφοράς. 

� Η προσπάθεια για ενδυνάµωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 

αρνητικά σηµεία που επισηµάνθηκαν στο θεωρητικό πλαίσιο πρέπει να είναι 

οδηγός των δράσεων και διεκδικήσεων της ΠΕΕΚΠΕ. 

� Η κραυγαλέα πληθυσµιακή αναντιστοιχία αριθµού ΚΠΕ στη Νοµαρχία Αθηνών 

σε σχέση µε άλλους νοµούς της χώρας υποβαθµίζει την ΠΕ στο λεκανοπέδιο. 

� Οι συνευρέσεις κοινωνικοπολιτιστικού χαρακτήρα ενδυναµώνουν το συνεκτικό 

πλαίσιο συνεργασίας και επικοινωνίας των µελών. 

� Οι επιτυχηµένες εκπαιδευτικές, επιµορφωτικές, κοινωνικές δράσεις τονώνουν 

την εµπιστοσύνη και τη συµµετοχικότητα των µελών, καταξιώνουν την Ένωση 

και προσελκύουν νέες συνεργασίες.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ  
Για τη συγγραφή του κειµένου χρησιµοποιήθηκαν πηγές όπως τα πρακτικά των 

τριών προηγουµένων συνεδρίων της ΠΕΕΚΠΕ και εισηγήσεις του τότε Προέδρου, 

κείµενα Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ που αφορούν στην 

ΠΕ, Υπόµνηµα της ∆Ε προς τη ∆/νση σπουδών ΥΠΕΠΘ, Αποφάσεις συνεδριάσεων 

της ∆Ε ΠΕΕΚΠΕ Αττικής και βιβλιογραφία όπως:  

Αριανούτσου Μ.-Φαραγγιτάκης Γ. (1996), ΠΕ στα χερσαία οικοσυστήµατα της 

Ελλάδας, ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Σκούλλος Μ. (2004), Περιβαλλοντική Εκπ/ση και Εκπ/ση για την Αειφορία, 2
ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ.  

Φαραγγιτάκης Γ. (1996), «Η πολιτική της ∆/νσης Σπουδών Β/θµιας Εκπ/σης του 

ΥΠΕΠΘ στην ΠΕ» - Οικολογία-Κοινωνία-Εκπαίδευση, Νέα Σύνορα-Λιβάνη. 

Φαραγγιτάκης Γ. - Σπανού Μ. (2006), Εκπαίδευση για την Αειφορία και ΠΕ στο 

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα, 2
ο
 Συνέδριο ΣΠΠΕ.  

Φλογαΐτη Ε. (2006), Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Ελληνικά 

Γράµµατα.  
 

 


