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ΘΕΜΑ: «Ένταξη σχολικών μονάδων στο Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 

«Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω» 

 ΣΧΕΤ.:  1. Η Γ7/66272/4-7-2005 Υ.Α. «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 
 2. Η Γ7/127/856/29-11-2006 Υ.Α. «Τροποποίηση της Υ.Α. 66272/Γ7/4-7-2005 περί 

Θεματικών Δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 
 3. Η με αρ. πρωτ.: 1247/6-3-2012/Απόφαση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης ν. Μεσσηνίας 
 4. Η με αρ. πρωτ.: 1483/6-3-2012/Απόφαση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης ν. Μεσσηνίας 
 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας και οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ν. Μεσσηνίας έχουν ιδρύσει, 
οργανώσει και λειτουργεί Δίκτυο τοπικής εμβέλειας με θέμα: «Ρήματα και Απορρίμματα: 
Μειώνω - Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω», με συντονιστικό φορέα το Κ.Π.Ε. Καλαμάτας 
σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και με δήμους του ν. Μεσσηνίας.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

                            ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  
                            ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση:  Θουκυδίδου 2  
Τ.Κ. – Πόλη: 24 100 – Καλαμάτα 
Ιστοσελίδα: http://www.kpe-kalamatas.gr 
Ε-mail: mail@kpe-kal.mes.sch.gr  
Τηλέφωνο: 27210 96062 
Fax: 27210-86147 
Πληροφορίες: Γ. Παναγόπουλος  
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 Καλαμάτα, 13/11/2013 

Αρ. Πρωτ.: 210 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης  ν. Μεσσηνίας 
            (μέσω των Δ/νσεων Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπ/σης  ν.  Μεσσηνίας) 

 
ΚΟΙΝ.:  1. Περιφερειακή Δ/νση  

 Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου  
              2.  Υ.ΠΑΙ.Θ./Δ/νση ΣΕΠΕΔ -  

                 Τμ. Β΄  Αγωγής Υγείας και  
               Περιβαλλοντικής  Αγωγής 
                 (Δια της  Περιφερειακής         
                 Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης     
                 Πελοποννήσου)   
 
 
 

 

http://www.kpe-kalamatas.gr/
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Σκοπός του Δικτύου είναι η ενημέρωση,  η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με το θέμα της 
μείωσης των απορριμμάτων και ορθότερης διαχείρισης στην πηγή, στο πλαίσιο του νέου 
αναβαθμισμένου ρόλου των Κ.Π.Ε. ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία.  

Ένας από τους κύριους στόχους του Δικτύου είναι η στήριξη των σχετικών 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία με: 
επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, παρακολουθήσεις Προγραμμάτων στο Κ.Π.Ε., συμμετοχή σε 
πιλοτικές και καινοτόμες δραστηριότητες και δράσεις, σε εκδηλώσεις, σε εκθέσεις, σε 
παραγωγή κατάλληλου έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού  υλικού κ.ά.  

Απώτερος στόχος του Δικτύου είναι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων να 
συντελέσει στην ανάπτυξη της οικολογικής ευαισθησίας των μαθητών, η οποία θα 
λειτουργήσει ανατροφοδοτικά στη δημιουργία  οικολογικής ευαισθησίας τόσο στον 
οικογενειακό όσο και στον κοινωνικό τους περίγυρο με στόχο τον Ενεργό Πολίτη και την 
Αειφόρία. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Δίκτυο έχουν: 

1. Ως μέλη: Οι περιβαλλοντικές ομάδες (εκπαιδευτικοί και μαθητές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που υλοποιούν ομοθεματικό πρόγραμμα Π.Ε. Οι 
ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν ως μέλη στο Δίκτυο  παρακαλούνται να συμπληρώσουν 
τη συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής και να την αποστείλουν  στο ΚΠΕ Καλαμάτας, 
Θουκυδίδου 2 - 24100 Καλαμάτα ή στο fax 27210 86147. 

2. Ως συνεργάτες: Οι σχολικές μονάδες (εκπαιδευτικοί και μαθητές Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που θα συμμετέχουν υλοποιώντας δράσεις κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους στο πλαίσιο του Δικτύου. Το συντονισμό των δράσεων σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας αναλαμβάνει/ουν εκπαιδευτικός/οί του σχολείου, οι οποίοι 
ορίζονται με Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να 
ενταχθούν ως συνεργάτες στο Δίκτυο,  παρακαλούνται, αφού συνταχθεί σχετική Πράξη 
του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου, να αποστείλουν αντίγραφο της Πράξης στο 
Κ.Π.Ε. Καλαμάτας, Θουκυδίδου 2 - 24100 Καλαμάτα ή στο fax 27210 86147. Σε κάθε 
σχολείο μπορούν να οριστούν έως δύο συνεργάτες με τους αντίστοιχους 
αναπληρωματικούς τους. Οι εκπαιδευτικοί που είχαν οριστεί πέρυσι ως συνεργάτες 
μπορούν, εάν επιθυμούν, να οριστούν και φέτος. 

Για πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο μπορείτε να τηλεφωνείτε στο Κ.Π.Ε. Καλαμάτας, 
τηλ. 27210.96062 (Γ. Αργυροηλιόπουλος).  

 

Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Καλαμάτας 

 

Γεώργιος Παναγόπουλος 

 


