
 

 

 

 

 
 

  
 

               
Παρανέστι, 17/ 02/ 2011 
Αριθμός Πρωτ.: 35 
 
 

ΠΡΟΣ: *Περιφερειακή Δ /νση Π/θμιας και  
Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Μακεδ. & 
Θράκης 
*Περιφερειακή Δ /νση Π/θμιας και  
Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
*Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας  
Εκπ/σης Νομών: Δράμας, Έβρου, 
Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης, Ανατ. 
Θες/νικης, Δυτ. Θεσνικης, Σερρών, 
Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς. 
(Υπόψη των Υπευθύνων Π.Ε) 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

                              ---------------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
                                                        ---------------- 
Ταχ. Δ/νση              : Παρανέστι 
Τ.Κ.                           : 66 035 Παρανέστι 
Πληροφορίες         : Καρυπίδης Γεώργιος 
Τηλέφωνο – FAX     :25240 21005 
Ιστοσελίδα              : www.kpeparanestiou.gr 
Email                        : kpe-paran@sch.gr 

ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- 
ΤΜΗΜΑ ΣΕΠΕΔ 
 

 
 Θέμα : «Δημιουργία Ομάδας  Εθελοντών “Φίλοι Περιβάλλοντος” του ΚΠΕ  

Παρανεστίου» 
 
Στα πλαίσια της  ανακήρυξης του 2011 ως Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού και 
έχοντας  υπόψη τα εξής: 
 

•  τη συμβολή του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική συνοχή 
 

•  το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τους κοινούς στόχους των εθελοντικών 
δραστηριοτήτων των νέων 

 
•  ότι περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι όλων των ηλικιών, 

πεποιθήσεων και εθνικοτήτων προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες 
 



 

 

 

 

 
 

  
 

•  ότι έρευνα του ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο 2007 
κατέδειξε ότι 3 στους 10 Ευρωπαίους δηλώνουν πρόθυμοι για εθελοντική 
δράση και ότι περίπου 80 % των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν ότι οι 
εθελοντικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό μέρος της δημοκρατικής 
ζωής στην Ευρώπη 

 
•  ότι ο τομέας του εθελοντισμού συμβάλλει περίπου κατά 5 % στο ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν των εθνικών οικονομιών μας, και αναπτύσσει καινοτόμους 
δράσεις για τον εντοπισμό, την παρουσίαση και την αντιμετώπιση αναγκών 
που παρουσιάζονται στην κοινωνία 

 
•  τον στόχο του ΥΠΔΒΜΘ για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση 

ενηλίκων  με στόχο την ευαισθητοποίηση  και την ενεργή συμμετοχή σε 
κοινωνικά θέματα όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία, ο πολιτισμός κτλ. 

 
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Παρανεστίου  έχει ως σκοπό την 
δημιουργία εθελοντικής ομάδας  με ονομασία «Φίλοι Περιβάλλοντος  ΚΠΕ 
Παρανεστίου». 
Η εθελοντική αυτή ομάδα θα  πραγματοποιεί δράσεις περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος. 
 
Παρακαλούνται  όσοι  ενδιαφέρονται να γίνου  μέλη – εθελοντές να  στείλουν 
αίτηση (υπόδειγμα  1) στο ΚΠΕ Παρανεστίου στο Φαξ  2524021005, ή με  email  
στο kpe-paran@sch.gr . 

  
  

 Με εκτίμηση  
Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ 

 
 

Καρυπίδης Γεώργιος 
  

 
 



 

 

 

 

 
 

  
 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 
 
ΕΠΙΘΕΤΟ: 
 
ΟΝΟΜΑ: 
 
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 
ΕMAIL: 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 
 
 
Ποια είναι η εμπειρία σας με τον εθελοντισμό; Ποια είναι τα προσόντα σας, και οι γνώσεις σας; 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
Έχετε αυτοκίνητο;     Ναι     Όχι 
 
Είστε κάτοχος διπλώματος οδήγησης;    Ναι     Όχι  
 
 
Είναι κάτι άλλο που θα θέλατε να γνωρίζουμε για το άτομό σας; 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Υπογραφή  

Ημερομηνία 
 


