
 

 
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020 

 
Δελτίο Τύπου 

Επετειακή Εκδήλωση των 25 χρόνων λειτουργίας  
του Διεθνούς Δικτύου Π.Ε. «Οικολογικά Σχολεία» 

 

Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από το ξεκίνημα του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», με Διεθνή συντονιστή το Ίδρυμα για 
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Fee (Foundation for Environmental Education), εθνικό 
χειριστή για την Ελλάδα την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και 
συντονιστή την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας. Ένα διεθνές δίκτυο, 
μια παγκόσμια οικογένεια με 19 εκ. μαθητές 1,5 εκ. εκπαιδευτικούς σε όλο τον κόσμο.  

Η ΕΕΠΦ οργανώνει το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020 επετειακή εκδήλωση στην Παλαιά 
Βουλή, με σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο αλλά και με την παρουσία της κας Σίσσυς 
Παυλοπούλου που είναι πρέσβειρα των Οικολογικών Σχολείων. Στην εκδήλωση θα γίνει μια 
ιστορική αναδρομή με βίντεο και φωτογραφικό υλικό του δικτύου και οι μαθητές θα 
παρουσιάσουν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. 

Η Εκδήλωση τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου 
Προκοπίου Παυλόπουλου. 

Στόχος του Προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς όλων μέσα στη σχολική κοινότητα 
ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται με την 
διαμόρφωση και την εφαρμογή του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς), καθώς και την εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης. Τα 
ζητήματα με τα οποία ασχολούνται οι μαθητές και τα αναδεικνύουν είναι η ενέργεια, τα 
απορρίμματα, το νερό, οι μεταφορές, η κλιματική αλλαγή. 

 

Παρακαλούμε για τηλεοπτική κάλυψη 

 

Σχετικά με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

H Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση 
για την προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος με σταθερή λειτουργία από το 
1951. Οι τομείς δραστηριοποίησής της αφορούν περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, 
προγράμματα προστασίας της φύσης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, δράσεις για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού. Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι επίσης 
εθνικός χειριστής πέντε διεθνών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης, το διεθνή συντονισμό των οποίων διατηρεί το Foundation for 
Environmental Education (FEE): «Οικολογικά Σχολεία», «Μαθαίνω για τα Δάση», «Νέοι 
Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον», το «Γαλάζια Σημαία» και «GreenKey». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 



Σχετικά με το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Οικολογικά Σχολεία» 

Το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο ΠΕ «Οικολογικά Σχολεία» ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1994 με 
χειριστή και συντονιστή στην Ελλάδα την ΕΕΠΦ. Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση, η 
εκπαίδευση και η αλλαγή στάσης των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. 
Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στην λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό και 
στην εφαρμογή δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του. 
Απευθύνεται σε ολόκληρη την σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, 
εργαζόμενους στις σχολικές μονάδες) και έχει σχεδιαστεί ώστε να ενθαρρύνει όλο το 
σχολείο να κινητοποιηθεί και να αναλάβει δράση για το περιβάλλον. Ενθαρρύνει, επίσης, 
την συνεργασία μεταξύ μαθητών, καθηγητών, γονέων και της τοπικής κοινωνίας για την 
επίτευξη αποτελεσματικότερης περιβαλλοντικής δράσης. 

Πληροφορίες: κα Χριστίνα Θεοδωρίκα, Τηλ. 2103224944 (εσωτ.104), 6974143683, Κο 
Σταμάτη Σκαμπαρδώνη, τηλ: 6974387090, E-mail: education@eepf.gr, Ιστοσελίδα: 
www.eepf.gr 
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