
 

 

 

     

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

  

Θέμα: «Ανάγκη κάλυψης κενών θέσεων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

 

Με ανακοίνωσή του υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου κ 

Φώτης Ποντικάκης αναδεικνύει τη σημασία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

και την ανάγκη στήριξης και στελέχωσής τους. 

 

Όπως σημειώνει ο κ Ποντικάκης: 

 

“Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ήδη από τις ημέρες της προηγούμενης 

κυβέρνησης, λειτουργούσαν με μειωμένο προσωπικό και κονδύλια. Τη σχολική χρονιά που 

μας πέρασε, για πρώτη φορά δεν υπήρξε χρηματοδότηση για τα λειτουργικά τους έξοδα. 

 

Παρ’ όλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά σχεδίασαν και υλοποίησαν 

εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, σεμινάρια κι εργαστήρια για εκπαιδευτικούς. 

 

Με το κλείσιμο των σχολείων, λόγω της πανδημίας, σχεδίασαν και δημιούργησαν 

εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο είναι δωρεάν διαθέσιμο στο διαδίκτυο, 

όπως για παράδειγμα έκανε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου, που 

προετοίμασε και κοινοποίησε κατάλογο 75 πηγών (δικές του παρουσιάσεις, βίντεο, σχέδια 

μαθημάτων, ηλεκτρονικά μαθήματα κλπ) ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δωρεάν διαθέσιμο για εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσα 

από τα 6 ιστολόγια που έχει δημιουργήσει και λειτουργεί. 

 

Παράλληλα, τα ΚΠΕ προχώρησαν στην υλοποίηση διαδικτυακών Σεμιναρίων για 

εκπαιδευτικούς αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.” 
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Είναι δεδομένο πως ειδικά τώρα που η κλιματική αλλαγή και καταστροφή κάνει φανερή 

την παρουσία της κάθε μέρα, αλλάζοντας τη ζωή όλων μας, η ανάγκη περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης μεγαλώνει προκειμένου να μάθουμε να ζούμε σε αρμονία με τη φύση και τον 

πλανήτη κι όχι να τον επιβαρύνουμε με δράσεις που προκαλούν άλλα φαινόμενα, πχ η 

ατμοσφαιρική ρύπανση, η μόλυνση του νερού, τα ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ. 

 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Ποιες πρωτοβουλίες στήριξης των ΚΠΕ προτίθεται να λάβει; 

2. Ποια μέτρα θα πάρει για την αύξηση προσωπικού και κονδυλίων των ΚΠΕ; 

3. Ποιες κινήσεις θα γίνουν ώστε τώρα που ξεκινά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τα 

ΚΠΕ να μπορέσουν να λειτουργήσουν ορθά προς όφελος της κοινωνίας, των 

πολιτών και του περιβάλλοντος; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




