
                                                                                                                 

        Αθήνα, Σεπτέμβριος 2013 
 
Προς  
Το/τη  Διευθυντή/ντρια του σχολείου 
και τον/την Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό  
που υλοποιεί Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΕΠΦ 
 
 
Αγαπητοί φίλοι,  
 
Καλή Σχολική Χρονιά !  
 
Σας ενημερώνουμε ότι και φέτος η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συντονίζει τα 
παρακάτω πέντε (5) Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. Πρωτ. 
39271/Γ7/17-04-2006):  

Α) «Οικολογικά Σχολεία» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο) 

Β) «Μαθαίνω για τα Δάση» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο) 

Γ) «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο) 

Δ) «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο) 

Ε) «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο) 

Σας αποστέλλουμε έναν κατάλογο με όλα τα Δίκτυα που χειρίζεται η ΕΕΠΦ, προκειμένου 
να επιλέξετε εκείνο στο οποίο σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε. Την αίτηση συμμετοχής καθώς 
και τη διαδικασία υλοποίησης για τα Δίκτυα αυτά, μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την 
ιστοσελίδα της ΕΕΠΦ (www.eepf.gr), ακολουθώντας τα παρακάτω links: 

 http://www.eepf.gr/pe/ecoschools («Οικολογικά Σχολεία») 

 http://www.eepf.gr/pe/dasi («Μαθαίνω για τα Δάση») 

 http://www.eepf.gr/pe/yre («Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον») 

 http://www.eepf.gr/pe/prasines-gonies («Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου») 

 http://www.eepf.gr/pe/fxs («Φύση Χωρίς Σκουπίδια») 

Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε την/τις αίτηση/σεις συμμετοχής για το 
Δίκτυο Π.Ε που σας ενδιαφέρει και να τη/τις στείλετε στη Γραμματεία της ΕΕΠΦ, με e-mail 
(education@eepf.gr), ώστε να σας στείλουμε άμεσα τον φάκελο με το εκπαιδευτικό υλικό για 
τη νέα σχολική χρονιά. Ταυτόχρονα όμως, για καλύτερο συντονισμό και διευκόλυνση μιας 
παραγωγικής συνεργασίας, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την/τις αίτηση/σεις σας 
στον/στην Υπεύθυνο/η Π.Ε. της Δ/νσης σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας (210 3224944) ώστε να σας την αποστείλουμε 
με φαξ.  



Ακόμη θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας στείλετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το 
ονοματεπώνυμο του Συντονιστή Εκπαιδευτικού που υλοποιεί τη φετινή σχολική χρονιά 
Πρόγραμμα σχετικό με το Δίκτυο Π.Ε. που σας ενδιαφέρει, ώστε να είναι πιο εύκολη και 
άμεση η επικοινωνία μας μαζί σας. 

Σας ευχόμαστε και πάλι Καλή Σχολική Χρονιά και προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας την 
οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

         
 
 
 

Αλέξια Νικηφοράκη     Δαρεία-Νεφέλη Βουρδουμπά 
Αν. Γεν. Γραμματέας     Υπεύθυνη Συντονισμού Δικτύων Π.Ε. 
Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικής    Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων    
         
 
 
 
 
Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι ακόμα και αν συμμετέχετε ήδη σε κάποιο Δίκτυο της ΕΕΠΦ, 
θα πρέπει να ανανεώσετε και φέτος τη συμμετοχή σας σε αυτό και να ενημερώσετε αντίστοιχα 
τον/την Υπεύθυνο/η Π.Ε. της Δ/νσης στην οποία υπάγεστε. 

 


