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1. Εισαγωγή 

1.1. Η Ανάγκη Μετάβασης από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) 

 

UNECE Δεκαετία 2005-2014: έχει  χαρακτηριστεί  από  τα  Ηνωμένα  Έθνη ως  «Δεκαετία  για  την  
Εκπαίδευση  για  την  Αειφόρο  Ανάπτυξη»-Πρόγραμμα  με πρωταρχικό σκοπό την ενσωμάτωση αξιών 
της Αειφορίας σε όλες τις όψεις της εκπαίδευσης: «Τα Κράτη-Μέλη της UNECE να αναπτύξουν και να 
ενσωματώσουν την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα ήδη υπάρχοντα τυπικά 
εκπαιδευτικά συστήματα σε όλα τα σχετικά μαθήματα, καθώς και στη μη τυπική και άτυπη 
εκπαίδευση. Αυτό θα προσφέρει στα άτομα γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Aειφόρου 
Aνάπτυξης κάνοντάς τα περισσότερο άξια και σίγουρα και αυξάνοντας τις ευκαιρίες τους να δράσουν 
για μια υγιή και παραγωγική ζωή εναρμονισμένη με το φυσικό περιβάλλον και με ενδιαφέρον για τις 
κοινωνικές αξίες, την ισότητα των φύλων και την πολιτιστική ποικιλότητα».  

Οι στόχοι της Στρατηγικής που θα συμβάλλουν στην πραγματοποίηση αυτού του σκοπού είναι οι 
ακόλουθοι: 

 Διασφάλιση πολιτικών όπως και νομοθετικών/κανονιστικών και λειτουργικών πλαισίων για 
υποστήριξη της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) 

 Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης 
 Κατάρτιση των εκπαιδευτικών ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να εντάξουν 

την Αειφόρο Ανάπτυξη στη διδασκαλία τους 
 Εξασφάλιση πρόσβασης σε εργαλεία και διδακτικό υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη. 
 Προώθηση της έρευνας και ανάπτυξη της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
 Ενίσχυση της Συνεργασίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα 

εντός της περιοχής της UNECE. 

UNESCO General Conference 37/2013: «Η Αειφόρος Ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
πολιτικές συμφωνίες, οικονομικά κίνητρα ή τεχνολογικές λύσεις. Απαιτεί αλλαγές στον τρόπο που 
σκεπτόμαστε και δρούμε. Η εκπαίδευση παίζει καίριο ρόλο στην επέλευση αυτής της αλλαγής».  Ο 
σκοπός του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης (GAP) είναι να δημιουργήσει και να αναβαθμίσει 
δράσεις σε όλα τα επίπεδα και τις περιοχές της εκπαίδευσης και της μάθησης, ώστε να επιταχυνθεί η 
πρόοδος προς την αειφόρο ανάπτυξη». 

Οι δύο κύριοι στόχοι του Προγράμματος είναι: 

Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση

Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο 

Ανάπτυξη  
(ΕΑΑ)
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 να αναπροσανατολίσει την εκπαίδευση και μάθηση έτσι ώστε όλοι να έχουν την δυνατότητα 
να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που θα τους 
ενδυναμώσουν για να συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη, και 

 να ενισχύσει την εκπαίδευση και τη μάθηση σε όλα τα πεδία, στα προγράμματα και στις 
δράσεις που προωθούν την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

Συμβούλιο της ΕΕ (19 Νοεμβρίου 2010):  Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν κατάλληλα μέτρα στο 
απαιτούμενο επίπεδο (τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό) ώστε να ενθαρρύνουν την περαιτέρω 
ανάπτυξη και εφαρμογή της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) και την ενσωμάτωσή της 
σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, είτε πρόκειται για μη τυπική και 
άτυπη, είτε για τυπική μάθηση.  

Ειδικότερα, μπορούν να λάβουν τα εξής μέτρα: 

 να εξασφαλίσουν ότι τα πολιτικά, ρυθμιστικά, θεσμικά και λειτουργικά πλαίσια στηρίζουν την 
ΕΑΑ και ιδίως ότι:  

 η ΕΑΑ αποτελεί συστατικό στοιχείο των εθνικών στρατηγικών δια βίου μάθησης που 
έχουν στόχο την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των πολιτών,  

 η ΕΑΑ ενσωματώνεται, κατά περίπτωση, στα προγράμματα σπουδών,  

 αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες διαθεματικές 
και διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της 
βιωσιμότητας,  

 προωθείται και υποστηρίζεται ενεργά η «ολιστική» σχολική προσέγγιση της ΕΑΑ, 
μεταξύ άλλων και με την άρση των εμποδίων σε ιδρύματα που επιδιώκουν τη 
βιώσιμη χρήση των πόρων τους. 

 να ευαισθητοποιήσουν τους διδάσκοντες, τους εκπαιδευτές, το σχολικό προσωπικό και τους 
διευθυντές σχολείων και να τους παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες ώστε να 
προωθήσουν την ΕΑΑ και να ενσωματώσουν τις αρχές που την διέπουν στις εκπαιδευτικές 
και διοικητικές μεθόδους τους, ιδίως μέσω των ακόλουθων δράσεων:  

 προβάλλοντας, μεταξύ διδασκόντων, εκπαιδευτών και διευθυντών σχολείων όλων 
των βαθμίδων, τη σημασία της ΕΑΑ και τα πλεονεκτήματά της ως ιδιαίτερα χρήσιμου 
εργαλείου για την προώθηση οριζόντιων βασικών ικανοτήτων,  

 μεριμνώντας ώστε οι διδάσκοντες και οι εκπαιδευτές να έχουν τις κατάλληλες 
γνώσεις προκειμένου να διδάξουν τα σύνθετα θέματα που συνδέονται με την ΕΑΑ, 
μέσω της αρχικής κατάρτισης και της επιμόρφωσης, και να έχουν στη διάθεσή τους 
κατάλληλα και σύγχρονα εργαλεία και διδακτικό υλικό,  

 ενθαρρύνοντας πολυεπιστημονική και διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των 
διδασκόντων στο ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό την προώθηση της διδασκαλίας 
και της μάθησης σε διεπιστημονικά θέματα ΕΑΑ,  

 προωθώντας τη δικτύωση, συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής δικτύωσης (on-
line) μεταξύ διδασκόντων διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σκοπό την 
εξασφάλιση της συνεχούς εξέλιξης της ΕΑΑ και της ανταλλαγής νέων ιδεών,  

 ενισχύοντας τη συνεργασία με τους γονείς, τις τοπικές κοινότητες και όλους τους 
άλλους αρμόδιους φορείς και ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους. 

Η ανάγκη για επίτευξη των ανωτέρω στόχων της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη θα πρέπει 
να κινηθεί στην κατεύθυνση αλλαγών στο πλαίσιο και στην οργάνωση της υφιστάμενης 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αναβάθμισης του θεσμού. 

Υπό το πρίσμα αυτής της μετάβασης, οι νέες κατευθύνσεις και πολιτικές λαμβάνονται υπόψη στη 
διαμόρφωση των προτάσεων που ακολουθούν. 

Η διακήρυξη της Ναγκόγια: παρουσιάστηκε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε επίσης στο Aichi-Ναγκόγια στις 10-12 Νοεμβρίου 2014, 
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σηματοδοτώντας το τέλος της δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΑΑ) 2005-2014.  

Η διακήρυξη ζητά από τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO: 

1. να συνεχίσει την παγκόσμια ηγεσία, να υποστηρίζει τις πολιτικές συνέργειες και να 
διευκολύνει τις επικοινωνίες για την ΕΑΑ, σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τις άλλες 
οντότητες του ΟΗΕ, τους αναπτυξιακούς εταίρους, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των 
πολιτών, στο πλαίσιο του οδικού χάρτη της UNESCO για την εφαρμογή του Παγκόσμιου 
Προγράμματος Δράσης (GAP), 

2. να επιδιώκει τις συνεργασίες και να κινητοποιεί τα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων της 
UNESCO ASPnet, τις Διευθύνσεις της UNESCO, τα Κέντρα υπό την αιγίδα της UNESCO, το 
World Network of Biosphere Reserves and World Heritage Sites, καθώς και τους Ομίλους και 
Ενώσεις της UNESCO, 

3. να συνεχίσει να συνηγορεί για τη σημασία της εξασφάλισης επαρκών πόρων, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για την ΕΑΑ. 

Αρχές του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης (GAP)1   

 Η EAA επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να αποκτήσουν γνώσεις, αξίες, δεξιότητες και 
συμπεριφορές, ώστε να προωθήσουν την ΑΑ σε όλες της τις πτυχές. 

 Η ΕΑΑ προϋποθέτει την ενσωμάτωση κρίσιμων θεμάτων της ΑΑ στην διδασκαλία και μάθηση 
και απαιτεί καινοτόμες, συμμετοχικές μεθόδους. 

 Η ΕΑΑ εδράζεται στα ποικίλα δικαιώματα, των πολιτών και ομάδων και λαμβάνει υπόψη της 
τις ανάγκες για ποιοτική εκπαίδευση που ανταποκρίνεται στη σημερινή εποχή. 

 Η ΕΑΑ είναι μια εκπαίδευση «μετασχηματισμού» που απαιτεί αναπροσανατολισμό των 
εκπαιδευτικών συστημάτων και δομών και σίγουρα δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μια προσθήκη 
στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές. 

 Η ΕΑΑ σχετίζεται με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, και οικονομικές διαστάσεις της ΑΑ με 
έναν ολοκληρωμένο, ισόρροπο και ολιστικό τρόπο. 

 Η ΕΑΑ συμπεριλαμβάνει τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, δια-βίου μάθηση, 
επιμόρφωση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα ΑΑ. 

 Η ΕΑΑ ως ορολογία και όνομα χρησιμοποιείται στο GAP περιλαμβάνοντας όλες τις 
δραστηριότητες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανταποκρίνονται στις παραπάνω αρχές 
όπως (πχ: environmental education, sustainability education, global education, development 
education, or other) 

Στόχοι και Προτεραιότητες του GAP 

Οι δύο κύριοι στόχοι του GAP είναι: 

1. να αναπροσανατολίσει την εκπαίδευση και μάθηση έτσι ώστε όλοι να έχουν την δυνατότητα 
να αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που θα τους 
ενδυναμώσουν για να συνεισφέρουν στην ΑΑ, και 

2. να ενισχύσει την εκπαίδευση και τη μάθηση σε όλα τα πεδία, στα προγράμματα και στις 
δράσεις που προωθούν την ΑΑ. 

Η πιο βασική πρόκληση, αφορά την ίδια την ΕΑΑ η οποία είναι μετασχηματιστική εκπαίδευση, και ως 
εκ τούτου, έχει ως σκοπό τον αναπροσανατολισμό των κοινωνιών προς την αειφόρο ανάπτυξη (ΑΑ). 
Αυτό απαιτεί τον αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και των δομών, όπως επίσης 
την αναπλαισίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.  

                                                           

 

1Μιχαήλ Σκούλλος: «Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μετά τη Δεκαετία του ΟΗΕ: Πρωτοβουλίες και Δράσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο»  
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Η ΕΑΑ αφορά τον πυρήνα της διδασκαλίας και της μάθησης και δεν μπορεί να θεωρείται ως ένα 
πρόσθετο στις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές2. 

Προτεραιότητες του GAP 

1. Ενίσχυση πολιτικής 
2. Προσέγγιση Ολοκληρωμένου Ιδρύματος (WIA) 
3. Εκπαιδευτικοί 
4. Νέοι 
5. Τοπικές κοινωνίες 

 

 

 

 

1.2. Νέος Ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Με βάση τα ανωτέρω, η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) είναι η εκπαίδευση των ατόμων 
και των κοινοτήτων, με στόχο τη μετάβαση σε μια κοινωνία που όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι γνώστες 
των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των πολυσχιδών αιτιών τους, αναζητούν συλλογικά και 
προτείνουν τις λύσεις σε αυτά τα προβλήματα, καθώς επίσης έχουν αποδεχτεί  το κίνητρο για την 
επίλυσή τους.  

Όπως αναφέρθηκε, η ΕΑΑ είναι ζωτικής σημασίας για την ενεργοποίηση και ανάληψη δράσεων από 
τους πολίτες, καθώς επίσης για την ενίσχυση της δημόσιας περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 
Επίσης, αναδεικνύεται ότι ο ρόλος της βρίσκεται στη διασφάλιση ότι οι μελλοντικές παγκόσμιες 
εξελίξεις της κοινωνίας θα υποστηρίξουν την ποιότητα ζωής, μέσα από την προστασία του 
περιβάλλοντος, την εξάλειψη της φτώχειας, την ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων και την υιοθέτηση 
της αειφόρου ανάπτυξης. 

                                                           

 

2 Καλαϊτζίδης, Δ.: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: από το θρανίο και το έδρανο στην κοινωνική-οικονομική αρένα 
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Η ΕΑΑ ακόμη, προτάσσει την ανάγκη για επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης και θέτει σε 
προτεραιότητα την ηθική διάσταση, προβάλλοντας ως καίρια θέματα την ισότητα, την αλληλεγγύη, 
το σεβασμό και την κατανόηση της διαφορετικότητας των πολιτισμών, με στόχο την ισορροπία 
ανάμεσα στις κοινωνίες, η οποία είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση της αειφόρου ανάπτυξης. 
Στην κατεύθυνση αυτή του επαναπροσανατολισμού της εκπαίδευσης τονίζεται η σημασία για 
έμφαση σε διαφορετικές μορφές μάθησης και για υποστήριξη μη-τυπικών και άτυπων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας (Foster, 2002). Ο ρόλος μάλιστα της μη- τυπικής 
ΕΑΑ, καθώς αυτή αναπτύσσεται σε μια συνεχή δια βίου διαδικασία, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός 
ως περισσότερο προσανατολισμένος στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου (UNECE, 2005). Τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) αποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα μη-τυπικής μάθησης, 
αφού αν και έχουν μια οργανωμένη δομή, οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες διαφέρουν από τις 
συνηθισμένες διαδικασίες της τυπικής εκπαίδευσης. 

Στα πλαίσια της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπου αναδύονται η δια βίου μάθηση και η 
εκπαίδευση ενηλίκων ως κυρίαρχα χαρακτηριστικά της μάθησης, οι δράσεις ενός Κ.Π.Ε. θα πρέπει να 
αναπτυχθούν με μια έννοια πιο ευρεία και πιο ολοκληρωμένη, η οποία θα περιλαμβάνει 
αλληλοσχετιζόμενα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα και οι οποίες θα 
απευθύνονται σε ευρύτερο «κοινό». Το άνοιγμα αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχθεί στις αρχές 
της κοινωνικής μάθησης. Η κοινωνική μάθηση είναι μια ιδιαίτερη μορφή μάθησης η οποία μπορεί εν 
δυνάμει να συμβάλλει στο να γίνει πραγματικότητα η δημιουργία μια κοινωνίας μάθησης που 
αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την κατάκτηση της ΑΑ. 

Ως εκ’ τούτου, ο ρόλος των Κ.Π.Ε. θα πρέπει σταδιακά να διαφοροποιηθεί και η θεματολογία τους να 
διερευνηθεί περαιτέρω και να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο διεπιστημονικό πεδίο με μεγαλύτερη 
έμφαση σε άλλους κλάδους που σχετίζονται με την αειφορία, όπως η υγεία, η διατροφή, ο 
πολιτισμός, η ιστορία, κλπ.   

Σε κάθε περίπτωση αναδεικνύεται ότι η λειτουργία κάθε Κ.Π.Ε. θα πρέπει  να εστιάζει στην κοινωνική 
μάθηση και στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών με στόχο την αλλαγή των αντιλήψεων και 
συμπεριφορών στην κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος.   Στην κατεύθυνση 
αυτή τα Κ.Π.Ε. δεν θα πρέπει να αποτελούν κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη στενή έννοια, 
αλλά Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία Κ.Π.Ε.Α.  Η θέση τους είναι σε άμεση 
σύνδεση με το σχολείο και ταυτόχρονα μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, διαμορφώνοντας υπεύθυνους 
και ολοκληρωμένους πολίτες.  

Με τον τρόπο αυτό τα Κ.Π.Ε. είναι σκόπιμο να μετασχηματιστούν σε κόμβους διασύνδεσης του 
σχολείου με τις  τοπικές κοινωνίες, διασφαλίζοντας σε συνεχή βάση, αμφίδρομη επικοινωνία με τη 
σχολική κοινότητα, σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα της τοπικής δραστηριότητας 
στο βαθμό που ενσωματώνει την προβληματική της ΑΑ. 
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2. Δομές Διαχείρισης του Εκπαιδευτικού Έργου 

2.1. Οργανωτικές Παρεμβάσεις σε Επιτελικό Επίπεδο 

2.1.1. Υφιστάμενη Διάρθρωση 

Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο σήμερα είναι να συνειδητοποιήσουν 
οι μαθητές/τριες τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να 
ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν 
με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής 
τους.  

Στην κατεύθυνση αυτή έχοντας ως δεδομένο ότι τα Κ.Π.Ε. με βάση το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας  τους, απευθύνονται σε όλες τις ομάδες και βαθμίδες εκπαιδευομένων που 
αντίστοιχα καλύπτει το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με το υφιστάμενο οργανόγραμμα, οι 
αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι 
κατακερματισμένες και ενταγμένες κάτω από την ευθύνη διαφορετικών Διευθύνσεων και 
Τομέων, ως εξής: 

 Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης 

 Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής με 
αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την «ανάπτυξη του θεσμού της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης» και τα Κ.Π.Ε. 

 Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης – Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αρμόδιο για: 

o τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Κ.Π.Ε. 
o την ανάπτυξη του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
o τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος κάθε σχολικής 

μονάδας 
o το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος 

 Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας 
και Σχολικής Ζωής με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την «ανάπτυξη του θεσμού 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης» 

 Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς 

 Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης – Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και 
Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων τη 
«διαμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου των προγραμματικών συμβάσεων 
με τους Δήμους για την ανάθεση της λειτουργίας και της διαχείρισης των 
τοπικών δομών και των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, 
καθώς και των προγραμμάτων ΔΒΜ των Κ.Π.Ε.» 

 Διεύθυνση Νέας Γενιάς– Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής με 
αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την «ανάπτυξη της Οικολογικής – 
Περιβαλλοντικής Παιδείας των νέων» 

Η παραπάνω κατανομή των αρμοδιοτήτων στο υφιστάμενο οργανόγραμμα δημιουργεί 
αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων των επιμέρους Διευθύνσεων  
προκειμένου να διασφαλίζεται η οριζόντια συνεργασία όλων των εμπλεκομένων επιτελικών 
μονάδων και η ανταπόκριση στα αιτήματα των Κ.Π.Ε. και των εκπαιδευομένων όλων των 
βαθμίδων, ενώ συχνά η προτεραιοποίηση των αναγκών καθίσταται σύνθετη. 



Μελέτη αξιολόγησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Τεύχος Ε-Προτάσεις Αναδόχου 

 Σελίδα | 9 

 

Η κατάσταση αυτή επιβαρύνεται περαιτέρω δεδομένου ότι η μονάδα συντονισμού του 
επιστημονικού  έργου των Κ.Π.Ε. -δηλαδή το Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 
Διεύθυνσης  Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης– 
βρίσκεται ενταγμένη στο τρίτο επίπεδο αναφοράς προς τη διοίκηση του Υπουργείου, κάτω 
από μία μόνο Διεύθυνση «χρήστη» των υπηρεσιών των Κ.Π.Ε. 

Ως αποτέλεσμα, οι διαδικασίες της κάθετης επικοινωνίας αντίστοιχα καθίσταται χρονοβόρες 
και γραφειοκρατικές, αφού σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαπεραστούν πολλαπλά επίπεδα 
αναφοράς, ιεραρχίας  και επικοινωνίας. Επίσης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής 
συντονισμός των δραστηριοτήτων των Κ.Π.Ε. με τις αντίστοιχες δραστηριότητες στα  σχολεία. 

2.1.2. Επισημάνσεις - Κατευθύνσεις  

Επιπρόσθετα, με βάση τις κατευθύνσεις που προκύπτουν από τη μελέτη των καλών 
πρακτικών, αποδεικνύεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη, η αναγνώριση της σημασίας μίας σειράς 
λειτουργιών, σε κεντρικό / επιτελικό επίπεδο,  ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα Κ.Π.Ε.Α. 
χαρακτηρίζονται από εσωτερική αποδοτικότητα και μεγιστοποιούν τα οφέλη τους στην 
εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία που δραστηριοποιούνται. 

Ειδικότερα, απαιτείται η αναγνώριση και συστηματοποίηση των ακόλουθων κρίσιμων 
εργασιών οι οποίες, όπως επισημαίνεται, δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα στο βαθμό που 
θα έπρεπε κάτω από το υφιστάμενο πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης στο 
επιτελικό επίπεδο του Υπουργείου Παιδείας: 

 Αναβάθμισης του θεσμού και του πλαισίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και 
μετάβασης της στην ΕΑΑ μέσω του συντονισμού των Κ.Π.Ε.Α. με την αντίστοιχη 
ανάπτυξη της ΕΑΑ στα σχολεία / Αναβάθμισης της διαθεματικής εκπαίδευσης σε 
συνεργασία με ειδικούς από άλλες αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου ή και εκτός 
αυτού και εμπλουτισμό της θεματολογίας των προγραμμάτων, ώστε να καλύπτονται 
από την οπτική του περιβάλλοντος και της αειφορίας οι τομείς της υγείας, της 
διατροφής, του πολιτισμού, κλπ. 

 Ολοκληρωμένη και ορθολογική κατανομή των πόρων σε όλες τις ομάδες-στόχους 
στις οποίες οφείλει να απευθύνεται ένα Κ.Π.Ε.Α., ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση της ΕΑΑ, και να υποστηριχτεί και συστηματοποιηθεί σε βάθος χρόνου, 
η διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών  και ειδικότερα σε: 

 Παιδιά προσχολικής ηλικίας 

 Μαθητές Α-βάθμιας / Μαθητές Β-βάθμιας / επαγγελματικής εκπαίδευσης 

 Φοιτητές, σπουδαστές μεταλυκιακής εκπαίδευσης, κλπ. 

 Ευρύ κοινό –ενήλικες 
 Διαμόρφωση ενιαίου και αναλυτικού πλαισίου λειτουργίας για όλα τα Κ.Π.Ε.Α. και 

παροχή κατευθύνσεων με στόχο την αναβάθμιση της αποστολής τους και την παροχή  
συγκρίσιμων υπηρεσιών από όλα τα Κ.Π.Ε.Α. και σε όλη την επικράτεια 

 Συνεχής παρακολούθηση της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων των Κ.Π.Ε.Α., 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που επιτελούν και λήψη διορθωτικών μέτρων 
για υποστήριξη τους, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις αδυναμίες, τα προβλήματα 
και τις ανάγκες που εντοπίζονται 

 Προβολή του έργου των Κ.Π.Ε.Α. συνολικά και της συμβολής τους στους στόχους της 
ΕΑΑ, καθώς επίσης ανάδειξη καλών πρακτικών και προγραμμάτων που ήδη 
καταγράφονται με πρωτοβουλία συγκεκριμένων δραστήριων Κ.Π.Ε.Α. προκειμένου 
να αξιοποιηθούν και να γενικευτούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, υπό τον κατάλληλο 
συντονισμό 
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 Συντονισμός της επιστημονικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, μέσω 
συγκέντρωσης, ψηφιοποίησης, επικαιροποίησης και διάθεσης του σε όλο το δίκτυο, 
με στόχο: 

 τόσο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την αποφυγή επικαλύψεων σε 
παρεμφερή προγράμματα, 

 όσο και τη βελτιστοποίηση  της ποιότητας του περιεχομένου των 
προγραμμάτων και του υλικού που προσφέρεται. 

2.1.3. Πρόταση 

Σε κάθε περίπτωση διαφαίνεται η αναγκαιότητα για τη δημιουργία ενός ισχυρού κέντρου 
συντονισμού και λήψης αποφάσεων, το οποίο θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για την 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στο Υπουργείο Παιδείας και το οποίο θα έχει 
συνολικά την ευθύνη για την ανάπτυξη της ΕΑΑ στην εκπαίδευση. Εκεί θα ενταχθούν και τα 
Κ.Π.Ε.Α., με στόχο την αλληλοσυμπλήρωση και τον συντονισμό όλων των δράσεων για την 
ΕΑΑ. Ειδικότερα : 

 θα υλοποιήσει τις αναγκαίες κατευθυντήριες μεταρρυθμίσεις του πλαισίου για την 
ΕΑΑ που αναδεικνύονται, σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα, σε στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου, 

 θα συγκροτήσει μία ολοκληρωμένη δομή προώθησης, διαχείρισης και διάχυσης των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτομιών που θα ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, 

 θα εξετάζει καλές πρακτικές του εξωτερικού και θα προβάλει αντίστοιχα τη 
μοναδικότητα του Ελληνικού παραδείγματος διεθνώς, 

 θα συντονίζει συνολικά τα θέματα των Κ.Π.Ε.Α., και του μετασχηματισμού της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την αειφορία. 

Με βάση τα ανωτέρω, έχοντας ως δεδομένη την ανάγκη: 

 ένταξης των επιτελικών εργασιών σε μία αναβαθμισμένη δομή με συνολική ευθύνη 
και συγκεντρωμένες αρμοδιότητες, η οποία να καλύπτει ολοκληρωμένα και 
ισόρροπα όλες τις ανάγκες της ΕΑΑ, θέτοντας θεματικές κατευθύνσεις και 
προτεραιότητες για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ομάδες εκπαιδευομένων, 

 αμεσότητας στην επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να γίνεται 
αποδέκτης των σχετικών κατευθύνσεων του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα που 
χρήζουν άμεσης υλοποίησης, δεδομένων των δεσμεύσεων της χώρας για την ΕΑΑ και 
των κατευθύνσεων  που τίθενται για την εθνική πολιτική, 

 αναβάθμισης των λειτουργιών παρακολούθησης, αξιολόγησης και παροχής 
κατευθύνσεων, καθώς επίσης εντατικοποίησης των εργασιών προβολής, 
επιστημονικής αξιοποίησης και προώθησης των αποτελεσμάτων που παράγονται  
(όπως αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα), 

προτείνεται η δημιουργία εξειδικευμένης μονάδας Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΕΑΑ) εκτός των Διευθύνσεων Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης της  
α’βάθμιας και β’βάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγόμενης στο πρώτο επίπεδο αναφοράς στη 
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα 
έχει την συνολική ευθύνη, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, για την 
υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των Κ.Π.Ε.Α. με το νέο τους ρόλο.  Η Μονάδα θα έχει 
τη συνολική ευθύνη για τη χάραξη πολιτικής ως προς την ΕΑΑ στην Α’ και Β’ Εκπαίδευση. Σε 
αυτή θα ενταχθούν τα Κ.Π.Ε.Α. ώστε να υπάρχει συντονισμός με τις άλλες δράσεις που 
αναπτύσσονται για την ΕΑΑ. 
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Σημειώνεται πως η πρόταση αυτή είναι επίσης συμβατή και συμμετρική με την οργάνωση 
που ήδη υπάρχει σε περιφερειακό επίπεδο, όπου τα Κ.Π.Ε. σήμερα,  δεν εντάσσονται στις 
Διευθύνσεις Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης περιφερειακών ενοτήτων, αλλά 
υπάγονται απευθείας στην Περιφερειακή  Δομή. 

Η νέα Μονάδα ΕΑΑ μέσω του αναβαθμισμένου ιεραρχικού επιπέδου διοίκησης που θα 
έχει, θα μπορεί να  συνθέτει σε οριζόντιο επίπεδο τις ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών 
ομάδων και για το λόγο αυτό θα συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες μονάδες του 
Υπουργείου, προκειμένου να διασφαλίζεται η απαιτούμενη δικτύωση, ο συντονισμός, η 
διαχείριση πόρων  και ο απαιτούμενος διαθεματικός εμπλουτισμός της εκπαίδευσης. 

Η θεματολογία  η οποία θα υποστηρίζεται θα πρέπει να πηγάζει από την αναγκαιότητα της 
προστασίας του φυσικού, ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος με την προβολή κρίσιμων 
θεμάτων σύμφωνα με τις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες προτεραιότητες, όπως αυτές 
διατυπώθηκαν σε διεθνείς διασκέψεις. Η ΕΑΑ διευρύνει τη θεματολογία και τους στόχους 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιλαμβάνοντας τις κοινωνικές και οικονομικές 
διαστάσεις του αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού προβλήματος. Κατά συνέπεια 
ενσωματώνει ζητήματα όπως η ισότητα των φύλων, οι ανθρώπινες αξίες, η μετανάστευση, 
προβλήματα των μειονοτήτων, καθώς και ζητήματα αγωγής υγείας.  

Η νέα Μονάδα ΕΑΑ θα συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες οι οποίες στο υφιστάμενο 
οργανόγραμμα είναι διάσπαρτες και εκτελούνται αποσπασματικά σε διαφορετικές 
Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και ειδικότερα σε: 

 Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – 
Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής    

 Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
– Τμήμα Δ΄ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

 Τμήμα Γ’ Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής (Αγωγή υγείας και Πολιτιστικά 
Θέματα) 

 Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄ Μαθητικής Μέριμνας και 
Σχολικής Ζωής,  

 Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης– Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων   

 Διεύθυνση Νέας Γενιάς– Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής 

Για το σκοπό αυτό η νέα Μονάδα που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη 
στελέχωση, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει, τόσο στο σύνολο των νέων αρμοδιοτήτων που 
θα συγκεντρώσει, όσο και στους αναβαθμισμένους στόχους της ΕΑΑ, κυρίως σε ότι αφορά 
την επάρκεια της απαιτούμενης διαθεματικότητας με τα αντικείμενα της αγωγής υγείας, του 
πολιτισμού, κλπ. 
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Επίσης, για λόγους δημιουργίας κατάλληλων «γεφυρών συνεργασίας» της νέας Μονάδας 
ΕΑΑ με τις Διευθύνσεις αυτές και προκειμένου να διασφαλίζεται η ενημέρωση και η 
διοικητική ενοποίηση για τον συντονισμό των προγραμμάτων του σχολείου και των Κ.Π.Ε.Α., 
προτείνεται η θεσμοθέτηση νέας Επιτροπής του Υπουργείου η οποία θα καλύπτει όλες τις 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες αλληλεπίδρασης και θα μεριμνά για την ομαλή εξαγωγή των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λοιπών δράσεων, σε επιτελικό επίπεδο.  

Στην κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο της Επιτροπής θα πρέπει απαρέγκλιτα στην αρχή του 
σχολικού έτους, να πραγματοποιείται ο αρχικός προγραμματισμός στα θέματα ΕΑΑ (και τη 
σύνδεση των Κ.Π.Ε.Α. με τα σχολεία ως τμήματα ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ΕΑΑ), 
συνθέτοντας τις απόψεις όλων των Διευθύνσεων που εκπροσωπούν τις διακριτές ομάδες 
εκπαιδευομένων. Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει όταν προκύπτουν 
απρόβλεπτα ζητήματα τα οποία απαιτούν άμεση αντιμετώπιση εντός των Υπηρεσιών του 
Υπουργείου. 

Στην Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάζει υπό την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, θα 
συμμετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των Διευθύνσεων, ώστε τα ζητήματα να διεκπεραιώνονται 
χωρίς καθυστερήσεις για τη σχολική κοινότητα. 

Επιπρόσθετα με στόχο τη διασφάλιση της επιστημονικής επάρκειας και της ενσωμάτωσης 
όλων των εξελίξεων και νεότερων κατευθύνσεων στο πεδίο της ΕΑΑ, σε βάθος χρόνου 
προτείνεται η δημιουργία ενός νέου Οργάνου με συμμετοχή στελεχών της ευρύτερης 
επιστημονικής κοινότητας π.χ. Ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους Φορέων στο χώρο της ΕΑΑ,  
το οποίο θα μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμιση των στόχων και της δραστηριοποίησης 
των Κ.Π.Ε.Α. για μεταρρυθμίσεις σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.  
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Το εν λόγω Συμβούλιο, το οποίο θα ενσωματώνει συστηματικά τις καλές πρακτικές και την 
έξωθεν καλή εμπειρία, θα πρέπει: 

 να στηρίζει τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ΕΑΑ σε εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών και διεθνών δεσμεύσεων της χώρας (ΕΕ, UNESCO, UNECE), 

 να διαμορφώνει την εκπαιδευτική πολιτική στο πεδίο αυτό, 
 να θέτει το πλαίσιο για τις δράσεις όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της ΕΑΑ, 
 να δίνει τις κατευθύνσεις, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π., για το εκπαιδευτικό υλικό και 

να χαράσσει τις κατευθύνσεις για τα προγράμματα των Κ.Π.Ε.Α. με γνώμονα τη 
διαρκή ανάπτυξη του θεσμού της ΕΑΑ, 

 να διερευνά τη διασύνδεση της ΕΑΑ με πολλαπλές περιοχές του αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών, 

 να καθορίζει το πλαίσιο συνεργασιών, με στόχο την ανάπτυξη καινοτομίας και τη 
διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας της ακαδημαϊκής κοινότητας στις θεματικές 
της ΕΑΑ, 

 να αξιοποιεί  τα αποτελέσματα της έρευνας φοιτητών στο πλαίσιο μεταπτυχιακών 
εργασιών με στόχο την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα 
υλοποιούν τα Κ.Π.Ε.Α. και να δημιουργεί την κατάλληλη διασύνδεση ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
πρακτική άσκηση φοιτητών (αφού οριστούν οι ειδικότητες) ώστε να ενισχύεται το 
έργο των Κ.Π.Ε.Α., 

 να δίνει τις κατευθύνσεις για την απαιτούμενη επιμόρφωση των στελεχών των 
Κ.Π.Ε.Α. και να διαμορφώνει στρατηγικές κατευθύνσεις για την επιμόρφωση 
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και των Θεσμικών Φορέων υπό το πρίσμα της ΑΑ, 

 να υποστηρίζει τη διασύνδεση των Κ.Π.Ε.Α. με φορείς που ενδιαφέρονται να 
υλοποιήσουν ανταποδοτικές δράσεις με αντικείμενο την εκπαίδευση για το 
περιβάλλον και την ΑΑ. 

Βασικοί στόχοι του Συμβουλίου Επιστημονικής Επάρκειας για την ΕΑΑ θα είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ενσωμάτωση της ΕΑΑ σε όλα τα επίπεδα του του συστήματος τυπικής, μη-τυπικής 
και άτυπης μάθησης. 

2. Ενίσχυση του τομέα της μη τυπικής μάθησης, με τον εμπλουτισμό των κοινωνικο-
πολιτιστικών, οικονομικών και οικολογικών γνώσεων μέσω της ΕΑΑ. 

3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων / ικανοτήτων   του  ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ΕΑΑ. 
4. Ενδυνάμωση συνεργασιών: ανταλλαγή περιβαλλοντικών πληροφοριών και πόρων, η 

υποστήριξη της υιοθέτησης και της εφαρμογής της ΕΑΑ, μέσω των τυπικών και των 
άτυπων δικτύων σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο. 

Τα ανωτέρω συντονιστικά Όργανα, τα οποία προτείνεται να θεσμοθετηθούν παρουσιάζονται 
συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα: 
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Επίσης η δημιουργία της νέας Μονάδας Ε.Α.Α.  σε υψηλότερο ιεραρχικό επίπεδο,  θα αποτελέσει ένα 
ισχυρό κέντρο εντός του Υπουργείου αλλά και εκτός από αυτό, το οποίο θα έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει τα εξής: 

 αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, για την ανάπτυξη ενός «συνολικού στρατηγικού 
εθνικού πλαισίου δράσης» για την προσεχή εικοσαετία που θα περιλαμβάνει όλες τις 
ενέργειες και δράσεις της ΕΑΑ  στην τυπική, αλλά και τη μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση, 
μέσω στήριξης των δράσεων των Κ.Π.Ε.Α. αλλά και γενικότερα των δράσεων της ΕΑΑ. 

 ενίσχυση της μαθητοκεντρικής προσέγγισης και της χρήσης καινοτόμων μεθόδων μάθησης και 
διδασκαλίας, της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου εργασίας, της μελέτης πεδίου και των 
εργαστηρίων θεματικών δραστηριοτήτων, 

 στοχευμένη και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών της ΕΑΑ, με παράλληλη 
παρακολούθηση του αντίκτυπου της στοχευμένης αυτής επιμόρφωσης,  

 ενίσχυση της δικτύωσης των σχολείων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, και 
ειδικότερα συμμετοχή των Κ.Π.Ε.Α. σε Θεματικά Δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά κυρίως και κατά 
περίπτωση εθνικά, διεθνή) σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

 διασύνδεση των Κ.Π.Ε.Α. με Εκπαιδευτικούς φορείς Εθνικούς ή Διεθνείς που ενδιαφέρονται να 
υλοποιήσουν θερινά σχολεία και Erasmus+ και διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου  ώστε τα 
Κ.Π.Ε.Α. να διευκολύνονται στην υλοποίηση αυτών των δράσεων, 

 αναζήτηση και εξοικονόμηση οικονομικών πόρων (π.χ. μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
ανταποδοτικών υπηρεσιών, οργάνωσης προμηθειών), ώστε να υποστηριχτεί η 
δραστηριοποίηση των εν λόγω δομών εκπαίδευσης, 

 αξιοποίηση της σωρευμένης εμπειρίας από τη δραστηριοποίηση της Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, της διεθνούς εμπειρίας και των καλών πρακτικών που τη 
συνοδεύουν, 

 θεσμοθετημένη διασύνδεση των Κ.Π.Ε.Α. με Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. για επιμόρφωση φοιτητών 
παιδαγωγικών & καθηγητικών σχολών (εν δυνάμει εκπαιδευτικών) αλλά και άλλων τμημάτων 
(περιβάλλοντος,  γραμματέων , πληροφορικής, κλπ.). 
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2.2. Οργανωτικές Παρεμβάσεις σε Περιφερειακό Επίπεδο 

2.2.1. Υφιστάμενη Διάρθρωση 

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν 
εγκατασταθεί και λειτουργούν οι παρακάτω δομές ή ρόλοι: 

 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) 
 Κέντρα Σχολικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.)  
 Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων)  
 Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) 
 Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) 
 Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (ΣΣΝ) 
 Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ( ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) 
 Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) 

Από αυτές τις δομές, κάποιες όπως τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΣΕΠ, ΣΣΝ, ανήκουν διοικητικά στην 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), ενώ άλλες όπως τα Κ.Π.Ε., ΠΕΚ, ΚΕ.Δ.Δ.Υ,  
υπάγονται απευθείας  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ).  

Στην υπάρχουσα κατάσταση, έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στη λειτουργία και τη διασύνδεση 
των προαναφερθέντων δομών και ειδικότερα σε ότι αφορά τα Κ.Π.Ε. εντοπίζεται: 

 κατακερματισμός των δράσεων και έλλειψη συνεργατικού προγραμματισμού 
 έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δομών κατά την υλοποίηση διαφόρων συνεργατικών 

δράσεων  
 δυσκολία πρόσβασης στο υλικό όλων των δράσεων για ενίσχυση της διαθεματικής 

εκπαίδευσης  
 αδυναμία υλοποίησης σεμιναρίων από απόσταση ή μεικτών σε ορισμένες περιπτώσεις 
 γραφειοκρατικές διαδικασίες για εκπόνηση προγράμματος, υλοποίηση δράσεων, 

έγκριση από την ΔΔΕ ή ΔΠΕ ή ΠΔΕ 
 ελλιπή παιδαγωγικό σχεδιασμό ορισμένων δράσεων στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

σε συνεργασία με τους Συμβούλους Παιδαγωγικής Ευθύνης των σχολείων 
 ελλείψεις στις υποδομές και στην υποστήριξη/συντήρησή τους   
 δυσκολία εντοπισμού των αναγκών των εκπαιδευτικών (επιμόρφωση, απόκτηση 

γνώσεων σε συγκεκριμένα θέματα, αντιμετώπιση προβλημάτων στο σχολικό 
περιβάλλον). 



Μελέτη αξιολόγησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Τεύχος Ε-Προτάσεις Αναδόχου 

 Σελίδα | 18 

 

 

2.2.2. Πρόταση 

Στόχος σε περιφερειακό επίπεδο λειτουργίας του Υπουργείου είναι να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλοι μηχανισμοί οι οποίοι θα παράγουν, θα συγκεντρώνουν, θα αξιολογούν και θα 
διαχέουν στην εκπαιδευτική κοινότητα πρωτότυπες και ευφυείς διδακτικές δραστηριότητες και 
πόρους, στους τομείς της ανάπτυξης των αξιών που συνιστούν τη δημοκρατική συνείδηση και 
συμμετοχή, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για τον πολιτισμό, την αγωγή 
υγείας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κ.ά. στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). 

Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζεται το πλέον κατάλληλο μοντέλο διασύνδεσης των επιμέρους 
δομών, ώστε να  είναι παραγωγικές, αποτελεσματικές και ευέλικτες,  χωρίς τη δημιουργία 
πολυσύνθετων σχημάτων, που μπορεί να καθυστερήσουν: 

 την ομαλή μετάβαση στο «νέο αναβαθμισμένο Κ.Π.Ε.Α.» και την υλοποίηση σειράς 
πρωτοβουλιών 

 την ευθυγράμμιση των Κ.Π.Ε.Α. στην κατεύθυνση της επιθυμητής αποτελεσματικότητας 
και  αποδοτικότητας και ταυτόχρονα της επίτευξης των στόχων της ΕΑΑ. 

Σε κάθε περίπτωση, ως βασική προϋπόθεση σε επίπεδο σχεδιασμού του πλαισίου της ΕΑΑ είναι: 

 ‘Όλες οι σχολικές δραστηριότητες να στοχεύσουν προς την ΑΑ ώστε να διασυνδεθούν 
όλες οι θεματικές περιοχές (περιβάλλον, φτώχεια, υγεία, διατροφή, πολιτισμός, ιστορία, 
κλπ.) 
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 Να προωθηθεί η θεσμική συνεργασία ανάμεσα στα Κ.Π.Ε.Α. της ίδιας περιφέρειας η 
οποία ενισχύει την αξιοποίηση συνεργειών και εμπειριών και συμβάλλει στην 
αποτελεσματική διαχείριση πόρων. 

Σήμερα, στο Συντονιστικό Όργανο σε επίπεδο Περιφέρειας, το Σ.Ε.Κ.Π.Ε. συμμετέχουν: 

 Οι Υπεύθυνοι από τα Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας υπό το συντονισμό ενός εξ αυτών,      
 Οι Υπεύθυνοι Π.Ε / Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, α’ βάθμιας & β’ βάθμιας 

εκπαίδευσης της οικείας Περιφέρειας, 
 Ένας εκπαιδευτικός α’ βάθμιας ή β’ βάθμιας εκπαίδευσης εναλλάξ, με εμπειρία σε Π.Ε. 

(σε προγενέστερο στάδιο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης). 

Με βάση τα ανωτέρω, σε ότι αφορά οργανωτικές παρεμβάσεις σε περιφερειακό επίπεδο, 
προτείνεται η διεύρυνση της συμμετοχής στο Συντονιστικό Όργανο των Περιφερειών για τα 
Κ.Π.Ε.Α., δηλαδή στη Σ.Ε.Κ.Π.Ε., και ειδικότερα η συμμετοχή σε αυτό, ως μέλη, ενός ή 
περισσότερων εκπροσώπων των άλλων δομών της κάθε Περιφέρειας. Για λόγους 
συμβατότητας με το νέο ρόλο των Κ.Π.Ε.Α., η Σ.Ε.Κ.Π.Ε. θα πρέπει αντίστοιχα να μετονομαστεί 
σε Σ.Ε.Κ.Π.Ε.Α. 

Επίσης δεδομένης της κατεύθυνσης για της ολιστικής προσέγγισης της ΕΑΑ, στη Σ.Ε.Κ.Π.Ε.Α., 
όπου στις Διευθύνσεις α’ βάθμιας & β’ βάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιούνται οι ρόλοι των 
Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και διαθέτουν εξειδικευμένους Υπευθύνους, θα πρέπει 
να συμμετέχουν όλες οι ειδικότητες για λόγους κάλυψης με πληρότητα της θεματολογίας της 
ΕΑΑ. Αντίθετα στις περιπτώσεις που οι ρόλοι των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι 
ενιαίοι, η συμμετοχή τους εξυπηρετεί τη σύνθεση των αναγκών στην κατεύθυνση της 
διαθεματικότητας. 

Σε ότι αφορά τις δομές που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία των Διευθύνσεων 2-βαθμιας 
εκπαίδευσης περιφερειακών ενοτήτων, δηλαδή τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΣΕΠ, κλπ για λόγους 
διατήρησης σε λογικά πλαίσια του πλήθους των συμμετεχόντων στη Συντονιστική Επιτροπή,  οι 
δομές αυτές προτείνεται να εκπροσωπούνται από τους αντίστοιχους προϊστάμενους των 
Διευθύνσεων 2-βαθμιας εκπαίδευσης περιφερειακών ενοτήτων, οι οποίες έχουν γνώση των 
αναγκών και των προτεραιοτήτων των δομών ευθύνης τους.  Κατά περίπτωση οι Διευθυντές 
μπορεί να ορίζουν έναν εκπρόσωπο για συμμετοχή στο Συμβουλευτικό Όργανο, ο οποίος θα 
πρέπει να συνθέτει / μεταφέρει όλες τις  απόψεις για τα επιμέρους θέματα συνεργασίας / 
διαθεματικότητας / αξιοποίησης πόρων, κλπ. 

Μελλοντικά σε περίπτωση που αποφασιστεί αλλαγή του οργανογράμματος σε επίπεδο 
περιφέρειας και ένταξη των δομών ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΣΕΠ, κλπ. κάτω από νέο σχήμα διοίκησης, 
προτείνεται η συμμετοχή του/των επικεφαλής  του νέου σχήματος στο Συμβουλευτικό Όργανο,  
ώστε εκ της θέσεως του να συνεισφέρει στη σύνθεση του προγραμματισμού και στη διεύρυνση 
των συνεργασιών. 

Στις συναντήσεις της Σ.Ε.Κ.Π.Ε.Α.,  θα διαμορφώνονται οι στόχοι της νέας σχολικής χρονιάς σε 
ότι αφορά την Ε.Α.Α. ανά Περιφέρεια και θα συντονίζεται ο προγραμματισμός έργου και οι 
συνεργασίες: 

 τόσο ανάμεσα στα Κ.Π.Ε.Α. της Περιφέρειας, για την ορθολογική ποσοτική & ποιοτική 
κατανομή των δράσεων μεταξύ τους, 

 όσο και ανάμεσα στα Κ.Π.Ε.Α. και σε άλλες δομές σε περιφερειακό επίπεδο, με τις 
οποίες κατά περίπτωση θα πρέπει να καθοριστούν διαθεματικές προτεραιότητες και 
προγράμματα. 

Η Σ.Ε.Κ.Π.Ε.Α. θα πρέπει να συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον δύο φορές το χρόνο για προγραμματισμό 
και απολογισμό των εργασιών.  Στο τέλος του σχολικού έτους προτείνεται να γίνεται απολογισμός 
και ταυτόχρονα ο αρχικός προγραμματισμός του επόμενου σχολικού έτους, ώστε στην αρχή του 
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σχολικού έτους να υπάρχει κάποιος βαθμός ετοιμότητας και  ταχεία έναρξη των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και λοιπών δράσεων.  

Σημειώνεται πως, δεδομένης της διεύρυνσης της θεματολογίας στην κατεύθυνση της ΕΑΑ και του 
νέου ρόλου των Κ.Π.Ε.Α. σχετικά με την κοινωνική μάθηση και την εμπλοκή των Κ.Π.Ε.Α. με την 
τοπική κοινωνία: 

 Κάθε Κ.Π.Ε.Α. θα πρέπει να εργαστεί για την ανάπτυξη νέων διαθεματικών 
προγραμμάτων βάσει των οδηγιών και κανόνων που θα διαμορφωθούν,  προκειμένου 
να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής εκπαιδευτικής και ευρύτερης κοινότητας. 

 Με τον τρόπο αυτό, τα σχολεία θα έχουν σε τοπικό επίπεδο πολύ μεγαλύτερο εύρος 
επιλογών και θεμάτων για τις δραστηριότητες τους,  ορίζοντας τις προτεραιότητες για τις 
επισκέψεις στα Κ.Π.Ε.Α., ως εξής: 

 Α΄ προτεραιότητα: επισκέψεις σε τοπικά Κ.Π.Ε.Α.,  

 Β΄ προτεραιότητα: επισκέψεις σε περιφερειακά Κ.Π.Ε.Α.,  

 Γ΄ προτεραιότητα: επισκέψεις σε  Κ.Π.Ε.Α. όμορων περιφερειών,   

 Δ΄ προτεραιότητα: επισκέψεις σε απομακρυσμένα Κ.Π.Ε.Α. (σε ειδικές περιπτώσεις, 
όπως νησιωτικές και ακριτικές περιοχές). 

Στην  κατεύθυνση αυτή σημειώνεται πως η συνεργασία με τους Δήμους θα μπορούσε να 
συμβάλει προς την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων με στόχο την κοινότητα, ώστε να 
λειτουργούν δηλαδή ως κόμβοι για συντονισμό των δραστηριοτήτων ΕΑΑ σε τοπικό επίπεδο, 
τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινότητα.  

Στη συνέχεια συνοψίζονται οι οργανωτικές παρεμβάσεις που προτείνονται για το περιφερειακό 
επίπεδο. 
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2.3. Προτάσεις Υποστήριξης της Οργάνωσης από Πληροφοριακά Συστήματα 

2.3.1. Γενικά 

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της ΕΑΑ, ένα από τα βασικότερα βήματα είναι η άμεση συλλογή αξιόπιστων 
δεδομένων από τα Κ.Π.Ε.Α., μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο που απαιτείται για τη συγκέντρωση και 
την επεξεργασία τους. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων 
στην πηγή στο πλαίσιο της λειτουργίας των Κ.Π.Ε.Α., στη βάση τυποποίησης των απαραίτητων 
πληροφοριών, και στη συνέχεια η συλλογή δεδομένων με αυτοματοποιημένο τρόπο κεντρικά. 

Η υποστήριξη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της οργάνωσης που αναφέρθηκαν στην 
προηγούμενη ενότητα, θα πρέπει να καλύψει τις ακόλουθες περιοχές: 

 Κατάρτιση προϋπολογισμού / προγραμματισμού εργασιών κάθε Κ.Π.Ε.Α. και συνολικά 
 Απολογισμό των στοιχείων  των Κ.Π.Ε.Α. σε ότι αφορά: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 Στοιχεία ωφελούμενων 

 Στοιχεία εσωτερικής αποδοτικότητας 

 Ανάπτυξης / βελτίωσης των ΚΠΕ 
 Δημιουργία αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού και διάθεση σε όλη την κοινότητα της ΕΑΑ  
 Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων 
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Τα δεδομένα,  κρίνεται σκόπιμο  να συλλέγονται με ένα τυποποιημένο τρόπο, ως εξής: 

 όσο είναι δυνατόν κατευθείαν από την πηγή, δηλαδή από τα Κ.Π.Ε.Α. και σε απλή αλλά 
ταυτόχρονα  αναλυτική μορφή, 

 περιορίζοντας την πολλαπλή καταχώρηση των αναγκαίων δεδομένων, 
 αντικαθιστώντας υφιστάμενες φόρμες ή πίνακες που συμπληρώνονται, ώστε να μην προκύπτει 

επιβάρυνση για τις μονάδες που παρέχουν τα στοιχεία. 

 

 

Για το σκοπό αυτό σε όλες τις προαναφερθείσες ενότητες, θα πρέπει να προβλεφθούν τα παρακάτω: 

 Δημιουργία τυποποιημένων φορμών στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλες οι μονάδες που θα 
πρέπει να εισάγουν στοιχεία. Η φόρμα θα συνοδεύεται από αναλυτικές επεξηγήσεις για όλη τη 
φόρμα, αλλά και για κάθε πεδίο ξεχωριστά. Τα στοιχεία που θα συμπληρώνονται στη φόρμα θα 
ελέγχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο για προφανή λάθη. 

 Δημοσίευση της τυποποιημένης φόρμας σε intranet περιβάλλον με πρόσβαση από τα Κ.Π.Ε.Α., 
στο οποίο κάθε εμπλεκόμενη μονάδα και υπάλληλος θα συνδέεται με τα στοιχεία αναγνώρισης 
που θα της έχουν δοθεί.  

 Τα στοιχεία που θα συμπληρώνει κάθε μονάδα θα αποθηκεύονται αυτόματα σε βάση 
δεδομένων, θα ομαδοποιούνται, και μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα τροφοδοτούν τις 
εφαρμογές παραγωγής αναφορών με πολλαπλά κριτήρια.  

 Οι εποπτεύουσες μονάδες θα μπορούν να ελέγχουν και να επικυρώνουν τα πρωτογενή στοιχεία 
που συμπληρώνουν τα Κ.Π.Ε.Α. (πχ βάσει σύμπραξης) και πριν την ολοκλήρωση της 
επεξεργασίας.   

 Για κάθε περίπτωση συλλογής δεδομένων, θα εκδίδεται, από την αρμόδια μονάδα, εγκύκλιος 
που θα περιγράφει τη διαδικασία, θα ορίζει τα προς συλλογή στοιχεία, αλλά και τους 
υπεύθυνους για την παροχή διευκρινήσεων ή επικαιροποιήσεων. 
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2.3.2. Κατάρτιση προϋπολογισμού / προγραμματισμού εργασιών Κ.Π.Ε.Α. 

Δεδομένου ότι η  διαδικασία επαναλαμβάνεται με αντίστοιχο τρόπο για κάθε Κ.Π.Ε.Α. στην αρχή κάθε 
έτους, η λειτουργία της κατάρτισης του προϋπολογισμού σε συνδυασμό με τον προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων και εργασιών κάθε Κ.Π.Ε.Α., θα πρέπει να υποστηρίζεται από εφαρμογή η οποία θα 
συγκεντρώνει από τα Κ.Π.Ε.Α. τις προτάσεις ανά κατηγορία δαπανών και θα βοηθά στην κεντρική 
επεξεργασία με σκοπό την οριστικοποίηση, βάσει δεικτών που συμβάλλουν στον εξορθολογισμό και 
στην τεκμηρίωση των σχετικών εγκρίσεων π.χ. σύγκριση με το μέσο κόστος υλοποίησης ενός 
προγράμματος, μέσο κόστος οργάνωσης μιας ημερίδας, κλπ. 

Οι προτάσεις των Κ.Π.Ε.Α. θα προωθούνται με ηλεκτρονικές φόρμες στην αρμόδια Υπηρεσία και 
ταυτόχρονα θα είναι προσβάσιμες από άλλες εποπτεύουσες μονάδες που έχουν ευθύνη για τα 
προγράμματα και το επιστημονικό τους περιεχόμενο.  Μετά την επεξεργασία από το κέντρο, οι φόρμες 
θα επιστρέφουν με αντίστοιχο τρόπο στα Κ.Π.Ε.Α. βάσει των οριστικοποιημένων στοιχείων, προκειμένου 
να προχωρήσουν σε υλοποίηση. 

Επίσης, για υποβοήθηση του προγραμματισμού απαιτείται η δημιουργία και τήρηση 
χρονοδιαγραμμάτων (υποβολή προγραμμάτων στα σχολεία, εγκρίσεις, αιτήσεις επισκέψεων στα 
Κ.Π.Ε.Α. κλπ.) από την αρχή του σχολικού έτους.  Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαία  η δημιουργία 
πλατφόρμας όπου θα αναρτώνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ισχύ και οι επιμορφωτικές δράσεις 
των Κ.Π.Ε.Α. ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί, και η δημιουργία κοινής βάσης 
δεδομένων για την υποβολή αιτήσεων σχολικών μονάδων για παρακολούθηση προγράμματος σε 
Κ.Π.Ε.Α. (κοινή φόρμα αίτησης). Στη βάση δεδομένων θα πρέπει να τηρείται η ιστορικότητα των 
συμμετοχών κάθε σχολείου, τάξης και κάθε εκπαιδευτικού, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία των 
εγκρίσεων και να είναι πιο δίκαιη η προτεραιοποίηση των συμμετοχών στις δραστηριότητες κάθε στα 
Κ.Π.Ε.Α.  Η αίτηση αφού εγκριθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση θα μπορεί να προωθείται 
επίσης ηλεκτρονικά στα Κ.Π.Ε.Α. (με κοινοποίηση στον αιτούντα) για συντόμευση του χρόνου 
προγραμματισμού.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση ιστορικότητας και μοναδικότητας 
είναι η ύπαρξη κωδικοποίησης για τα σχολεία, προγράμματα,  κτλ. 
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Τέλος, στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας θα πρέπει να πραγματοποιείται και η συγκέντρωση από τα 
Κ.Π.Ε.Α. των απαιτούμενων προμηθειών (σε ότι αφορά εξοπλισμό και υλικό, εξαιρουμένων των 
τροφίμων για ενίσχυση της τοπικής παραγωγής), με στόχο την οργάνωση κεντρικών διαγωνισμών, οι 
οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση σημαντικών ποσών, αλλά και χρόνου από το 
προσωπικό των Κ.Π.Ε.Α., ώστε αυτό να εστιάσει στο εκπαιδευτικό του έργο. Με τον τρόπο αυτό θα 
υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, θα είναι πιο εύκολη η κεντρική αναζήτηση πόρων και τα Κ.Π.Ε.Α. θα 
απαλλάσσονται από χρονοβόρες διαδικασίες. 

2.3.3. Απολογισμός των στοιχείων  των Κ.Π.Ε.Α. 

Ο περιοδικός  απολογισμός αποτελεί ίσως την πλέον χρονοβόρο διαδικασία, τόσο για τα κέντρα όσο και 
για τις επιτελικές υπηρεσίες οι οποίες παρακολουθούν την πορεία και τα αποτελέσματα  τους, και για το 
λόγο αυτό, ο απολογισμός σε πλήρη κλίμακα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, στο τέλος του 
εκπαιδευτικού έτους. 

Η προσέγγιση που προτείνεται από τον Ανάδοχο για τον απολογισμό των στοιχείων των Κ.Π.Ε.Α.  
στηρίζεται στις ακόλουθες  παραδοχές: 

 Τα στοιχεία συμπληρώνονται τοπικά σε επίπεδο Κ.Π.Ε.Α. ως τμήμα της καθημερινής λειτουργίας 
τους, τόσο σχετικά με τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα, όσο και σχετικά με τα οικονομικά 
δεδομένα που συνοδεύουν κάθε δραστηριότητα.  Επιπρόσθετα σε ότι αφορά τις 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες προτείνεται και η ψηφιοποίηση των τιμολογίων. 

 Ενδεικτικά τα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται είναι αυτά που ζητήθηκαν και από τον 
Ανάδοχο  στο πλαίσιο του παρόντος έργου «Αξιολόγησης των Κ.Π.Ε.» και θα πρέπει να 
συμπληρώνονται σε αντίστοιχες φόρμες με αυτές που παρουσιάστηκαν, διαθέσιμες σε 
περιβάλλον intranet του Υπουργείου. 

 Τα στοιχεία αυτά οριστικοποιούνται από τα Κ.Π.Ε.Α. και στη συνέχεια αποθηκεύονται κεντρικά 
και γίνονται πλέον διαθέσιμα για όλες τις Εποπτεύουσες Υπηρεσίες, προκειμένου να μπορούν 
να διαμορφώσουν έγκαιρα, την  εικόνα του κάθε Κ.Π.Ε.Α. 

 Με τον τρόπο αυτό δεν θα απαιτείται πρόσθετη συμπλήρωση απολογιστικών αναφορών και θα 
εξοικονομείται ανθρωποχρόνος του προσωπικού των Κ.Π.Ε.Α. προς όφελος του εκπαιδευτικού 
τους έργου. 

 Τέλος, οι εποπτεύουσες μονάδες θα μπορούν, ανά πάσα χρονική, και για οποιαδήποτε χρονική 
περίοδο, να υπολογίζουν δείκτες για αξιολόγηση της διαχρονικής πορείας των Κ.Π.Ε.Α. 
προκειμένου να υποστηρίζονται στη: 

 λήψη αποφάσεων και παροχή κατευθύνσεων, 

 παραγωγή οδηγιών /εγκυκλίων. 

2.3.4. Δημιουργία αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού των Κ.Π.Ε.Α. 

Η δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου για το εκπαιδευτικό υλικό των Κ.Π.Ε.Α, στοχεύει στην αναζήτηση 
και ανοικτή πρόσβαση σε έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο σχετικά με την ΕΑΑ,  καθώς επίσης στην παροχή 
υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης, ανάδειξης του εκπαιδευτικού υλικού που θα παράγεται από τα 
Κ.Π.Ε.Α, κατά περίπτωση, και σε συνεργασία με άλλους φορείς.  

Επιμέρους στόχος είναι να συγκεντρωθεί το υλικό που έχει έως σήμερα παραχθεί στο πλαίσιο 
λειτουργίας των Κ.Π.Ε., να οργανωθεί θεματικά,  και να αξιολογηθεί προκειμένου: 

 να βελτιστοποιηθεί σταδιακά και να δημιουργήσει πρότυπο υλικό κατά θεματική ενότητα με 
προτεραιότητα στα βασικά αντικείμενα που θα διδάσκονται από όλα τα Κ.Π.Ε.Α. ως αντικείμενα 
κορμού, 

 να διατεθεί σε όλη την κοινότητα των Κ.Π.Ε.Α. προς αξιοποίηση και κατ’ επέκταση στις μαθητικές 
και λοιπές κοινότητες όλης της επικράτειας, 

 να δημοσιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο της Ελληνικής 
μοναδικότητας. 
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Ειδικότερα σε μία κεντρική βάση δεδομένων, θα πρέπει, αφού ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του υλικού,  
αυτό να ελεγχθεί και να αποθηκευτεί στην κατάλληλη μορφή και να καταχωρηθούν μία σειρά στοιχείων 
που αφορούν: 

 τον τίτλο του εκπαιδευτικού υλικού, 
 τον εκπαιδευτικό στόχο, 
 το Κ.Π.Ε.Α. προέλευσης /  το δίκτυο των Κ.Π.Ε.Α. προέλευσης, 
 την ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης, 
 τους συγγραφείς –παραγωγούς του υλικού, 
 την έκδοση σε σχέση με την αρχική δημιουργία του, 
 τον χαρακτηρισμό – βαθμολόγηση π.χ. πρότυπο, 
 τους συνεργαζόμενους φορείς / εμπειρογνώμονες  για την ανάπτυξη του υλικού, 
 τη θεματική ομάδα, 
 τον τίτλο της δραστηριότητας που αξιοποιείται, 
 την ομάδα ωφελούμενων στην οποία κυρίως απευθύνεται π.χ. ηλικία,  
 τον τύπο δράσης π.χ. πρόγραμμα, ημερίδα, σεμινάριο, δράση, 
 την εκπαιδευτική προσέγγιση π.χ. E-learning, θεωρητική εκπαίδευση σε αίθουσα, βιωματικό, 

ασκήσεις στο πεδίο, 
 τον τύπο του υλικού π.χ. σημειώσεις, φωτογραφικό υλικό, παρουσίαση, εργαστήριο, χάρτης, 

οπτικοακουστικό υλικό. 

Η έκδοση του αποθετηρίου, για τις ανάγκες ανάδειξης αυτού του πολύτιμου υλικού, θα πρέπει να 
υιοθετήσει λειτουργίες οι οποίες συνδυαστικά με την οπτικοποιημένη εξερεύνηση και ανακάλυψη του 
περιεχομένου, θα προσανατολίζονται στη διάχυση αυτού του πλούσιου υλικού στην εκπαιδευτική 
κοινότητα, αλλά και στους πολίτες, με εύκολο και φιλικό τρόπο, μέσω επιλεγμένων διόδων πρόσβασης 
και πυλών αναζήτησης.    

Με τον τρόπο αυτό, το  Υπουργείο Παιδείας θα υποστηρίξει την ΕΑΑ, με λύσεις σύγχρονες, τεχνολογικά 
άρτιες και επιχειρησιακά βιώσιμες, λόγω των οικονομιών κλίμακας που δημιουργούνται για όλα τα 
Κ.Π.Ε.Α. 

2.3.5. Αξιολόγηση προγραμμάτων και δράσεων 

Η διαμόρφωση ενός μηχανισμού οργάνωσης και μέτρησης του αποτελέσματος της εκπαίδευσης, μετά 
την ολοκλήρωση της σε μία ομάδα ωφελούμενων, είναι αναγκαία για την ανατροφοδότηση της 
διαδικασίας σχεδιασμού κάθε νέας δραστηριότητας. 

Στην κατεύθυνση αυτή ήδη κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα / σεμινάριο / δράση που οργανώνουν τα 
κέντρα, έχει ως τελευταίο βήμα τη διαδικασία συμπλήρωσης μίας φόρμας αξιολόγησης για το 
πρόγραμμα, το υλικό που διανεμήθηκε, τις υποδομές, κλπ. Η φόρμα συμπληρώνεται, είτε από τους  
άμεσα ωφελούμενους, είτε από τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι 
μαθητές.  

Στη συνέχεια οι φόρμες αξιολόγησης αρχειοθετούνται τοπικά., ενώ δε διαπιστώνεται να υπάρχει κάποια 
κεντρική αξιοποίηση των στοιχείων αυτών προκειμένου να ληφθούν μέτρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. 

Σημειώνεται ότι οι υφιστάμενες φόρμες που χρησιμοποιούνται δεν είναι τυποποιημένες, ακόμα και για 
τα σημεία / περιοχές της αξιολόγησης που είναι πανομοιότυπη για όλα τα προγράμματα βάσει των 
καλών πρακτικών. 

Επίσης, η αξιολόγηση σήμερα, δεν πλαισιώνεται σε συστηματική βάση, από κάποια μέθοδο 
επιβεβαίωσης της  κατανόησης από τους ωφελούμενους των βασικών μηνυμάτων του εκπαιδευτικού 
προγράμματος / σεμιναρίου / δράσης που πραγματοποιήθηκε και του βαθμού επίτευξης των στόχων 
του, κάτι που επιβάλλεται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση προκειμένου να διασφαλιστεί ως 
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αποτέλεσμα, κατ’ ελάχιστον, η ευαισθητοποίηση που απαιτείται στα θέματα του περιβάλλοντος για τη 
διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών. 

Τέλος η αξιολόγηση θα πρέπει να διερευνά το βαθμό που η εκπαίδευση και κυρίως η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών αξιοποιείται επαρκώς, μετά την ολοκλήρωση της, και συμβάλλει στους στόχους που 
έχουν αρχικά τεθεί από το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά και γενικότερο στους στόχους της 
ΕΑΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο ποιοτικός σχεδιασμός των προγραμμάτων και η 
ευθυγράμμιση τους ήδη από την αρχική σύλληψη τους στην κατεύθυνση της ΕΑΑ.  

Με βάση τα ανωτέρω, στόχος της αξιολόγησης της εκπαίδευσης μετά την υλοποίηση της στα Κ.Π.Ε.Α. θα 
πρέπει να είναι η διαμόρφωση μίας  ολοκληρωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης για τη μέτρηση και 
έλεγχο / αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης (βαθμός επίτευξης εκπαιδευτικών στόχων) Η 
συνολική αξιολόγηση στην ΕΑΑ είναι σύνθετη και, τουλάχιστον όσον αφορά τα προγράμματα για τους 
μαθητές, πρέπει να συνδεθεί με τη δουλειά στο σχολείο.  Επιμέρους διαστάσεις αποτελούν: 

 Αξιολόγηση δράσης/εκπαιδευτή (μέσω ερωτηματολογίων έντυπων/ηλεκτρονικών) με περιοχές:  

 Οργάνωση   

 Περιεχόμενο   

 Ποιότητα Εκπαιδευτικού υλικού 

 Υποδομές/ μέσα εκπαίδευσης / εξοπλισμός 

 Επάρκεια εκπαιδευτών 

 Καταγραφή προτάσεων βελτίωσης 
 Αξιολόγηση επιπέδου κατανόησης  με επιμέρους βαθμολόγηση 

 Βαθμός αφομοίωσης του αντικειμένου από τους άμεσα ωφελούμενους    

 Βαθμός ενεργητικής συμμετοχής των ωφελούμενων π.χ. σχετικών ενεργειών που 
σκοπεύουν  να υιοθετήσουν 

 Αξιολόγηση του επιπέδου αξιοποίησης της γνώσης ως αντίκτυπος (μελέτη επίπτωσης) 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να καταχωρούνται σε φόρμες και να τροφοδοτούν την κεντρική βάση 
δεδομένων, ώστε να είναι εύκολη η παραγωγή στατιστικών στοιχείων, τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, με εναλλακτικά κριτήρια επιλογής που θα βοηθούν στην εύκολη εξαγωγή 
συμπερασμάτων.  Επίσης, δεδομένου ότι τα περισσότερα σημεία/ στοιχεία της αξιολόγησης είναι σε 
μορφή πολλαπλής επιλογής, η καταχώρηση τους, εκτιμάται ότι δεν θα επιβαρύνει σημαντικά το 
προσωπικό των Κ.Π.Ε.Α. 

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θα ήταν σκόπιμο να ψηφιοποιούνται και να 
αρχειοθετούνται ανά Κ.Π.Ε.Α. και ανά δράση, για δυνατότητα επιβεβαίωσης των στοιχείων κατά 
περίπτωση. 

.  
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3. Αξιολόγηση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

3.1. Δείκτες Αξιολόγησης ανά Κ.Π.Ε. 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης χρησιμοποιήθηκε σημαντικό 
πλήθος δεικτών, οι οποίοι κάλυψαν ολοκληρωμένα την κάθε δομή λαμβάνοντας υπόψη: α) τη 
χρηματοοικονομική της αποδοτικότητα, β) την ικανοποίηση των ενδιαφερόντων, γ) την εσωτερική της 
αποδοτικότητα, και γ) τη συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη των υποδομών της. 

Για όλους τους εξεταζόμενους δείκτες υπολογίστηκε η απόδοση του κάθε Κ.Π.Ε.Α. ξεχωριστά, αλλά 
παράλληλα προέκυψε και ένας μέσος όρος όλων των Κ.Π.Ε.Α. (όπου τα στοιχεία ήταν διαθέσιμα από τα 
ερωτηματολόγια των  Κ.Π.Ε.Α. και επέτρεπαν τον υπολογισμό του δείκτη). 

Λόγω του γεγονότος ότι από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας επικρατεί εν’ γένει ισότιμη κατανομή 
του συνολικού προϋπολογισμού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προς τα Κ.Π.Ε., ανεξαιρέτως της 
γεωγραφικής τους θέσης και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού τους, είναι σκόπιμη η χρήση της μέσης 
τιμής των δεικτών και η σύγκριση της τιμής του κάθε Κέντρου με αυτή. Η δυνατότητα κάθε Κέντρου να 
υλοποιήσει όλες τις ετήσιες δραστηριότητές του παρέχεται επί ίσοις όροις και είναι στην ευχέρειά του 
να απορροφήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη χορηγούμενη χρηματοδότηση, υλοποιώντας όσο το 
δυνατό περισσότερες δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αυξάνοντας το πλήθος των ωφελούμενων 
και μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα και το κοινωνικό του έργο. 

Όσον αφορά τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση των δεικτών αξιολόγησης 
είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως, η εξέταση θα πρέπει να γίνει πολυδιάστατα καθώς η εξαγωγή 
συμπεράσματος από έναν μεμονωμένο δείκτη, είναι πιθανό να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα 
για κάποιο Κ.Π.Ε. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εικόνα του στο σύνολο των δεικτών. Εμφανές 
παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η εμφάνιση υψηλής τιμής στον δείκτη απολογιστικών 
δαπανών ενός Κ.Π.Ε. σε σχέση με το συνολικό μέσο όρο όλων των Κέντρων, ο οποίος από μόνος του 
διαμορφώνει αρνητικά συμπεράσματα, τα οποία όμως είναι βάσιμα μόνο στην περίπτωση που αυτό 
συνδυάζεται από χαμηλό πλήθος υλοποιημένων δράσεων και ωφελούμενων από αυτές. Επίσης, κάθε 
δείκτης Κ.Π.Ε. είναι απαραίτητο να συνεξετάζεται σε συνάρτηση με τη στελέχωση της παιδαγωγικής του 
ομάδας, η οποία αποτελεί και το παραγωγικό δυναμικό στα πλαίσια του εκπαιδευτικού του έργου. 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω, και προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης κάθε Κ.Π.Ε. με 
ολοκληρωμένο και ασφαλή τρόπο, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β της Μελέτης μια ομάδα 39 
δεικτών, από κάθε μία από τις τέσσερις προαναφερθέντες εξεταζόμενες περιοχές (οι οποίοι ταυτόχρονα 
αποτελούν και πρόταση δεικτών για μελλοντική αξιολόγηση των Κ.Π.Ε.Α.): 

 9 δείκτες χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας 

 ύψους δαπανών συνολικά, 

 ύψους δαπανών ανά Δράση (1, 2 ή 3), 

 μέσου κόστους υλοποιήσεων δράσεων  

 μέσου κόστους υλοποιήσεων δράσεων ανά ωφελούμενο, 
 7 δείκτες ικανοποίησης ενδιαφερόντων 

 πλήθους ωφελούμενων ανά κατηγορία δράσης, 

 πλήθους υλοποιήσεων ανά κατηγορία δράσης, 
 17 δείκτες εσωτερικής αποδοτικότητας 

 πλήθους νέων δράσεων, 

 μέσου πλήθους υλοποιήσεων ανά στέλεχος παιδαγωγικής ομάδας, 

 μέσου πλήθους ωφελούμενων ανά στέλεχος παιδαγωγικής ομάδας, 
 6 δείκτες συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης υποδομών 

 επιμόρφωσης στελεχών παιδαγωγικής ομάδας, 

 τεχνογνωσίας στελεχών παιδαγωγικής ομάδας, 
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 χρήσης εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή και e-learning στην εκπαίδευση 

 επάρκειας υποδομών, εξοπλισμού και μέσων. 

Ωστόσο, προκειμένου να είναι εφικτή η συγκριτική αξιολόγηση των Κ.Π.Ε., οι δείκτες που 
χρησιμοποιούνται είναι αυτοί που έχουν συμπληρωμένες όλες τις τιμές στα ερωτηματολόγια που 
συμπληρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.   

Οι επιλεγμένοι δείκτες αξιολόγησης (23 σε πλήθος), είναι οι παρακάτω: 

 Γεωγραφικοί – Πληθυσμιακοί Δείκτες 

 Εξυπηρετούμενος γενικός πληθυσμός ανά Κ.Π.Ε.  (πηγή: απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 Εξυπηρετούμενος μαθητικός πληθυσμός ανά Κ.Π.Ε.  (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2014) 

 Βαθμός δυσκολίας πρόσβασης 

 Ύπαρξη σημείων ενδιαφέροντος 

 Γειτνίαση με άλλα Κ.Π.Ε. 
 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Αποδοτικότητας 

 Μέσο κόστος υλοποίησης για προγράμματα, σεμινάρια στην ΕΑΑ (Δράση 1) 

 Μέσο κόστος ανά ωφελούμενο για προγράμματα, σεμινάρια στην ΕΑΑ (Δράση 1) 

 Δείκτες Ικανοποίησης Ενδιαφερόντων 

 Πλήθος ωφελούμενων μαθητών υλοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 Πλήθος ωφελούμενων εκπαιδευτικών σε υλοποιήσεις δράσεων εκπαίδευσης (σεμινάρια/ 
ημερίδες) 

 Πλήθος ωφελούμενων σε υλοποιήσεις δράσεων ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας/ 
κοινού 

 Πλήθος υλοποιήσεων όλων των δραστηριοτήτων 

 Πλήθος υλοποιήσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
 Δείκτες Εσωτερικής Αποδοτικότητας 

 Πλήθος σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (νέα/αναβαθμίσεις/ προσαρμογές) 

 Πλήθος νέων σεμιναρίων εκπαιδευτικών (βάσει τίτλου) ανά σχολικό έτος 

 Πλήθος νέων ημερίδων εκπαιδευτικών (βάσει τίτλου) ανά σχολικό έτος 

 Πλήθος νέων δράσεων ευαισθητοποίησης τοπικής κοινωνίας/κοινού (βάσει τίτλου) ανά 
σχολικό έτος 

 Ποσοστό κάλυψης διαθέσιμων ανθρωποωρών έτους (200 εργάσιμες ημέρες) σε 
υλοποιήσεις δραστηριοτήτων 

 Μέσο ετήσιο πλήθος υλοποιήσεων όλων των δραστηριοτήτων ανά στέλεχος Π.Ο. Κ.Π.Ε.Α. 

 Μέσο ετήσιο πλήθος υλοποιήσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά στέλεχος Π.Ο. 
Κ.Π.Ε.Α. 

 Μέσο ετήσιο πλήθος ωφελούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά στέλεχος Π.Ο. 
Κ.Π.Ε.Α. 

 Δείκτες Συνεχούς Βελτίωσης & Ανάπτυξης Υποδομών 

 Ετήσιο πλήθος στελεχών παιδαγωγικής ομάδας με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε θέματα 
ΕΑΑ 

 Ετήσιο πλήθος στελεχών παιδαγωγικής ομάδας με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε θέματα 
εκτός ΕΑΑ 

 Ετήσιο πλήθος δημοσιεύσεων στελεχών Π.Ο. Κ.Π.Ε.Α. εκτός Κ.Π.Ε.Α. 
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3.2. Εικόνα Δεικτών ανά Κ.Π.Ε. 

Για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, βάσει των επιλεγμένων δεικτών απόδοσης, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστεί για κάθε 
ένα Κέντρο ξεχωριστά μια συνθετική εικόνα δεικτών απόδοσης (βλ. Παράρτημα Β). 

Στην εικόνα αυτή περιλαμβάνονται εκτός των επιλεγμένων δεικτών (οι οποίοι ήταν μετρήσιμοι βάσει 
στοιχείων από όλα τα κέντρα) και ορισμένων ακόμη δεικτών, όπως επίσης και μια συνολική απεικόνιση 
του κάθε κέντρου, όσον αφορά πρόσθετα χαρακτηριστικά στοιχεία του,  τα οποία έχουν να κάνουν με: 

 τη γεωγραφική τους θέση (περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα που ανήκουν), 
 τα σημεία ενδιαφέροντος τους, 
 τους πιθανούς φορείς με τους οποίους συστεγάζονται, 
 τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά τους, όπως ο γενικός πληθυσμός της κάθε περιοχής και ο 

μαθητικός πληθυσμός (στην περίπτωση που σε μία περιφερειακή ενότητα συνυπάρχουν 
περισσότερα του ενός κέντρα ο πληθυσμός ισοκατανέμεται σε καθένα από αυτά) 

 την ευκολία προσβασιμότητάς τους, 
 τη στελέχωσή των παιδαγωγικών ομάδων τους, 
 του επιπέδου των υποδομών τους σε ό,τι την παλαιότητα, τη δυναμικότητα, την επιφάνεια όπως 

επίσης και τη δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ. 
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4. Λοιπές Προτάσεις Αναδόχου κατ’ Αντικείμενο 

4.1. Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Σεμινάρια - Νέες Δραστηριότητες 

 Προτείνεται η θεσμοθέτηση νέας διαδικασίας σχετικά με την έγκριση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  Ειδικότερα κρίνεται σκόπιμο στην αρχή του σχολικού έτους (πριν τη 
δημοσίευση των προγραμμάτων των Κ.Π.Ε.Α. προκειμένου να εκφραστεί το ενδιαφέρον από τα 
σχολεία και  να διασφαλιστεί η συμμετοχή τους σε αυτά), να αποστέλλονται τα χαρακτηριστικά 
των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Κεντρική Υπηρεσία για ενημέρωση και έγκριση επί 
της αρχής (αντικείμενο, στόχοι, συνεργαζόμενοι φορείς, κλπ.). Με τον τρόπο αυτό, τα νέα 
προγράμματα που εγκρίνονται και εισάγονται στην εκπαιδευτική διαδικασία θα είναι 
ευθυγραμμισμένα με τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές της επιτελικής δομής,  αφού θα 
διασφαλίζεται ότι η Κεντρική Μονάδα ενημερώνεται έγκαιρα.  Όπου κριθεί  μη κατάλληλο, το 
πρόγραμμα δεν θα δρομολογείται για περαιτέρω αναλυτικό σχεδιασμό και υλοποίηση, 
διασφαλίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση ανθρωπίνων και άλλων πόρων.  

 Εν γένει οι δράσεις, βάσει της έρευνας, φαίνεται να εστιάζονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
όπως άλλωστε είναι και η προτεραιότητα της ΕΑΑ προκειμένου να διασφαλιστεί η διαμόρφωση 
υπεύθυνων ατόμων για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στην κατεύθυνση αυτή και με 
επιπρόσθετο στόχο την ανάπτυξη ‘τοπικών κοινοτήτων πρακτικής’, προτείνεται να τίθενται οι 
στόχοι του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς: 

 τον αριθμό επισκέψεων ανά μαθητή σε Κ.Π.Ε.Α. κατά τη διάρκεια του σχολικού του βίου, 
ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα αριθμού επισκέψεων, καθώς επίσης  

 τον αριθμό επισκέψεων των μελών των Κ.Π.Ε.Α. στα σχολεία προκειμένου να συνδέονται 
τα Κ.Π.Ε.Α. με τα σχολεία της περιοχής.  

Η αρμόδια Διεύθυνση κάθε Περιφέρειας, με τυποποιημένο έγγραφο προς τα σχολεία, θα πρέπει 
να προβαίνει στο σχεδιασμό / προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς.  Αντίστοιχα θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η ενεργοποίηση των σχολείων, με υποβολή από αυτά προς την οικεία Διεύθυνση, 
προτάσεων για προγράμματα και δράσεις που τα ενδιαφέρουν, και υποβοηθούν την 
εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου στα αντίστοιχα μαθήματα. Τέλος, για τη διευκόλυνση της 
παρακολούθησης των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να καθιερωθεί η υποβολή ετήσιας έκθεσης 
απολογισμού κάθε Διεύθυνσης, ως προς τη δραστηριότητα των σχολείων ευθύνης της σε σχέση 
με τα Κ.Π.Ε.Α.   

 Από όλα τα στελέχη των Κ.Π.Ε.Α. αλλά και από τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων 
σημειώνεται η ανάγκη ανανέωσης του υφιστάμενου εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης, όπως 
αξιολογείται από τους περισσότερους, είναι σημαντική, εφεξής,  η παροχή πιο εξειδικευμένων 
γνώσεων για το περιβάλλον και για την ΑΑ. Με δεδομένη την προτεραιότητα που σχεδιάζεται να 
δοθεί στην ανάπτυξη αποθετηρίου για το εκπαιδευτικό υλικό, όπως αυτό παρουσιάστηκε σε 
προηγούμενη ενότητα, κάθε νέο πρόγραμμα ή σεμινάριο υπό διαμόρφωση, θα πρέπει να 
αξιοποιεί το υλικό του αποθετηρίου που θα δημιουργηθεί και να ενσωματώνει το πρότυπο 
υλικό, ιδιαίτερα στις θεματικές περιοχές κορμού. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει βελτιστοποίηση 
στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αναπτύσσονται, ώστε να προσφέρουν 
μία πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλο το δίκτυο των Κ.Π.Ε.Α., ενισχύοντας ιδιαίτερα τα 
Κ.Π.Ε.Α. που βρίσκονται σε προηγούμενο στάδιο ωριμότητας σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. 
Με τη λύση του αποθετηρίου επίσης, θα διευκολύνεται και ο κεντρικός έλεγχος του 
παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού όλων των Κ.Π.Ε.Α., ώστε εκτός από την προώθηση της 
τυποποίησης να εξασφαλίζεται και η υψηλή ποιότητα του περιεχομένου. 

 Επίσης, προτείνεται τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν την περιβαλλοντική 
ευαισθησία μέσω θεματικής διεύρυνσης στην κατεύθυνση της ΕΑΑ (βάσει των κατευθύνσεων 
του Συμβουλίου Επιστημονικής Επάρκειας) να αναπτυχθούν κατά το δυνατό με τη λογική 
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προγραμμάτων κορμού.  Όπως προέκυψε, η Π.Ο. των Κ.Π.Ε. σήμερα, συμφωνεί με τη 
διαθεματικότητα στην εκπαίδευση και ειδικότερα με τη διεύρυνση στην κατεύθυνση της αγωγής 
υγείας, πολιτισμού, πληροφορικής, κλπ. Επίσης, συμφωνεί με τη διασύνδεση με τα αναλυτικά 
προγράμματα και τη κάλυψη νέων θεματικών συνδυασμών με άλλες περιοχές του αναλυτικού 
προγράμματος, καθώς επίσης με την αμφίδρομη επικοινωνία του σχολείου με τα Κ.Π.Ε.Α. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η  περιβαλλοντική υγεία ως νέο διαθεματικό αντικείμενο, 
η οποία θα αναδείξει τα σύγχρονα προβλήματα υγείας της κοινωνίας και θα προσπαθήσει μέσω 
της εκπαίδευσης να τα αντιμετωπίσει από την πηγή τους διαμορφώνοντας νέους ανθρώπους 
ευαισθητοποιημένους γύρω από την υγεία και το περιβάλλλον, πείθοντάς τους να εντάξουν στην 
καθημερινότητά τους μικρές αλλά σημαντικές ατομικές ενέργειες που θα επιδρούν στη βελτίωσή 
τους.   Η περιβαλλοντική υγεία ως νέο διαθεματικό αντικείμενο σύμφωνα με τις καλές πρακτικές 
μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, την ακόλουθη θεματολογία: 

 Αστικό Περιβάλλον και Υγεία 

 Κλίμα και Υγεία  

 Διατροφή  

 Ακτινοβολία  

 Πρόληψη δηλητηρίασης από επικίνδυνα στοιχεία 

 Προγράμματα ασφάλειας του νερού 
 Προτείνεται η ενίσχυση των προγραμμάτων προσχολικής ηλικίας, με την επιλογή και 

ενσωμάτωση της κατάλληλης προσέγγισης (η οποία συχνά επεκτείνεται έως και τα 8 έτη),  τα 
οποία θα στοχεύουν σε: 

 Ανάπτυξη των συναισθημάτων της επίγνωσης και απόλαυσης που μπορεί να προκύψει 
από την ομορφιά και το θαύμα του φυσικού κόσμου.   

 Αντίληψη των εννοιών της ποικιλομορφίας της φύσης και της διασύνδεσης με αυτή.   

 Ανάπτυξη των συναισθημάτων της εκτίμησης και του σεβασμού για την ακεραιότητα του 
φυσικού κόσμου. 

 Αντίληψη της αίσθησης προστασίας του πλανήτη και της κατανόησης του πως τα 
διάφορα είδη ρυπάνσεων πλήττουν τη γη.   

 Ανάπτυξη της αντίληψης ότι οι άνθρωποι είναι μέρος του φυσικού κόσμου και όχι 
ανεξάρτητοι από αυτό.   

 Κατανόηση του πως μπορεί ο άνθρωπος να συμβάλλει στην ευημερία της γης. 
 Προτείνεται ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων των Κ.Π.Ε.Α. αξιοποιώντας και παραδείγματα 

από καλές πρακτικές, στους ακόλουθους άξονες: 

 Επιλογή και υλοποίηση δράσεων με ανταποδοτικότητα: θερινά σχολεία, φιλοξενία 
συνεδρίων της πανεπιστημιακής κοινότητας, συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με τοπικές 
ΜΚΟ ή το Δήμο, με αντικείμενο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ανάλογες 
δράσεις,  φιλοξενία των δράσεων προσκόπων, ανταλλαγή φοιτητών (με προτεραιότητα 
για τα Κ.Π.Ε.Α. που διαθέτουν υποδομές φιλοξενίας, κλπ. Όπως προέκυψε, η Π.Ο. των 
Κέντρων σήμερα, συμφωνεί με την αναγκαιότητα για κάλυψη εργάσιμων ημερών της 
καλοκαιρινής περιόδου με ανταποδοτικές δράσεις για ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων 
των κέντρων.  

 Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς για εμπλουτισμό και εξειδίκευση του περιεχομένων 
των προγραμμάτων και σεμιναρίων π.χ. με Πανεπιστήμια, Μουσεία, Περιβαλλοντικούς 
Φορείς, ανάγκη η οποία επισημαίνεται από το προσωπικό των κέντρων, αλλά και από 
τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, αφού σήμερα η πλειοψηφία των 
προγραμμάτων και σεμιναρίων παραμένει σε γενικό επίπεδο. 

 Φιλοξενία επιστημόνων  που ασχολούνται με την έρευνα σε περιοχές NATURA, άλλες 
προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές ενδιαφέροντος, έτσι ώστε υποστηριχθεί ενεργά 
το επιστημονικό έργο τους, και αφετέρου να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτών 
των ερευνών και στα Προγράμματα/ Σεμινάρια των Κ.Π.Ε.Α. Άλλωστε σύμφωνα με τις 
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απόψεις των στελεχών της Π.Ο., η περιβαλλοντική εκπαίδευση θα πρέπει να 
δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση της έρευνας και της καινοτομίας. 

 Παροχή κινήτρων από τα Κ.Π.Ε.Α. με στόχο την εφαρμογή δράσεων για βελτίωση του 
οικολογικού αποτυπώματος από τους επισκέπτες, ως επιθυμητός αντίκτυπος από την 
εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να 
υιοθετηθούν πρωτοβουλίες π.χ. για βράβευση σχολείων / μαθητών  που διακρίνονται 
για την περιβαλλοντική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και  για την φιλική προς 
το περιβάλλον δραστηριοποίησή τους. 

 Περαιτέρω χρονική αξιοποίηση της διαθεσιμότητας χώρων των Κ.Π.Ε.Α. για υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων δραστηριοτήτων, αφού σήμερα οι ημέρες κατά 
τις οποίες  καταγράφονται επισκέψεις στους χώρους των κέντρων είναι  κατά μέσο όρο 
μόλις 52 ημέρες. 

 Όπως διαπιστώνεται από την έρευνα των απόψεων των στελεχών των Κ.Π.Ε.Α., σημειώνεται η 
ανάγκη για πιο ενεργητική συμμετοχή από τους συμμετέχοντες στις δράσεις δια βίου, ώστε να 
είναι αποτελεσματικές για το ευρύ κοινό και την κοινωνία σε σχέση με τους στόχους που έχουν 
τεθεί.  Προτείνεται η συνεργασία με τους Δήμους σε ότι αφορά την εκπαίδευση ενηλίκων στο 
πλαίσιο των στόχων της ΕΑΑ, δεδομένου ότι οι σχετικές πληροφορίες μπορεί να είναι άμεσα 
αξιοποιήσιμες στην επαγγελματική τους δραστηριότητα αλλά και στην καθημερινότητα τους,  με 
άμεση θετική επίπτωση στο χώρο εργασίας.  Σε κάθε περίπτωση η ενασχόληση των Κ.Π.Ε.Α. με 
την εκπαίδευση ενηλίκων θα απαιτούσε σε οργανωτικό επίπεδο την απασχόληση από τα  
Κ.Π.Ε.Α. προσωπικού ή τη συστηματική συνεργασία με ειδικούς που διαθέτουν σχετική εμπειρία. 
Ενδεικτικά, οι περιοχές που κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνονται στην ενημέρωση των 
ενηλίκων μπορεί να αφορούν σε: 

 Σύγχρονα θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κανονισμών 

 Ιστορικό και προοπτικές της Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης 

 Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 

 Κανονισμοί ποιότητας νερού 

 Απαιτήσεις για τις υπόγειες και υπέργειες δεξαμενές αποθήκευσης 

 Στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 Προτείνεται η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Κ.Π.Ε.Α., μέσω δράσεων 

θεματικής δικτύωσης και μέσω συναντήσεων συντονισμού για τη σταδιακή κάλυψη νέων 
θεματικών συνδυασμών της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με άλλες περιοχές όπως: πολιτισμός, 
υγεία, ιστορία, οικονομία / αγροτική παραγωγή. Η δικτύωση των Κ.Π.Ε.Α. θα συμβάλλει 
σημαντικά στη δημιουργία της κοινής συνιστάμενής σε κάθε πρόγραμμα, διασφαλίζοντας  
περιεχόμενο υψηλής ποιότητας. 

 Τέλος, προτείνεται ο επανασχεδιασμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη χρήση της 
πληροφορικής, ενσωματώνοντας νέες μεθόδους και εκπαιδευτικά μέσα όπως:  προσομοιώσεις  
και διαδραστικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, που θα τα καταστήσουν πιο 
αποτελεσματικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό νέων e-learning 
μαθημάτων, κυρίως για θέματα/αντικείμενα όπως αυτά θα καθοριστούν, που θα 
αναγνωριστούν ως γνωστικό υπόβαθρο «βάσης» για την ΕΑΑ.  Με τον τρόπο αυτό θα είναι 
εφικτή: 

 η ταυτόχρονη εκπαίδευση πολλών μαθητών ή εκπαιδευτικών, καλύπτοντας τις αιτήσεις 
σχολείων που σήμερα δεν εξυπηρετούνται λόγω των περιορισμών που τίθενται στη 
φυσική διδασκαλία, 

 η «ψηφιακή μετάβαση» της Π.Ο. στο σχολείο για την προετοιμασία των προγραμμάτων 
και η ενίσχυση της αμφίδρομης επικοινωνίας με το σχολείο, 

 η εξοικονόμηση πόρων από μετακινήσεις των ωφελούμενων, κατά περίπτωση και όπου 
δεν είναι αναγκαία η παρουσία στο πεδίο. 
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4.2. Οικονομική Αποδοτικότητα 

 Από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται η συνεχής μείωση του μέσου ποσού δαπανών ανά Κ.Π.Ε.  για 
όλες τις δράσεις στην περίοδο της πενταετίας, δεδομένου του περιορισμού του διατιθέμενου 
προϋπολογισμού. Ωστόσο ταυτόχρονα παρατηρείται αύξηση του πλήθους των ωφελούμενων 
μαθητών και του πλήθους των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ίδια περίοδο, καθώς τα 
Κ.Π.Ε. σήμερα προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο εκπαιδευτικό τους έργο,  με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Επίσης, τα Κ.Π.Ε. φαίνεται σε μέσους όρους να αυξάνουν σταδιακά την 
παραγωγικότητα τους στο σύνολο των δραστηριοτήτων (πλήθος υλοποιήσεων, πλήθος 
ωφελούμενων ανά στέλεχος της Π.Ο.) παρόλο τον περιορισμό της στελέχωσης σε πολλές 
περιπτώσεις, δεδομένων των αναγκών που υπάρχουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση.  
Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται κατά μέσο όρο στις ώρες που διέθεσε κάθε στέλεχος της Π.Ο. 
των Κ.Π.Ε. σε υλοποιήσεις. 

 Προτείνεται η δημιουργία ενός σαφούς και αντικειμενικού πλαισίου για τις εγκρίσεις των 
δαπανών και την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων όλων τα Κ.Π.Ε.Α. Σήμερα, ο 
προϋπολογισμός κατανέμεται ισότιμα σε όλα τα Κ.Π.Ε., αφού θεωρείται ότι όλα είναι της ιδίας 
δυναμικής, συνεπώς διαφορές στον οικονομικό απολογισμό πέραν της διαφορετικής 
παραγωγικότητας, συχνά αιτιολογούνται μέσω ύπαρξης διαφορετικού μοναδιαίου κόστους στις 
υπηρεσίες που προσφέρουν. Ως εκ τούτου προτείνεται η χρήση του μέσου όρου (ή της διάμεσου) 
σε όλους τους οικονομικούς δείκτες, όπως και της απόκλισης της τιμής κάθε δείκτη ανά Κ.Π.Ε.Α. 
από αυτόν ξεχωριστά στην απόδοση του κάθε δείκτη. Ενδεικτικοί δείκτες που θα πρέπει να 
αξιοποιούνται στην κατεύθυνση αυτή είναι: το μέσο κόστος ανά πρόγραμμα, σεμινάριο ή άλλη, 
το μέρος κόστος ανά ωφελούμενο, το μέσο κόστος επιμόρφωσης ανά στέλεχος, κλπ 
αποτελώντας κριτήριο στις διαδικασίες έγκρισης των σχετικών δαπανών από τις αρμόδιες 
Κεντρικές Υπηρεσίες. 

 Προτείνεται η αξιοποίηση της συμμετοχής εθελοντών περιλαμβανομένης της πρακτικής 
άσκησης φοιτητών με ταυτόχρονη προσφορά εθελοντικού έργου. Η αξιοποίηση εθελοντών 
(φοιτητές, άλλους) στη λειτουργία των Κέντρων αποτελεί σημαντική επιλογή που σχετίζεται με 
την άμεση εξοικονόμηση πόρων, έχοντας τόσο άμεση οικονομική επίπτωση, όσο και έμμεση στη 
συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή των εθελοντών 
αποτελεί και δείκτη ανοίγματος στην κοινωνία. Η ενσωμάτωση εθελοντών στο έργο των Κ.Π.Ε.Α. 
υποδεικνύεται και από τις καλές πρακτικές και αφορά, είτε σε εργασίες πεδίου, είτε σε 
υποστηρικτικές εργασίες π.χ. διαχείριση της βιβλιοθήκης, προετοιμασία δράσεων, 
γραμματειακή υποστήριξη.  Ειδικότερα σε ότι αφορά τους φοιτητές, αυτοί θα ήταν σκόπιμο στο 
πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης να υποστηρίζουν το σχεδιασμό  προγραμμάτων, 
αποκτώντας οι ίδιοι σημαντική εμπειρία και ταυτόχρονα προσφέροντας χρόνο εργασίας που 
δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.   

 Δεδομένης της σημαντικής διαφαινόμενης μείωσης του συνολικού προϋπολογισμού για τη 
λειτουργία των  Κ.Π.Ε.Α. κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προτείνεται ο  
εξορθολογισμός του κόστους μετακινήσεων των ωφελούμενων, στο σύνολο τους και ειδικότερα 
στη βάση των ακόλουθων επισημάνσεων: 

 Η έμφαση στη διαθεματικότητα που εμπεριέχει η ΕΑΑ, εκτιμάται ότι θα έχει ως άμεσο 
αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων 
και λοιπών δράσεων με δυνατότητα παράλληλης υλοποίησης στα Κ.Π.Ε.Α. όλης της 
επικράτειας και με επαρκή ποικιλία για κάλυψη των απαιτήσεων των σχολείων. Ως εκ 
τούτου, η προτεραιοποίηση των επισκέψεων κάθε Κ.Π.Ε.Α. μπορεί να ζητηθεί να 
ακολουθήσει την σειρά, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα: σε Κ.Π.Ε.Α. 
εντός περιφερειακής ενότητας, σε Κ.Π.Ε.Α. εντός περιφέρειας, σε Κ.Π.Ε.Α. όμορων 
περιφερειών, σε απομακρυσμένα Κ.Π.Ε.Α. 

 Οι δυνατότητες που προσφέρει η τηλε-εκπαίδευση θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά το 
επόμενο διάστημα, κυρίως στο πλαίσιο των σεμιναρίων που πραγματοποιούνται για 
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τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν έχουν στον ίδιο βαθμό, με τους μαθητές, την ανάγκη 
για εκτενή εκπαίδευση στο πεδίο. 

 Όπως καταγράφεται και στις καλές πρακτικές, προκειμένου να υλοποιηθεί  ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να μπορεί να επιλέγεται / αξιοποιείται κατά 
περίπτωση η δυνατότητα μετακίνησης των εκπαιδευτικών των Κ.Π.Ε.Α. στους χώρους 
των σχολείων, περιορίζοντας τη μετακίνηση των ωφελούμενων μαθητών, η  οποία είναι 
πολύ πιο κοστοβόρα. Στην περίπτωση αυτή, όπου δυνατό, τα προγράμματα θα πρέπει 
να προσαρμοστούν κατάλληλα ώστε να προσεγγίζουν τη διδασκαλία πεδίου με 
εναλλακτικές μεθόδους π.χ. προσομοιώσεις, προβολές, προγράμματα «βαλίτσα», κλπ. 

 Προτείνεται ο περιορισμός του κόστους φιλοξενίας των μαθητών, που αποτελεί το πιο μεγάλο 
ποσοστό των δαπανών των κέντρων σύμφωνα και με την παρούσα έρευνα, μέσω έμφασης σε  
μονοήμερες επισκέψεις στους χώρους των Κ.Π.Ε.Α., η οποία θα διασφαλίζεται από: 

 Την προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος στο σχολείο και την κάλυψη του 
θεωρητικού μέρους του προγράμματος, ώστε στο Κ.Π.Ε.Α. κατά τη διάρκεια της  
επίσκεψης να εστιάζεται στη εκπαίδευση στο πεδίο (αμφίδρομη υλοποίηση). 

 Την παροχή δυνατότητας φιλοξενίας ωφελούμενων κυρίως σε Κ.Π.Ε.Α. που διαθέτουν 
ίδιους χώρους φιλοξενίας και συνεπώς μπορούν να διασφαλίσουν φιλοξενία 
διατηρώντας  χαμηλό το σχετικό προϋπολογισμό. 

 Το τοπικό χαρακτήρα και την προτεραιοποίηση των επισκέψεων, που αυτόματα 
περιορίζει τις συμμετοχές σε μονοήμερα προγράμματα και κατ’ επέκταση τα κόστη 
φιλοξενίας. 

 Προτείνεται η υιοθέτηση νέας διαδικασίας για την κεντρική προκήρυξη και διαχείριση των 
προμηθειών εξοπλισμού και υλικού (εξαιρουμένων ειδών διατροφής), η οποία θα προβλέπει την 
έγκαιρη έναρξη της συγκέντρωσης και σύνθεσης των απαιτήσεων όλων των Κ.Π.Ε.Α. Ειδικότερα, 
προτείνεται η διαδικασία συγκέντρωσης των αναγκών να ξεκινά μαζί με τον απολογισμό του 
προηγούμενου σχολικού έτους, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις από την ολοκλήρωση των 
προμηθειών που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των Κ.Π.Ε.Α. Εκτιμάται ότι η εξοικονόμηση των 
δαπανών λόγω των όγκων των προμηθειών, αλλά και της τεχνογνωσίας στη διεξαγωγή και 
ολοκλήρωση των διαγωνισμών μπορεί να φτάνει και το 40%.  Η διαδικασία αυτή καθίσταται 
ιδιαίτερα σημαντική το επόμενο διάστημα, δεδομένης της παλαιότητας του εξοπλισμού που 
απαιτεί τη σταδιακή αντικατάστασή και αναβάθμιση του. 

 Τέλος προτείνεται η διάθεση χώρων των Κ.Π.Ε.Α. για αξιοποίηση από τους Δήμους εκτός της 
περιόδου λειτουργίας τους, δηλαδή πέραν της 10ης Ιουλίου, π.χ. για εκδηλώσεις, για θερινή 
απασχόληση παιδιών, κλπ.  Η οικονομική συνεργασία θα προβλέπει τη  διασφάλιση εσόδου  για 
το Κ.Π.Ε.Α. από την παραχώρηση των υποδομών και ταυτόχρονα τη διάθεση των χώρων σε 
προνομιακή τιμή για το Δήμο, ώστε το όφελος να είναι αμοιβαίο. Στην κατεύθυνση αυτή, θα 
πρέπει να επιλυθούν κάποια λειτουργικά ζητήματα σχετικά με τη διοικητική διαχείριση των 
εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα Κ.Π.Ε. σήμερα, δεν 
είναι διαθέσιμοι (χωρίς αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου).  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τη 
διαχείριση του Κ.Π.Ε.Α. θα μπορούσε να αναλάβει ένα άτομο που θα συμφωνηθεί  να διαθέτει 
για το σκοπό αυτό ο Δήμος, ενώ η πιθανή απασχόληση ενός υπαλλήλου του Δήμου για 
υποστήριξη του Κ.Π.Ε.Α. σε μόνιμη βάση θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ομαλή συνεργασία 
κατά τη διάρκεια όλου του έτους, προσφέροντας ταυτόχρονα στα Κ.Π.Ε.Α. την αναγκαία για το 
έργο τους  γραμματειακή υποστήριξη. 

4.3. Χωροταξική κατανομή- θέματα Υποδομής 

 Με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας της ΕΑΑ στην επικράτεια, 
κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση της ανάγκης συγχώνευσης κάποιων Κ.Π.Ε.Α. που δεν πληρούν 
κάποια ελάχιστα κριτήρια, ώστε να τεκμηριώνεται η επιλογή της θέσης τους:  κάλυψη γενικού 
πληθυσμού, κάλυψη μαθητικού πληθυσμού, χιλιομετρικών αποστάσεων από γειτονικά Κ.Π.Ε.Α., 
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σημείων ενδιαφέροντος, προσβασιμότητας.  Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη και  η 
Στρατηγική της UNECE, που αναγνωρίζει ως πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί στην ΝΑ 
Ευρώπη και EECCA, την φτωχή ποιότητα της εκπαίδευσης των παιδιών που ζουν σε αγροτικές 
περιοχές και την έλλειψη οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων για την ανάπτυξη της ΕΑΑ σε 
αυτές τις περιοχές, γεγονός που αιτιολογεί και την υφιστάμενη χωροταξική διάρθρωση του 
δικτύου των Κ.Π.Ε. σε όλη την επικράτεια. 

 Όπως προκύπτει από τη σχετική ανάλυση που έγινε στην προηγούμενη ενότητα τα υφιστάμενα 
Κ.Π.Ε.Α. που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία στη συνισταμένη των ανωτέρω κριτηρίων (κάτω 
του 35%) είναι τα ακόλουθα: 

 Κ.Π.Ε. Μαρώνειας Ροδόπης 

 Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας Μαγνησίας 

 Κ.Π.Ε. Ελευσίνας (το οποίο ωστόσο δύναται να λειτουργεί συμπληρωματικά με τα 
υπόλοιπα Κ.Π.Ε. της Αττικής που καλύπτουν μεγάλους μαθητικούς πληθυσμούς,  λόγω 
εύκολης πρόσβασης μέσω Αττικής Οδού) 

 Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης στη Χίο 
 Σε κάθε περίπτωση, η νησιωτικότητα θα πρέπει να εξετάζεται διακριτά, λόγω των περιορισμών 

στην πρόσβαση από άλλους πληθυσμούς, αλλά ταυτόχρονα και σε σχέση  με τη μοναδικότητα 
των τοπικών σημείων ενδιαφέροντος που αυτά καλύπτουν, ικανό κριτήριο για τη διατήρηση τους 
π.χ. Κ.Π.Ε. Ευεργέτουλας (Απολιθωμένο Δάσος στη Λέσβο), Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης 
(Μαστιχόδεντρα στη Χίο),  Κ.Π.Ε. Πεταλούδων (Κοιλάδα Πεταλούδων στη Ρόδο).   Οποιοσδήποτε 
εξορθολογισμός  κριθεί σκόπιμος στη λειτουργία ενός νησιωτικού κέντρου λόγω περιορισμένου 
εκπαιδευτικού έργου, προτείνεται να έχει ως αποτέλεσμα, τον αντίστοιχο περιορισμό του 
μεγέθους της Π.Ο. που απασχολεί, και όχι τη συγχώνευση του με κάποιο γειτονικό του. 

 Σε ότι αφορά τα Κ.Π.Ε.Α. που λαμβάνουν υψηλή βαθμολόγηση στην ανωτέρω κατάταξη, αυτά 
υποδεικνύουν  πιθανό περιθώριο  για ίδρυση νέου Κ.Π.Ε.Α. στην περιφερειακή ενότητα. Εκεί με 
διαφορά αναδεικνύεται το Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, το οποίο ωστόσο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω 
δύναται να λειτουργεί συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα Κ.Π.Ε.Α. της Αττικής. 

 Τέλος, σε ότι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, που είναι η μόνη χωρίς να διαθέτει 
Κ.Π.Ε.Α. σε λειτουργία σήμερα, σημειώνεται πως έχει χαμηλό γενικό και μαθητικό πληθυσμό.  
Για το λόγο αυτό οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί έχουν προσμετρηθεί στους δείκτες του Κ.Π.Ε. 
Στυλίδας που βρίσκεται στην πιο κοντινή απόσταση και επίσης έχει χαμηλό γενικό και μαθητικό 
πληθυσμό. Αν και έχει γίνει ενιαίος υπολογισμός των πληθυσμών, δεν προκύπτει έντονη ανάγκη 
δημιουργίας νέου Κ.Π.Ε.Α. για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Ωστόσο σημειώνεται πως η 
ίδρυση ενός νέου Κ.Π.Ε.Α. στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα ελάφρυνε παράλληλα και 
τον μεγάλο μαθητικό πληθυσμό της Αττικής, ενώ θα μπορούσε να συνδυαστεί με επίσκεψη στις 
Θερμοπύλες, ως ιστορικό σημείο ενδιαφέροντος. 

 Με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, μέσω οικονομιών κλίμακας στα κόστη που αφορούν  
συνολικά μία σειρά δομών εκπαίδευσης, εγκατεστημένες σε όλη την επικράτεια, προτείνεται η 
εξέταση της δυνατότητας φιλοξενίας και παροχής υποστήριξης σε άλλες παράλληλες δομές που 
εξυπηρετούν και υλοποιούν πρόσθετους συνεργατικούς εκπαιδευτικούς στόχους και η λήψη 
σχετικών απόφασης μόνο κατά περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

 Εν γένει τα Κ.Π.Ε.Α. σήμερα είναι εγκατεστημένα σε απόσταση από τις άλλες δομές 
(ΕΚΦΕ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ, ΣΕΠ, κλπ.), αφού η θέση τους επιλέγεται με κριτήριο την 
εγγύτητα σε σημεία φυσικού κάλους και ενδιαφέροντος, πάντα υπό την οπτική της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Στις λίγες περιπτώσεις που η απόσταση τους από άλλες δομές είναι μικρότερη των 2 χλμ, 
θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η συστέγαση τους, με ταυτόχρονο κριτήριο τη 
διαθεσιμότητα χώρων για τη μετεγκατάσταση τους,  

 Τα υποψήφια Κ.Π.Ε.Α. για φιλοξενία άλλων δομών στο μέλλον, όπως προέκυψε από την 
καταγραφή που πραγματοποιήθηκε σε προηγούμενη ενότητα, είναι τα ακόλουθα,: 
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Άμφισσας, Καρπενησίου, Αράχθου, Έδεσσας & Γιαννιτσών, Περτουλίου-Τρικκαίων, 
Καλαμάτας. 

 Κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση των συμβάσεων που συνάπτονται με τους Δήμους σχετικά με 
τη στέγαση των Κ.Π.Ε.Α. και την παροχή υποστήριξης σε θέματα συντήρησης των υποδομών και 
διασφάλισης της απαιτούμενης καθαριότητας και φύλαξης, και η συστηματική παρακολούθηση 
της υλοποίησης και η μέριμνα για τήρηση των συμφωνημένων όρων. Σήμερα εν’ γένει, τα 
παράπονα των Κ.Π.Ε.Α. σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση είναι έντονα και για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος, όπου υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις συνεργασίας με Δήμους, 
δηλαδή κυρίως στην Αττική και Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να συναξιολογηθεί η προθυμία των 
Δήμων να προσφέρουν στα Κ.Π.Ε.Α. το επίπεδο των υπηρεσιών που αυτά χρειάζονται. 

 Είναι αναγκαίος ο συνεχής εκσυγχρονισμός για αποφυγή απαξίωσης του εξοπλισμού και μέσων 
εκπαίδευσης δεδομένου ότι ο μέσος όρος παλαιότητας είναι πάνω από 8 έτη. Σε ότι αφορά τον 
εξοπλισμό πληροφορικής, δεδομένων των ταχέων εξελίξεων της τεχνολογίας, κρίνεται αναγκαία 
η δρομολόγηση της αντικατάστασής ή συμπλήρωσης του εντός της επόμενης τριετίας, ενώ σε 
ότι αφορά τον εργαστηριακό εξοπλισμό του οποίου ο μέσος όρος παλαιότητας είναι λίγο κάτω 
από 11 έτη, αφού αξιολογηθεί ότι βοηθά στην επίτευξη των στόχων των νέων προγραμμάτων 
των Κ.Π.Ε.Α., αυτός θα πρέπει να αντικατασταθεί σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και σε σχέση 
με τη διασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης. Ειδικότερα, σε ότι αφορά υποδομές για τη 
διευκόλυνση του e-learning και της τηλε-εκπαίδευσης προτείνεται η σχετικά άμεση προμήθεια 
τους από τα Κ.Π.Ε.Α., δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των κέντρων δε διαθέτουν 
σχετικό εξοπλισμό. Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθούν πόροι από πηγές 
χρηματοδότησης με επιλέξιμες τις σχετικές δαπάνες. 

 Προτείνεται, επίσης, να δρομολογηθεί σειρά έργων που θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση 
των Κ.Π.Ε.Α. για ενεργειακές αναβαθμίσεις και εκσυγχρονισμό των υποδομών τους, με 
ταυτόχρονη προώθηση της ιδέας του οικολογικού Κ.Π.Ε.Α., δημιουργώντας ταυτόχρονα στους 
επισκέπτες το πρότυπο της εξοικονόμησης ενέργειας ως μέρος της ΕΑΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, 
τα Κ.Π.Ε.Α. θα αναδεικνύουν την τήρηση των οικολογικών αρχών προκειμένου η λειτουργία τους 
να είναι βιώσιμη. Ενδεικτικά θα πρέπει: 

 όλα τα φώτα και οι ηλεκτρικές συσκευές να διαθέτουν κατάλληλο μηχανισμό ώστε να 
είναι απενεργοποιημένα όταν δεν χρησιμοποιούνται, 

 να αξιοποιείται η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια, 

 οι εγκατεστημένες τουαλέτες να είναι χαμηλής ροής, κλπ. 
 Τα μισά περίπου Κ.Π.Ε. σήμερα διαθέτουν υποδομές με προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ σε όλους 

τους χώρους, γεγονός που αντίκειται στην οριζόντια αρχή της ΕΕ περί εξασφάλισης της 
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην 
επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος και να δρομολογηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών 
που απαιτούνται, ώστε όλα τα Κ.Π.Ε.Α. να αποκτήσουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ. Είναι απολύτως 
αναγκαίο η πρόσβαση στην εκπαίδευση να δίνει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους δυνητικούς 
ωφελούμενους, όπως άλλωστε επιβάλουν οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. αλλά και οι αρχές της ΕΑΑ. 

4.4. Θεσμικές προσαρμογές 

 Προτείνεται η τυποποίηση των βασικών αρμοδιοτήτων της παιδαγωγικής ομάδας των Κ.Π.Ε.Α., 
ώστε το έργο τους να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΕΑΑ. Οι αρμοδιότητες που θα 
διατυπωθούν θα πρέπει να μην περιορίζουν, αλλά αντίθετα να ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία 
από την πλευρά των Κ.Π.Ε.Α. και ταυτόχρονα να καθιστούν ομοιόμορφη την οργάνωση της 
παραγωγής του εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει ενδεικτικά 
να περιλαμβάνουν: 

 Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και νέων υψηλού ενδιαφέροντος προγραμμάτων 
εκπαίδευσης. 

 Συνεχή επικαιροποίηση και διεύρυνση των υφιστάμενων προγραμμάτων. 
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 Συντονισμό εργασιών με σκοπό την εφαρμογή και επιτυχημένη υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των λοιπών δράσεων. 

 Σύλληψη, σχεδιασμό και ανάπτυξη της εφαρμογής νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 Ανάπτυξη και διατήρηση διασυνδέσεων με τις τοπικές και κρατικές εκπαιδευτικές αρχές, 
καθώς και τους επαγγελματίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 Ανάπτυξη και διατήρηση συνεργασιών που αφορούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
τα σεμινάρια και στις λοιπές δραστηριότητες των Κ.Π.Ε.Α,  με φορείς του εξωτερικού. 

 Αξιοποίηση της κατάλληλης εκπαιδευτικής προσέγγισης ανά εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και ηλικία στην διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Λήψη μέτρων για μεγιστοποίηση της ποιότητας όλων των προγραμμάτων εκπαίδευσης. 

 Συνοδεία των μαθητών όταν η εκπαιδευτική δραστηριότητα λαμβάνει χώρα εκτός των 
εγκαταστάσεων του Κέντρου, καθώς επίσης διδασκαλία στους χώρους των 
ωφελούμενων. 

 Εκπροσώπηση και προώθηση του Κέντρου, σε σχέση με την ΕΑΑ, σε επιτροπές, 
συντονιστικές συναντήσεις, ομιλίες σε συνέδρια, κλπ. 

 Σχεδιασμό και διαχείριση του συνολικού περιεχομένου και του προϋπολογισμού των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης, καθώς επίσης νέων ανταποδοτικών δραστηριοτήτων. 

 Διερεύνηση και εισήγηση εναλλακτικών δράσεων εκπαίδευσης  με σκοπό τη διεύρυνση 
του ρόλου του Κέντρου κάτω από το πρίσμα της ΕΑΑ. 

 Οργάνωση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, επικοινωνία, 
δημόσιες σχέσεις και προβολή σε ότι αφορά τις δραστηριότητες του κέντρου. 

 Διαχείριση των χώρων που αξιοποιεί το Κ.Π.Ε.Α. για την υλοποίηση των δράσεων και 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και σχεδιασμός των προμηθειών και πόρων που 
σχετίζονται με την ετοιμότητα λειτουργίας τους. 

 Προτείνεται η βελτίωση / επικαιροποίηση του κεντρικού πλαισίου λειτουργίας σε ότι αφορά τα 
θέματα ανθρώπινου δυναμικού των Κ.Π.Ε.Α.  και ειδικότερα: 

 Επέκταση της περιόδου λειτουργίας των Κ.Π.Ε.Α. πέραν της 10ης Ιουλίου, και στελέχωση 
με διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα υποστηρίζει τη λειτουργία όλο το έτος. 

 Διεύρυνση των κριτηρίων στελέχωσης με αναφορά και σε άλλες ειδικότητες, 
προκειμένου να σχεδιαστεί νέα σειρά προγραμμάτων στην κατεύθυνση της 
διαθεματικότητας. 

 Στελέχωση με εκπαιδευτές προσχολικής ηλικίας, λόγω ιδιαιτεροτήτων στην προσέγγιση 
διδασκαλίας, αλλά και της έμφασης που πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση 
περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. 

 Στελέχωση ή εξωτερική συνεργασία με στελέχη με γνώση στην εκπαίδευση  ενηλίκων 
γενικά και στην εκπαίδευση ενηλίκων στην κοινότητα ειδικότερα. 

 Δυνατότητα εξωτερικής συνεργασίας με στελέχη με γνώση στην εκπαίδευση από 
απόσταση. 

 Στελέχωση κάθε Κ.Π.Ε.Α. σε συνάρτηση με τις ποσοτικές παραμέτρους του παραγόμενου 
έργου (ενδεικτικοί δείκτες περιλαμβάνουν: υλοποιηθείσες δράσεις ανά υπάλληλο, 
ωφελούμενοι ανά υπάλληλο, κλπ.). 

 Διασφάλιση της συνεχούς αναβάθμισης των δεξιοτήτων των στελεχών των Κ.Π.Ε.Α. και 
παροχή ευκαιριών για διαρκή επαγγελματική ανάπτυξη των υπαλλήλων, ώστε να 
λειτουργεί και ως κίνητρο για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.  

 Επιμόρφωση του προσωπικού για αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής στο 
εκπαιδευτικό τους έργο καθώς επίσης για ανάπτυξη του γνωστικού του αντικειμένου 
σχετικά με τα θέματα της ΕΑΑ. 

 Συστηματική παρακολούθηση των εκπαιδευτικών των Κ.Π.Ε.Α. και αξιολόγηση του 
έργου που επιτελεί κάθε στέλεχος προς τους ωφελούμενους, σε συνάρτηση με την 
επιμόρφωση που έχει δεχτεί. Η επιμόρφωση των στελεχών των Κ.Π.Ε.Α. αποτελεί ένα 
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σημαντικό κομμάτι του χρόνου τους, και ενώ ήδη βάσει της έρευνας κινείται σε υψηλά 
επίπεδα ανθρωποπροσπάθειας, έχει αυξηθεί περαιτέρω τα τελευταία έτη. Ως εκ’ τούτου 
είναι σημαντική η αποτίμηση της ποιότητας της επιμόρφωσης και στη συνέχεια του 
αντίκτυπου που έχει η επιμόρφωση στην αναβάθμιση της ΕΑΑ. 

 Παράλληλα με την επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των Κ.Π.Ε.Α., προτείνεται η 
κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας για τα Κ.Π.Ε.Α., όπου θα διατυπώνονται οδηγίες σχετικά με 
τις κύριες διαδικασίες προς εφαρμογή ανά δραστηριότητα.  Στην κατεύθυνση αυτή, τα Κ.Π.Ε.Α. 
προτείνεται να ομαδοποιηθούν σε επιμέρους κατηγορίες σε σχέση με κάποια βασικά φυσικά 
χαρακτηριστικά που διαθέτουν και που αφορούν: 

 στις υποδομές φιλοξενίας που διαθέτουν και τις οποίες θα πρέπει κατ’ εξαίρεση να 
αξιοποιούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο, καθώς επίσης  

 στη δυσκολία πρόσβασης των ωφελούμενων σε αυτά π.χ. λόγω νησιωτικότητας με 
αναλογική επέκταση της διάρκειας των δράσεων. 

Σημειώνεται ότι για τις επιμέρους ομάδες κατά περίπτωση είναι δυνατό να ισχύσουν 
προσαρμοσμένες οδηγίες και κριτήρια που θα λαμβάνουν  υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτά.  

 Προτείνεται η θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των Κ.Π.Ε.Α. Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας ενός Κ.Π.Ε.Α. και για να είναι αυτή εφικτή, βασική 
προϋπόθεση αποτελεί η διαμόρφωση ενός κεντρικού συστήματος αξιολόγησης, το οποίο θα 
αξιοποιεί συγκρίσιμα στοιχεία των κέντρων. Μια ορθή και αποτελεσματική αξιολόγηση, μπορεί 
παράλληλα να: 

 αποτυπώσει τις επιδόσεις κάθε Κ.Π.Ε.Α. σε σχέση με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους 
εκπαίδευσης (π.χ. κατ’ έτος ελάχιστο πλήθος υλοποιήσεων, ωφελούμενων, νέων δράσεων, 
κλπ.),  

 να συμβάλλει στον καλύτερο συνολικότερο σχεδιασμό του, καθώς και στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποφάσεων που απαιτείται να ληφθούν. 

4.5. Λοιπές προτάσεις 

 Προτείνεται η αναβάθμιση της υποδομής προβολής και απολογισμού του έργου των Κ.Π.Ε.Α., 
μέσω θεσμοθέτησης διαδικασιών συστηματικής ανανέωσης του περιεχομένου του κεντρικού 
ιστότοπου. Η αναβάθμιση της κεντρικής δομής και των λειτουργιών προγραμματισμού και 
διαχείρισης ψηφιακού υλικού διευκολύνει την έγκαιρη επικαιροποίηση της πληροφορίας και τη 
γνωστοποίηση της σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Συγκεκριμένος ρόλος σε κεντρικό επίπεδο 
θα πρέπει να είναι επιφορτισμένος με τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα. 

 Προκειμένου η Π.Ο. να μπορεί να ασχολείται αποκλειστικά με το παιδαγωγικό - διδακτικό – 
επιστημονικό της έργο, και να μη σπαταλούνται ανθρώπινοι πόροι υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
θα πρέπει να διασφαλιστεί η αναγκαία γραμματειακή και λογιστική  υποστήριξη των δράσεων 
και της λειτουργίας των Κ.Π.Ε.Α. 

 Κρίνεται αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση του οικολογικού αποτυπώματος του ίδιου του 
Κ.Π.Ε.Α. και των επισκεπτών του ιδιαίτερα για τα Κ.Π.Ε.Α. που βρίσκονται πλησίον ιδιαίτερων 
οικοσυστημάτων, μέσω καθορισμού διαδικασίας παρακολούθησης του αποτυπώματος / 
προσδιορισμού σχετικών δεικτών μέτρησης και αναφοράς. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται 
να επικοινωνηθούν στα Κ.Π.Ε.Α. και να ενθαρρυνθούν προσπάθειες πιστοποίησης με ISO 14001 
σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση. 

4.6. Αξιοποίηση βασικών πηγών χρηματοδότησης των Κ.Π.Ε.Α. 

Κύρια πηγή χρηματοδότησης για το θεσμό των Κ.Π.Ε.Α., κατά τις προγενέστερες προγραμματικές 
περιόδους απετέλεσε η χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ 2007-2013. Με βάση τη 
χρηματοδότηση αυτή εδραιώθηκε και επεκτάθηκε ο θεσμός παρέχοντας δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, 
γεγονός που αποτελεί και διεθνή μοναδική πρακτική. 



Μελέτη αξιολόγησης των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Τεύχος Ε-Προτάσεις Αναδόχου 

 Σελίδα | 40 

 

Κατά τη τελευταία πενταετία, η χρηματοδότηση κινήθηκε μειούμενη, εξορθολογίζοντας σε έναν βαθμό 
και την αδυναμία απορρόφησης από αρκετά Κ.Π.Ε., παρότι η χρηματοδοτική κατανομή δεν λάμβανε 
υπόψη τη δυνατότητα των Κ.Π.Ε. για υλοποίηση (ασυμφωνία αρχικής κατανομής και απόδοσης 
δαπανών). 

Για την περίοδο 2014-2020, υφίσταται επιπρόσθετος περιορισμός της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, 
καθώς οι συνολικά διατιθέμενοι πόροι από το ΕΚΤ είναι μειωμένοι, γεγονός που επιβάλλει τη 
διερεύνηση και διασφάλιση πόρων από συμπληρωματικές πηγές, με βάση την επέκταση των 
δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν σε σχέση με επιμόρφωση, δια βίου μάθηση, συνεργασίες με την 
τοπική αυτοδιοίκηση, παροχή αυτοτελών υπηρεσιών, διάθεση χώρων, κλπ. 

Ειδικότερα: 

 Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, παρότι μικρότερη 
θέτει τις βάσεις για την αναβάθμιση του θεσμού και θα αντλήσει πόρους από το ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και την  

 Επενδυτική Προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες 
δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση η 
οποία περιλαμβάνει δράσεις για: 
Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – και 
την ενίσχυση των δομών και της ποιότητας της α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης. 

Η συνολικά διατιθέμενη χρηματοδότηση προβλέπεται να είναι της τάξης των 900.000-
1.000.000 € κατ’ έτος. Η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να υποστηρίξει τη μετάβαση 
από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην ΕΑΑ με τις παραδοχές και τις προτάσεις που 
έχουν προηγηθεί. 

Με βάση τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των Κ.Π.Ε.Α., και δη στην επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών και στη δια βίου μάθηση, προτείνεται η διερεύνηση της επιπρόσθετης 
χρηματοδότησης από το ίδιο ΕΠ και την ίδια : 

 Επενδυτική Προτεραιότητα 10i - Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του 
σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική νηπιακή, πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης και σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες 
δυνατότητες εκπαίδευσης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αλλά 
και από τη δράση για: 
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 
και από την  

 Επενδυτική Προτεραιότητα 10iii - Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου 
μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πλαίσιο τυπικών, άτυπων και μη τυπικών 
δομών, αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού 
και προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της πιστοποίησης των αποκτώμενων προσόντων 
καθώς προβλέπονται δράσεις για : 
Αύξηση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της διά βίου μάθησης και της 
συμμετοχής σε αυτήν του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση προσόντων και 
διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

 Σημειώνεται, εντούτοις, ότι για την επιπρόσθετη αυτή χρηματοδότηση θα πρέπει να προηγηθεί 
ενδελεχής εξέταση καθώς η μείωση της χρηματοδότησης και σε αυτές τις δράσεις θα έχει ως 
αποτέλεσμα σημαντικό «ανταγωνισμό» για την κάλυψη ιεραρχημένων αναγκών των λοιπών 
σχεδιαζόμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης. 

 Σημειώνεται, επίσης, ότι διαφαίνεται ενδεχόμενη δυνατότητα χρηματοδότησης για δράσεις 
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ευαισθητοποίησης  και  εκπαίδευσης  για  τις  επιπτώσεις  της κλιματικής  αλλαγής  και 
την  ενσωμάτωση  της  προσαρμογής  σε όλους  τους  τομείς,   

ως  κοινωνικά  εργαλεία,  τα  οποία  θα λειτουργήσουν από κοινού με τη συμμετοχή και 
ενεργοποίηση των πολιτών, των επιχειρήσεων, των φορέων, και της διοίκησης. Οι  δράσεις αυτές 
του ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» θα πρέπει να είναι 
σε  συνάφεια  με  τον  εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επί του 
παρόντος δεν έχει εξειδικευθεί ακόμη η δράση ώστε να είναι γνωστό το περιεχόμενο της και οι 
δικαιούχοι. 

 Τέλος, κρίνεται ότι μερίδα εσόδων μπορεί να διασφαλιστεί από συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, διακριτά ανά Κ.Π.Ε.Α. και ανάλογα με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει σε 
συνεργασία με άλλους φορείς και ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα, Α.Ε.Ι., Δήμους, κλπ. για τη 
διαμόρφωση εταιρικών σχημάτων. Παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων αποτελούν, 
ενδεικτικά: 

 ERASMUS+  

 LIFE+ 

 HORIZON 2020 

 CULTURE 

 κλπ. 
Η επιμόρφωση και η επιχειρησιακή ικανότητα των Κ.Π.Ε.Α. στην προετοιμασία και διαχείριση 
των προτάσεων που θα υποβληθούν θα πρέπει να ενισχυθεί. 

Η ΕΑΑ θα πρέπει να κινηθεί στην κατεύθυνση μεγιστοποίησης εσόδων από το σύνολο των δυνητικά 
διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης, αξιοποιώντας ταυτόχρονα πηγές εκτός ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, επιμόρφωση, συνεργασίες, δίκτυα, παροχή υπηρεσιών, κλπ.) και διασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό τη βιωσιμότητά τους και την δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση και μαθητές και 
εκπαιδευτικούς στην α΄βάθμια και β’θμια εκπαίδευση. 

 

 




