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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & 

Δ/ΘΜΙΑ 

 

ΕΚΠ/Η ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

  

 

 

 

Σσγταρηηήριο Μήμσμα  

 

ηοσ Περιθερειακού Δ/μηή Π/θμιας & Δ/θμιας Γκπ/ζης Δσηικής Γλλάδας 

κ. Παμαγιωηόποσλοσ Γιώργοσ για ηη διάκριζη ηωμ ζτολείωμ ηης 

περιθέρειας ηης Δσηικής Γλλάδας ποσ διακρίθηκαμ ζηα πλαίζια ηοσ 

παμελλήμιοσ διαγωμιζμού «Βραβείο Αειθόροσ Στολείοσ» 

 

 

Η διάκοιζη από ηημ Ελλημική Εηαιοεία Πεοιβάλλξμηξπ και Πξλιηιζμξύ 

για ηη ζρμμεηξςή ζηα πλαίζια ηξρ παμελλήμιξρ διαγτμιζμξύ «Βραβείο 

Αειθόροσ Στολείοσ»   

1. ηξρ ΤΓΓ Γιδικής Αγωγής Α΄ και Β’ βαθμίδας Παηρώμ (ζηημ 1η 

θέζη)  

2. ηξρ 7οσ Γσμμαζίοσ Παηρώμ (ζηημ 7η θέζη) και 

2.   ηξρ 55ξρ Δημοηικού Στολείοσ Παηρώμ (ζηημ 10η θέζη)  

αμαδεικμύει ηξμ πξλύμξοθξ οόλξ ηξρ δημξζίξρ ζςξλείξρ και πεοιγοάθει ηξ 

πμεύμα ηηπ δημιξρογικόηηηαπ, ηηπ καιμξηξμίαπ και ηηπ πεοιβαλλξμηικήπ 

ζρμείδηζηπ πξρ ηξ διακοίμει.  

Ο κ. Παμαγιτηόπξρλξπ δήλτζε ζςεηικά με ηη διάκοιζη ητμ ζςξλείτμ 

όηι: «η ζρμμεηξςή μαθηηώμ και εκπαιδερηικώμ ζε ποτηξπξοιακέπ 

εκπαιδερηικέπ δοαζηηοιόηηηεπ πξρ εμιζςύξρμ ηιπ πεοιβαλλξμηικέπ δοάζειπ 

και αμαπηύζζξρμ ποτηξβξρλίεπ, πξρ δεμ απξζκξπξύμ απλά ζηημ αμάληση 

ερθρμώμ, αλλά ζηη δημιξρογία μιαπ πεοιβαλλξμηικήπ κξρληξύοαπ πξρ ποξάγει 

ηη βιώζιμη και αειθόοξ αμάπηρνη, θα ποέπει μα καηέςει ποώηιζηη θέζη ζηημ 



εκπαιδερηική διαδικαζία. Ποξγοάμμαηα πεοιβαλλξμηικά και καιμξηόμα, πξρ 

απξζκξπξύμ ζηη διαηήοηζη ηηπ αομξμίαπ και ηηπ ιζξοοξπίαπ αμάμεζα ζηξμ 

άμθοτπξ και ηξ πεοιβάλλξμ, κοίμξμηαι αμαγκαία διόηι  αμαπηύζζξρμ ζηξρπ 

μαθηηέπ ηξρ ζήμεοα και ζηξρπ πξλίηεπ ηξρ αύοιξ πεοιβαλλξμηικέπ, 

κξιμτμικέπ και πξλιηιζηικέπ δενιόηηηεπ. Δενιόηηηεπ πξρ απξηελξύμ 

παοακαηαθήκη, ώζηε ξι εμπλεκόμεμξι ζηα εμ λόγτ ποξγοάμμαηα μα μπξοξύμ 

μα αμηαπξκοιθξύμ επαοκώπ ζηιπ αμάγκεπ ηόζξ ηηπ επξςήπ μαπ, όζξ και ηξρ 

μέλλξμηξπ ζε διεθμέπ, εθμικό, πεοιθεοειακό και ηξπικό επίπεδξ.  

Τα θεομά και ειλικοιμή μξρ ζργςαοηηήοια θα ήθελα μα εκθοάζτ ζε 

όλξρπ ηξρπ εκπαιδερηικξύπ και ηξρπ μαθηηέπ πξρ με ηημ ποξζπάθειά ηξρπ 

και ηη δοάζη ηξρπ ηίμηζαμ ηξ ζύμξλξ ηηπ εκπαιδερηικήπ κξιμόηηηαπ και 

απξηελξύμ ξδξδείκηη ποξκειμέμξρ μα ρπάονει ζρμέςεια ζε αμάλξγεπ 

καιμξηόμεπ δοάζειπ, πξρ ζκξπό έςξρμ ηημ  καλλιέογεια ζηάζετμ και 

ζρμπεοιθξοώμ πξρ ποξάγξρμ ηημ πεοιβαλλξμηική ζρμείδηζη».   

 

 

 

 

 


