Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Προς:
Τον/τη Διευθυντή/ρια του σχολείου και τον/την Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικό που
υλοποιεί/ενδιαφέρεται να υλοποιήσει ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ή/και
οργανωμένες Δράσεις Αειφορίας.
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να συμμετάσχετε σε Δίκτυα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εγκεκριμένα από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αγαπητές φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί,
Κάτ´ αρχήν ελπίζουμε η επικοινωνία μας αυτή να σας βρίσκει όλους καλά και εσάς προσωπικά
αλλά και όλους τους δικούς σας. Γνωρίζοντας όλοι τη δύσκολη αυτή περίοδο που περνάμε με την
επιδημία του COVID-19 και κυρίως εσείς οι εκπαιδευτικοί, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από
καρδιάς για την αρωγή σας στις προσπάθειές μας, καθώς έχουμε κοινό στόχο την ανάπτυξη και
την εφαρμογή της ΠΕ και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία σε όσο το δυνατόν περισσότερα
σχολεία της Χώρας μας.
Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες της ΕΕΠΦ σας ευχόμαστε μία δημιουργική σχολική χρονιά!
Η ΕΕΠΦ συνεχίζει να δραστηριοποιείται και φέτος σε 3 Διεθνή και 2 Εθνικά Δίκτυα-Προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα οποία συμμετέχουν από την έναρξη λειτουργίας τους, χιλιάδες
μαθητές και εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και στα οποία σας καλούμε να συμμετάσχετε:
Α) «Οικολογικά Σχολεία» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Β) «Μαθαίνω για τα Δάση» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Γ) «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον» (Διεθνές Θεματικό Δίκτυο)
Δ) «Οι Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο)
Ε) «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο)
Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διαρκούν από μία έως δύο σχολικές χρονιές,
με δυνατότητα ανανέωσης. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται διαρκώς και μέσα από βιωματικές
δράσεις μαθαίνουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να αγωνίζονται για το περιβάλλον και να
διεκδικούν το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα καλύτερο κόσμο. Οι δράσεις που αναπτύσσονται μέσα
στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα ενεργοποιούν όλη τη σχολική κοινότητα, καθώς και την
τοπική κοινωνία.
Εφόσον επιλέξετε να συμμετάσχετε σε ένα ή περισσότερα από τα Δίκτυά μας, θα πρέπει να
συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για κάθε Δίκτυο στους υπερσυνδέσμους
(links) που θα βρείτε παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες για τα Δίκτυα θα βρείτε στην
ιστοσελίδα τηςτΕΕΠΦ (www.eepf.gr) πατώντας πάνω στην κατηγορία «Τομείς Δράσεις 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα» και μετά αντίστοιχα σε κάθε Δίκτυο. Τις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα
βρείτε πατώντας πάνω στους παρακάτω συνδέσμους:
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ (https://eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/mathaino-giata-dasi) : https://goo.gl/forms/LUklHnZv24ZKNtOx1
ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ(https://eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftikaprogrammata/neoi-dimosiografoi) : https://goo.gl/forms/gnZFRkwCjC0UIv2C3

ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΟΥ (https://eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftikahttps://goo.gl/forms/Sv8th3KPwzdPb9uz2

programmata/prasines-gonies) :

ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ (https://eepf.gr/el/tomeis-drashs/ekpaideftika-programmata/fysi-xorisskoupidia ) : https://goo.gl/forms/hU1pUP5akyNZ1JYW2
Για τα ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ακολουθείτε την εξής διαδικασία: ξεκινάτε με την εγγραφή σας
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.ecoschools.gr/user/register και στη συνέχεια
ακολουθείτε τις οδηγίες. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης μπαίνετε στην πλατφόρμα
κάνοντας login στο http://www.ecoschools.gr/user/login.
Όταν λάβουμε την αίτησή σας, η ΕΕΠΦ θα σας αποστείλει ταχυδρομικά, έντυπο και ηλεκτρονικό
υλικό ευαισθητοποίησης με οδηγίες και προτάσεις για την υλοποίηση του προγράμματος που θα
επιλέξετε. Τα στελέχη της Εταιρίας, μαζί με το εκτεταμένο δίκτυο των εθελοντών της ΕΕΠΦ, που
είναι καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί και άλλοι ειδικοί επιστήμονες, θα βρίσκονται
στο πλευρό σας για να στηρίξουν τα βήματά σας.
Για καλύτερο συντονισμό και διευκόλυνση της συνεργασίας, παρακαλούμε να κοινοποιήσετε
την/τις αίτηση/σεις σας στον/στην Υπεύθυνο/η Π.Ε. ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης
σας.
Σας ευχόμαστε από καρδιάς, υγεία, δύναμη και θετική ενέργεια!
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για την ΕΕΠΦ

Αλέξια Νικηφοράκη
Χριστίνα Θεοδωρίκα
Θεοδώρα Πολυζωίδου
Αντιπρόεδρος ΕΕΠΦ
Υπεύθυνες Συντονισμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΕΠΦ
Υπεύθυνη Προγραμμάτων Π.Ε.
Σημείωση: Σας ενημερώνουμε ότι ακόμα και αν συμμετέχετε ήδη σε κάποιο Δίκτυο της ΕΕΠΦ, θα
πρέπει να ανανεώσετε και φέτος τη συμμετοχή σας σε αυτό .
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για τις ανάγκες διεξαγωγής των Προγραμμάτων-Δικτύων ΠΕ της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), η ΕΕΠΦ θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, και πιο συγκεκριμένα ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email). Υπεύθυνος επεξεργασίας των συλλεχθέντων δεδομένων είναι η ΕΕΠΦ, η οποία δεσμεύεται να τηρεί και να προστατεύει τα δεδομένα σας βάσει των
διατάξεων της ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές
πράξεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για εύλογο χρονικό διάστημα. Σκοπός της συλλογής είναι η συμμετοχή στο
πρόγραμμα καθώς και η ενημέρωση και επικοινωνία με τους συμμετέχοντες.
Η ΕΕΠΦ διαβιβάζει τα παραπάνω δεδομένα στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου, όπως αυτή ορίζεται από την προαναφερθείσα έγκριση, και σε κανένα άλλο
τρίτο μέρος χωρίς δική σας συγκατάθεση.
Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο όπως προκύπτει από την εφαρμογή του νέου Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (2016/672), τα
δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας είναι τα εξής: Δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα φορητότητας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής,
δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία. Κατόπιν υποβολής αιτήματος που αφορά στην άσκηση των δικαιωμάτων σας, η ΕΕΠΦ θα απαντήσει αιτιολογημένα
γραπτώς στο αίτημά σας μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος στην παρακάτω ηλεκτρονική
διεύθυνση : eepf@eepf.gr
Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τηλ: 2106475628, Email: contact@dpa.gr ).

