
 

Ίλιον : 12/10/20222 

Φυσικό Αντικείμενο ΚΕΠΕΑ στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνη Τρίτση” σχολικού έτους 2022-2023 

Το ΚΕΠΕΑ στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνη Τρίτση” στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» για το σχολικό έτος 2022-
2023 θα υλοποιήσει τις εξής δράσεις: 
 
Α. Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολικές μονάδες 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  μαθητικών ομάδων και συνοδών εκπ/κών Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης που επισκέπτονται το ΚΕΠΕΑ στο Μητροπολιτικό Πάρκο “Αντώνη Τρίτση” δια ζώσης. 

1. Τίτλος Προγράμματος:                                                                                                                                                
«Παρκ-άροντας αειφορικά: Ανακαλύπτω και προστατεύω τους θησαυρούς του Μητροπολιτικού 
Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”» : Μονοήμερο πρόγραμμα  (πιλοτικό)   (Για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων 
Δημοτικού Σχολείου)  
Σχετικό με: Λειτουργίες, αξία και αειφορική διαχείριση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Α. Τρίτσης».  
Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος 
-  Άφιξη, θεωρητική ενημέρωση για το πρόγραμμα,  παιχνίδια γνωριμίας,  δραστηριότητες, 
χωρισμός σε ομάδες 
- Επίσκεψη στο πεδίο (Πάρκο Α. Τρίτση), δραστηριότητες, περιβαλλοντικά  παιχνίδια, φύλλα εργασίας 
- Επεξεργασία στοιχείων - Αξιολόγηση του προγράμματος 
 
2. Τίτλος Προγράμματος:                                                                                                                                                
«Παρκ-άροντας αειφορικά: Ανακαλύπτω και προστατεύω τους θησαυρούς του Μητροπολιτικού 
Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”» :Μονοήμερο πρόγραμμα  (πιλοτικό)   (Για μαθητές Γυμνασίου, 
Λυκείου, ΕΠΑΛ) 
Σχετικό με: Λειτουργίες, αξία και αειφορική διαχείριση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Α. Τρίτσης».  
Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος 
-  Άφιξη, θεωρητική ενημέρωση για το πρόγραμμα,  παιχνίδια γνωριμίας,  δραστηριότητες, 
χωρισμός σε ομάδες 
- Επίσκεψη στο πεδίο (Πάρκο Α. Τρίτση), δραστηριότητες, περιβαλλοντικά  παιχνίδια, φύλλα εργασίας 
- Επεξεργασία στοιχείων - Αξιολόγηση του προγράμματος  
 



 

Β.  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  
 
Για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των Νομών Εμβέλειας του 
ΚΕΠΕΑ προγραμματίζονται ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια δια ζώσης  που θα σχετίζονται με 
τις λειτουργίες, την αξία και την αειφορική διαχείριση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Α. Τρίτσης». 
Για τις 28-01-2023 σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το επιμορφωτικό δια ζώσης σεμινάριο διάρκειας 6 
διδακτικών ωρών με τίτλο «Το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση ως πεδίο Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία» σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Γ΄ και Δ΄ Αθήνας, καθώς και με τις Δ/νσεις 
Β/θμιας Εκπ/σης  Γ΄ και Δ΄ Αθήνας.  Το σεμινάριο θα απευθύνεται σε 40 εκπαιδευτικούς των 
ανωτέρω Διευθύνσεων (10 από κάθε Διεύθυνση). 
 Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με την ιστορία του  Μ. Πάρκου Α. Τρίτση και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του, που το καθιστούν ένα πάρκο που ανάλογό του δεν υφίσταται στον ελλαδικό 
χώρο. 
Επίσης σχεδιάζεται δράση αναδάσωσης στο Πάρκο με την προϋπόθεση να δοθεί σχετική άδεια από 
το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου. 
 
Σχολικά Δίκτυα Δράσης 
 
Τα Σχολικά Δίκτυα Δράσης(Σ.Δ.Δ.) είναι εκπαιδευτικές δράσεις, συγκεκριμένης θεματολογίας και το 
Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη  Τρίτση προγραμματίζει να κάνει σχετικές ενέργειες 
δραστηριοποίησης και ένταξης και σε αυτό το πεδίο δραστηριότητας.  
 
 
Ανάγκες του Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 
 
Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» από 01/09/2022 τελεί υπό προσωρινή 
στέγαση σε λυόμενη αίθουσα περίπου 20 τ.μ. με στοιχεία κτ 2 (Α/Α 5 ΑΣΔΑ) καθώς σύμφωνα με τον 
Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου (πρόσφατο έγγραφο με αρ. πρωτ. 886/9/04-10-
2022) δεν έχει ακόμα εκκινήσει η υλοποίηση της από 23/05/2019 σύμβασης μεταξύ του ΥΠΑΙΘ και 
του Φορέα Διαχείρισης για τη λειτουργία του Κ.Ε.ΠΕ.Α.. 
Η αίθουσα που έχει προσωρινά παραχωρηθεί δεν πληροί τις προδιαγραφές στέγασης Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. 
σύμφωνα με την  υπ. αρ. 14634/Γ7/04-02-2008 Υ.Α. (δεν διαθέτει γραφεία διοίκησης, αίθουσες 
διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου, αίθουσα Η/Υ, 
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών κ. ά. με τον απαιτούμενο εξοπλισμό τους, πυρασφάλεια, τουαλέτες 
για μαθητές/τριες, ΑμεΑ). 
 
Επίσης, η Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) δεν έχει στη διάθεσή της ακόμα τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο έργο της. Πιο συγκεκριμένα υφίσταται μόνο μικρό μέρος 
του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού,  δεν έχουν αποσταλεί είδη φαρμακείου, αλλά ούτε 
και τα απαραίτητα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλικά (λευκός πίνακας, 
πίνακας σεμιναρίου με τρίποδο για χαρτί, χαρτικά, αναλώσιμα, μαρκαδόροι/μολύβια, όργανα, 
χάρτες, μικροεξοπλισμός, κ.ά).  
 
Για τις ανάγκες υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μαθητικών ομάδων και συνοδών 
εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης καθώς και των ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων 
για εκπαιδευτικούς υπάρχει η ανάγκη προμήθειας όλων των προαναφερθέντων υλικών και 
εξοπλισμών. Ακόμα, παραμένει επιτακτική η επίλυση του ζητήματος στέγασης του Κ.Ε.ΠΕ.Α. σε 



 

χώρο που να πληροί τους όρους λειτουργίας καθώς στο αίτημα προσωρινής παραχώρησης 
αίθουσας υποδοχής μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, την οποία αιτήθηκε το Κ.Ε.ΠΕ.Α.  με 
επείγον έγγραφό του  προς τον Φορέα Διαχείρισης (με αρ. πρωτ. 12/11-10-2022) ο Φορέας 
Διαχείρισης του Πάρκου έχει δώσει με το έγγραφό του το με αρ. πρωτ. 935/9/24-10-2022  αρνητική 

απάντηση. 
 
Ως εκ τούτου, παρότι καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια να εκπονηθούν τα προαναφερθέντα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και να διοργανωθούν επιμορφωτικές συναντήσεις για 
εκπαιδευτικούς, το Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Α. Τρίτσης» επιφυλάσσεται για την 
υλοποίησή τους, αν δεν καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστούν οι βασικές προϋποθέσεις που 
αναφέρονται προηγουμένως για τη διεξαγωγή τους.  
 
 
Παραδοτέα 
 
Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Α. Τρίτσης» επιφυλάσσεται σε σχέση με την δημιουργία 
και αποστολή παραδοτέων για το σχολικό έτος 2022-2023 , αν δεν καταστεί δυνατόν να 
εξασφαλιστούν από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Α. Τρίτση και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ οι βασικές 
προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή των αντίστοιχων επισκέψεων σχολείων, επιμορφωτικών δράσεων 
και σεμιναρίων. Φυσικά εάν εξασφαλιστούν εγκαίρως οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας ενός 
Κ.Ε.ΠΕ.Α., Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση θα αποστείλει εγκαίρως όλα τα 
προβλεπόμενα παραδοτέα σε σχέση με τα προγράμματα και τις δράσεις που αναμένεται να 
υλοποιήσει κατά το σχολικό έτος 2022-2023. 
 
 
 
 
 

                                                                                          Ο Προϊστάμενος  του  Κ.Ε.ΠΕ.Α  
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