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Διασυνδέοντας λειτουργικά διαφορετικές περιοχές της Ανατ. Αττικής με επίκεντρο το 
Σχινιά –Μαρσθώνα προωθούμε ένα  ενιαίο αναπτυξιακό πακέτο 
 Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφορία 
 
Οι δύο παρακάτω προτάσεις  
Α) «Πρόταση για την επαναλειτουργία των υποδομών του ΥπΠΔΒΜΘ ως εκπαιδευτικού 
χώρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κυκλοφοριακής Αγωγής-Αθλητισμού και θερινού 
επιμορφωτικού σχολείου για εκπαιδευτικούς» (συνημμένο 1) 
Β) «Πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία στο Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα - Εγκαταστάσεις 
Κωπηλατοδρομίου» (συνημμένο 2) 
 
θα μπορούσαν να συνδυαστούν σε μία πρόταση –σε ένα ενιαίο αναπτυξιακό πακέτο που 
στηρίζεται σε 2 διαφορετικές περιοχές & υποδομές (Σχινιάς - Μαραθώνας & 
κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Ν. Μάκρης) με διαφορετικές αξίες, ιδιαιτερότητες και 
ενδεχόμενες χρήσεις αλλά με συμπληρωματικότητα και κοινό στόχο/σκοπό:  
την ανάπτυξη και προσφορά ενός συνδυαστικού δικτύου δραστηριοτήτων (και στο 
πεδίο)  προσανατολισμένων στη Δια Βίου Εκπαίδευση για το Περιβάλλον, τον 
Πολιτισμό και την Αειφορία που αποβλέπει στην Προβολή του τόπου μας στην 
Ελλάδα και τον Κόσμο  
 
Απευθύνεται σε  
Μαθητές/τριες, Φοιτητές, Επιστήμονες, Ερευνητές  και άλλες ομάδες Ενηλίκων από την 
Αττική, την Ελλάδα και τον Κόσμο 
 
Χρόνος Λειτουργίας  
Καθόλη τη διάρκεια του έτους 
Θερινούς μήνες: κυρίως με ομάδες Φοιτητών, Επιστημόνων, Ερευνητών  και άλλων 
ομάδων Ενηλίκων από την Αττική, την Ελλάδα και κυρίως το εξωτερικό.  
 
 
Α)  Κατασκηνώσεις - Υποδομές Αγίου Ανδρέα  
 
Ενδείκνυται κυρίως ως χώρος φιλοξενίας και ανάπτυξης σεμιναριακών προγραμμάτων 
και αθλητικών και άλλων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (κολύμπι, πεζοπορία, χορός)  
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Υποδομές: 
214 Οικίσκοι (διοργάνωση 15ήμερων σεμιναριακών προγραμμάτων  - 800 περίπου 
επιμορφούμενοι κάθε καλοκαίρι) 
 
 
Β) Εθνικό Πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα Εγκαταστάσεις Κωπηλατοδρομίου Κέντρο 
Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία  
 
Η περιοχή Σχινιά - Μαραθώνα με παγκόσμια ακτινοβολία (Μαραθώνας, σηματοδοτεί 
έναν τόπο με ιδιαίτερη /ξεχωριστή/μοναδική οικολογική, ιστορική, πολιτιστική αξία & 
σημασία  
 
Ενδείκνυται ως κέντρο/πυρήνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης εκπαιδευτικών – 
ερευνητικών δραστηριοτήτων, Επιμορφωτικών Προγραμμάτων και θερινών σχολείων: 
Διά βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης, και Έρευνας  (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 
ερευνητικές, πολιτιστικές και αθλητικές)  
 
Υποδομές: 
Εγκαταστάσεις Κωπηλατοδρομίου (αίθουσες για εκπαίδευση – σεμινάρια )  
Εστιατόριο Ολυμπιακών ακινήτων 
 
 
Πιθανές Διασυνδέσεις με άλλες περιοχές με ιδιαίτερο αρχαιολογικό, ιστορικό, 
παλαιοντολογικό, οικολογικό ενδιαφέρον. 
Συνδυαστικές δραστηριότητες  
 
Δράσεις που αποσκοπούν στην Προβολή και Διασυνδέουν πολλές περιοχές  
α) Πικέρμι (Παλαιοντολογικό Μουσείο) 
β) Κάλαμος (Αμφιαράειο) 
γ) Μαρκόπουλο (Οινοποιείο-Παραγωγή κρασιού από μεσογειακές ποικιλίες)  
δ) Λαύριο - ΚΠΕ Λαυρίου (Μακρόνησος – Εθνικός Δρυμός Σουνίου, Αρχαία μεταλλεία) 
ε) Νησιά (Κέα και Ανδρος)  
στ) Παιανία (σπήλαιο)  
ζ) Θορικό 
η)  Σούνιο  
 
 
 
 
 
Διαφορετικές Προτάσεις – Πολλαπλές επιλογές 
Κάθε φορά ανάλογα με το target group επιλέγονται από τη δεξαμενή δραστηριοτήτων 
και διασυνδεδεμένων περιοχών στο Project συγκεκριμένες περιοχές και δραστηριότητες 
και δημιουργούνται στοχευμένες προτάσεις. 
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Ενδεικτικές δράσεις με πυρήνα το Κέντρο Σχινιά - Μαραθώνα (Εκπαιδευτικές και 

Οικονομικές διαστάσεις) 

 

Ίδρυση και λειτουργία Ακαδημίας περιβάλλοντος για την αειφορία 

Ενδεικτικός Χώρος φιλοξενίας: Υποδομές κατασκηνώσεων Αγ. Ανδρέα) 
 

- Σχεδιασμός – Ανάπτυξη – Υλοποίηση projects Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την 

Αειφορία για μαθητές και φοιτητές της Αττικής και της χώρας (Φιλμ, videos, Δημιουργία 

μικρών ταινιών, Παραγωγή κατάλληλου Εκπαιδευτικού υλικού) 

- Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά μονοπάτια  

- Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δάσος του Σχινιά, στο Φράγμα του 

Μαραθώνα κ.ά. 

- Επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα:  

Χώρος εκπαίδευσης σε θέματα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία 

μαθητών, φοιτητών, σχολείων αλλά και άλλων ομάδων ευρωπαϊκών και άλλων χωρών 

- Δια βίου μάθηση:  

Διασύνδεση με τοπική κοινωνία για ανάπτυξη οικοτουρισμού (βλ. δια βίου μάθηση)- 

Διασύνδεση με τοπική κοινωνία για πρότυπη βιολογική γεωργία 

-Αγροτουρισμός – Καλλιέργειες Μαραθώνα - Πρότυπη γεωργική καλλιέργεια 

-Αειφόρο οικολογικό βιοκλιματικό κέντρο Σχινιά - Μαραθώνα: Η λειτουργία του να 

βασίζεται δηλαδή στην εξοικονόμηση ενέργειας, νερού, να διαθέτει στοιχεία 

βιοκλιματικά, μικρές κατασκευές από υλικά της περιοχής, οι μετακινήσεις γίνονται με 

ποδήλατο 

- Δημιουργία Φυτώριου: 

 Σπόροι διατήρησης ελληνικών και μεσογειακών φυτικών ειδών  

-Δημιουργία Μεσογειακού κήπου 

-Προβολή και Ανάδειξη της Κυνοσούρας σε παρθένο φυσικό βοτανικό κήπο 

- Σύνδεση με άλλες περιοχές του πλανήτη στα οποία συναντώνται δασικά 

οικοσυστήματα κουκουναριάς  ή με άλλα ανάλογα εθνικά ή ευρωπαϊκά πάρκα 

-Έμφαση/κεντράρισμα σε ενέργειες εθελοντικές Εθελοντισμός  

Ευαγγελία Αγγελίδου Βιολόγος, Δρ. Διδακτικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ),  Υπεύθυνη ΠΕ 
ΔΔΕ Ανατ. Αττικής  Σελίδα 4 
 



- Δημιουργία τουριστικού περίπτερου με μικροαντικείμενο προς πώληση, όπως 

γκραβούρες, μικροαντικείμενα αναμνηστικά, ζωγραφιστά πιάτα με απεικονίσεις φυτών 

της περιοχής (βλ. Μουσείο Γουλανδρή)  

- Ενοικιάσεις ποδηλάτου 

 

 
Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων στην Ακτογραμμή Ραμνούς – Βραυρών  

με ιστορικό –πολιτιστικό ενδιαφέρον (διαδρομή με τουριστικό πλοίο/καράβι) 

 

Θα μπορούσαν να διασυνδεθούν με σχεδιασμένη κατάλληλα διαδρομή (προτείνεται και 

θαλάσσια διαδρομή με τουριστικό πλοίο/καράβι) κάποιες από τις περιοχές: Ο 

αρχαιολογικός χώρος «Ραμνούς», η Αρχαία Τετράπολη (Μαραθώνας-Οινόη-

Προβάλινθος-Τρικόρινθος), το σπήλαιο του Πανός, Ο Μυκηναϊκός θολωτός τάφος του 

Μαραθώνα, η Μυκηναϊκή ακρόπολη (θέση Αγριλίκι), ο Τύμβος του Μαραθώνα, ο 

τύμβος των Πλαταιέων, το κτήμα του Ηρώδου του Αττικού, η Μακαρία πηγή και βέβαια, 

η τοποθεσία της Μάχης του Μαραθώνα. (απόσταση 10 min), Μοναστήρι Νταού 

Πεντέλης, Καθολικό Μοναστήρι Παμακαρίστου, κ.ά. 
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