
Συμπληρωματικές πληροφορίες για το επιμορφωτικό σεμινάριο του Διεθνούς Θεματικού 

Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Μαθαίνω για τα Δάση» με θέμα «Βιωματικές 

δραστηριότητες στον Υμηττό» στις 13 Μαΐου 2017 

 

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις παρακάτω λεπτομέρειες διεξαγωγής του επιμορφωτικού 

μας σεμιναρίου: 

1. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής σας παρακαλείσθε όπως μας ειδοποιήσετε σχετικά 

με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου education@eepf.gr 

2. Παραθέτουμε το τελικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. Προσοχή στην αλλαγή της ώρας 

έναρξης 

 9.15 – 9.45: Συγκέντρωση μπροστά στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου 

του Κυνηγού (θα αποσταλούν οδηγίες πρόσβασης). 

 9.45 – 11.25: Έναρξη της πορείας προς τον Υμηττό με οδηγό τον κ. Αυγουστίνο 

Κάτσαρη, Πρόεδρο της ΔΡΑΣ.Ε.( Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση). 

 11.25 – 11.55: Σπήλαιο λιονταριού: Ενημέρωση για την ιστορία του σπηλαίου και 

του Υμηττού από τον κ. Αυγουστίνο Κάτσαρη και τον κ. Μικελέτη Κώστα, Πρόεδρο 

και Αντιπρόεδρο της ΔΡΑΣ.Ε. 

 11.55 – 12.25: Βιωματικές δραστηριότητες στο πεδίο: α. Περιβαλλοντικό παιχνίδι 

(κ. Σοφία Καινούργιου, Αντιπρόεδρος της Σ.Ε. του Δικτύου και μέλος του Δ.Σ. της 

Ε.Ε.Π.Φ.) β. Ενδεικτικό παιχνίδι αξιοποίησης του υλικού του σακιδίου (κ. Θεοδώρα 

Πολυζωίδου, Υπεύθυνη Συντονισμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ε.Ε.Π.Φ.), γ. 

Παιχνίδια γνωριμίας κ. Μάνια Εξηνταβελώνη, Νηπιαγωγό). 

 12.25 – 12.55 Ελαφρύ γεύμα. 

 12.55 – 14.25: Επιστροφή στο χώρο συγκέντρωσης. 

 14.25 – 14.45: Επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου του 

Κυνηγού 

3. Φροντίστε για την έγκαιρη προσέλευσή σας, γιατί σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα 

η πορεία θα ξεκινήσει στις 9.45 ακριβώς. Για οτιδήποτε προκύψει το πρωινό του 

Σαββάτου μπορείτε να επικοινωνήσετε και στα παρακάτω τηλέφωνα: κ. Σοφία 

Καινούργιου τηλ. 6942619970 και κ. Δημήτρης Γκότζος 6944449940. Σας έχουν 

αποσταλεί με προηγούμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναλυτικές οδηγίες 

πρόσβασης στο χώρο συγκέντρωσης. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλούν 

ξανά ενημερώστε μας σχετικά.  

4. Ένα κομμάτι της διαδρομής είναι αρκετά ανηφορικό. Για τη συμμετοχή σας απαιτείται 

η ενυπόγραφη συμπλήρωση της δήλωσης ανάληψης ατομικής ευθύνης. Παρακαλούμε 

για την άμεση αποστολή της δήλωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

education@eepf.gr  

5.  Απαιτούμενη εξάρτυση: αθλητικά υποδήματα ή μποτάκια ορειβατικά, ορειβατικά 

μπαστούνια (μπατόν), σακίδιο πλάτης, άνετα ρούχα, καπέλο, γυαλιά ηλίου, αντηλιακό, 

νερό. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα υποδήματα. Να είναι κατάλληλα για περπάτημα 

στο βουνό! 

6. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας επιβάλλει να μη συνοδεύεστε από παιδιά ή άλλους 

συγγενείς.  

7. Ενημερωθείτε για τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή στον παρακάτω υπερσύνδεσμο 

http://freemeteo.gr/kairos/umittos-oros/7-

imeres/pinakas/?gid=261786&language=greek&country=greece (για το Σάββατο 

προβλέπεται αίθριος καιρός και θερμοκρασία 20-33 οC).  

 

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου 

 

Δημήτριος Γκότζος 

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας 

Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
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