
 

 

 

Αθήνα, 14 Νοεμβπίος 2022 

Επίκαιπη Επώηηζη 

Ππορ Υποςπγό Παιδείαρ & Θπηζκεςμάηων 

Θέμα: Πλήπηρ απαξίωζη για ηο ΚΕΠΕΑ ηος Μηηποπολιηικού Πάπκος ‘Ανηώνηρ 

Τπίηζηρ’ 

Τν Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Κέληξν Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία) είλαη εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ε νπνία ηδξύζεθε κε ηελ αξηζ. 

29375/Δ2/21-2-2018 Υπ. Απόθαζε. Είλαη απνθεληξσκέλε πεξηθεξεηαθή ππεξεζία θαη 

ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο Εθπαίδεπζεο 

Αηηηθήο. Είλαη έλα από ηα 58 ΚΕΠΕΑ ζηε ρώξα, ζεζκόο ν νπνίνο αξηζκεί 30 ρξόληα παξνπζίαο. 

Τν Υπνπξγείν -βάζεη Σύκβαζεο- αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε θάιπςεο ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ, 

παξαθνινύζεζεο θαη παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο επνπηείαο ηνπ ΚΕΠΕΑ. Η Παηδαγσγηθή 

Οκάδα (Π.Ο.) ηνπ ΚΕΠΕΑ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ Φνξέα 

Δηαρείξηζεο (Φ.Δ.) ζε θάζε πεξίπησζε ζρεδηαζκνύ, νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο από θνηλνύ 

εθπαηδεπηηθώλ/επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ, ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, πνιηηηζκνύ θαη πγείαο, κε γλώκνλα 

ηε δηαζύλδεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Σηηο 10.5.2019 ν Φ.Δ. ηνπ Πάξθνπ παξαρσξεί δσξεάλ πξνο ην ππνπξγείν, γηα ηε ζηέγαζε ηνπ 

Κέληξνπ Εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία Πάξθνπ «Αληώλε Τξίηζε» ηα θηίξηα κε α/α 40 θαη 41, 

θαηάιιεια γηα ηε ζπκθσλεζείζα ρξήζε ηα νπνία πιεξνύλ όιεο ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο. Τα 

θηίξηα βξίζθνληαη ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, δηαζέηνπλ θεληξηθή ζέξκαλζε θαη αύιεην ρώξν. 

Εηδηθόηεξα, ζην ηζόγεην ππάξρνπλ δύν αίζνπζεο θαη ζην πξώην όξνθν έμη αίζνπζεο. Οη 

κεγαιύηεξεο αίζνπζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ, βηβιηνζήθε αλαγλσζηήξην, εξγαζηήξην, αίζνπζα πιεξνθνξηθήο. Οη κηθξόηεξεο 

αίζνπζεο κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ ηα γξαθεία ηεο Π. Ο., θαζώο θαη άιιεο βνεζεηηθέο 

ρξήζεηο. 

Ωζηόζν εδώ θαη 3 ρξόληα ην ΚΕΠΕΑ δε ιεηηνπξγεί. Τν Δ.Σ. ηνπ Φ.Δ. ζηηο 27.9.2022 απνθαζίδεη 

«ηη ζύνατη ππογπαμμαηικήρ ζύμβαζηρ μεηαξύ ηος ΥΠΑΙΘ και ηος ΦΔ για ηην επισοπήγηζη 

και οπθή λειηοςπγία ηος ΚΕΠΕΑ ενηόρ αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ δύο (2) μηνών. Σηην 

πεπίπηυζη πος παπέλθει άππακηη η ανυηέπυ πποθεζμία, ο ΦΔ θα πποσυπήζει ζηην 

καηαγγελία ηηρ από 23.5.2019 ζύμβαζηρ πποκειμένος να ζςνηασθεί νέα ζύμβαζη η οποία θα 

μποπεί να ανηαπεξέλθει ζηιρ δςναηόηηηερ ηος Φ.Δ. για ηην παπασώπηζη σώπυν». 

Επωηάηαι η Υποςπγόρ: 

Γηαηί δελ έρεη ηεζεί αθόκε ζε ιεηηνπξγία ην «Κέληξν Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αεηθνξία» (ΚΕΠΕΑ) ζην Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Πεξηβαιινληηθώλ θαη Εθπαηδεπηηθώλ 

Δξαζηεξηνηήησλ θαη Αλάπηπμεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο «Αληώλεο Τξίηζεο»; 

Ο επωηών Βοςλεςηήρ 

Κπίηων Απζένηρ 
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