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ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Ημερίδας στο ΚΠΕ Αρχανών   

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών–Ρούβα–Γουβών, 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του 

υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και 

μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να 

οργανώσει ημερίδα για ενηλίκους σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) με θέμα: «Η διάβρωση των εδαφών και τρόποι 

αντιμετώπισής της» την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 από τις 9:30 έως 

τις 13:00 στις εγκαταστάσεις του στις Επάνω Αρχάνες.  

Η ημερίδα οργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΚΠΕ 

Αρχανών με το εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 

Μηχανικής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. και την 

Αρχάνες, Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023 

Αρ. Πρωτ.: 4 

Προς:  

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Κτίριο Δίας  
Αρχάνες Ηρακλείου 
Ταχ. Κώδικας:  70100 
Πληροφορίες : Σφακιανάκη Μαρία  
Τηλέφωνο: 2810 752970 -752971 
FAX : 2810 752970 

E-mail: mail@kpe-archan.ira.sch.gr 

Ιστοσελίδα : http://kpearchanon..gr 
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υλοποίηση του έργου PRIMA REACT4MED με τίτλο: "Inclusive Outscaling of 

Agro-ecosystem Restoration ACTions of the Mediterranean". Το έργο αυτό  

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και στην 

επινόηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων 

στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και των αγροδιατροφικών 

συστημάτων στη Μεσόγειο και υλοποιείται από τις χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, 

Γερμανία, Κύπρο, Ισραήλ, Ισπανία, Μαρόκο, Τουρκία και Αίγυπτο.  

Επίσης, το ΚΠΕ Αρχανών συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Π.Ε. 

«Τουρισμός και Περιβάλλον», μια από τις θεματικές ενότητες του οποίου 

αφορά τον Τουρισμό σε σχέση με τη βιώσιμη διαχείριση των εδαφών, τις 

γεωργικές καλλιέργειες και τα τοπικά προϊόντα. Η παιδαγωγική ομάδα του 

ΚΠΕ Αρχανών θα ενημερώσει για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις 

δραστηριότητες που υλοποιεί και ιδιαίτερα όσα συνδέονται με το θέμα της 

Ημερίδας.  

 Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 

συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εδαφών και 

υδάτων και την επίδρασή τους στα αγροδιατροφικά οικοσυστήματα της 

Μεσογείου. Επιπλέον, η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με την 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

Οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι ενήλικοι πολίτες ανεξαρτήτως 

ιδιότητας από την ευρύτερη περιοχή των Αρχανών που ενδιαφέρονται για το 

θέμα.  

Για την καλύτερη οργάνωση της Ημερίδας παρακαλούνται όσοι /όσες 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην 

ηλεκτρονική φόρμα: https://forms.gle/n3bKhbUGs7yxamnbA   

Πρόγραμμα ημερίδας   

9:30-9:40 προσέλευση συμμετεχόντων  

9:40-10:00 Μαρία Σφακιανάκη, Άννα Μαρτιμιανάκη, Ελένη Φανιουδάκη, 

παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, «Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο ανάπτυξη και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»   

10:00-10:20 Δρ. Ιωάννης Δαλιακόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, «Ενημέρωση για το πρόγραμμα 

REACT4MED» 

https://forms.gle/n3bKhbUGs7yxamnbA


 

10:20-10:50 Ειρήνη Χριστοφορίδη, Επιστημονικός συνεργάτης του 

ΕΛΜΕΠΑ, «Δραστηριότητα “Ομαδικός Χάρτης”. Ενεργοποίηση 

ενδιαφέροντος, γνωριμία συμμετεχόντων και δημιουργία ομάδων» 

10:50-11:10 Ειρήνη Χριστοφορίδη, Δημήτριος Παπαδημητρίου, Ιωάννης 

Λουλουδάκης, επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΛΜΕΠΑ, «Δραστηριότητα 

Ομαδική άσκηση με εικόνες. Προσδιορισμός προβλημάτων αειφόρου 

διαχείριση εδάφους» 

11:10 -11:30 Διάλειμμα  

11:30-11:50 Ειρήνη Χριστοφορίδη, Επιστημονικός συνεργάτης του 

ΕΛΜΕΠΑ, «Δραστηριότητα με την τεχνική της χιονοστιβάδας» (αποκατάσταση 

εδάφους και οικοσυστήματος) 

11:50-12:10 Ιωάννης Λουλουδάκης, Επιστημονικός συνεργάτης του 

ΕΛΜΕΠΑ, «Δραστηριότητα με καταιγισμό ιδεών. Προσδιορισμός αναγκών για 

το Land degradation Decision-Support Toolbox» 

12:10-12:30  Ειρήνη Χριστοφορίδη, Δημήτριος Παπαδημητρίου,  

Ιωάννης Λουλουδάκης, επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΛΜΕΠΑ, 

«Συμπλήρωση φυλλαδίων αξιολόγησης και ανατροφοδότησης» 

12:30-13:00 Συμπεράσματα και κλείσιμο ημερίδας  

 

Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό.  

 

Η Υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ/Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών 

 

 

Σφακιανάκη Μαρία 

Γεωπόνος, Msc Βιολογίας 

 

 

 

 

 

 

 

 


