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Συντονιστικό ΚΕΠΕΑ: Άμφισσας 



Το δίκτυο ιδρύθηκε, θέλοντας: 
• Να αναδείξει   προβλήματα ρύπανσης & υποβάθμισης του ευαίσθητου υδάτινου 
οικοσυστήματος του Kορινθιακού από ανθρώπινες δραστηριότητες κυρίως ,παράλληλα δε  
• Nα αναδείξει τις ομορφιές και ιδιαιτερότητες (φυσικές, πολιτισμικές, αισθητικές ) της 
ευρύτερης περιοχής.  
• Να διευκολύνει την επικοινωνία σχολείων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μεταξύ 
τους και με τα Κ.Π.Ε. 
• Να γίνει η προσέγγιση του θέματος του δικτύου διεπιστημονικά μέσα από μελέτες, έρευνα,  
Ιστορία,  κλπ. 



Το δίκτυο ιδρύθηκε, θέλοντας: 
 

•Να παραχθεί εκπαιδευτικό και άλλο υλικό σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική. 
• Να γίνεται αξιολόγηση και δημοσιοποίηση των δράσεων του δικτύου. 
• Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με  φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα 
αντιμετώπισης των συνεπειών της ρύπανσης, εκπροσώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ειδικούς επιστήμονες  
και επιστημονικά ιδρύματα. 

 Padina 
pavonica 

Cystoseira 
compressa 
 



Και να συμβάλλει: 
• Στην όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση  των μαθητών γύρω από τα σημαντικά 
προβλήματα ρύπανσης του Κορινθιακού και της παράκτιας ζώνης του.  
• Στην  ευαισθητοποίηση  όλων μας πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα. 
• Στην ανάδειξη τρόπων & μεθόδων προστασίας του Κορινθιακού και του ευαίσθητου 
θαλασσίου οικοσυστήματός του .    
• Στην δραστηριοποίηση των μαθητών, πολιτών και στην ανάπτυξη του εθελοντισμού για 
την αντιμετώπιση της ρύπανσης του Κορινθιακού και των άλλων  
περιβαλλοντικών προβλημάτων 
της ευρύτερης περιοχής. 

 



Οι θεματικές ενότητες του δικτύου: 
 

•Η ρύπανση (Αστική-Γεωργική-Βιομηχανική-Ακτοπλοϊκή) και η επίδραση της στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα (Κορινθιακός). 
•Η υπεραλίευση & οι επιπτώσεις της στην οικολογική ισορροπία του Κορινθιακού. 
•Η βιοποικιλότητα του κορινθιακού και η σημασία της. 
•Ρύπανση από βαριά μέταλλα & χημικές ουσίες και οι επιπτώσειςτους στις τροφικές αλυσίδες 

  



Οι θεματικές ενότητες του δικτύου: 
 

• Ευτροφισμός & θαλάσσιο περιβάλλον. 
•Τα λιβάδια της Posidonia oceanica και,η σημασία διατήρησής τους για τον Κορινθιακό. 
• Μεταλλευτική δραστηριότητα και ρύπανση του Κορινθιακού (red mud). 
• Δελφίνια του Κορινθιακού (4 είδη),και η μοναδικότητα της συνύπαρξης τους στον κόλπο. 
• Παράκτια ζώνη του Κορινθιακού και η σημασία της. 
• Η σεισμική δραστηριότητα του Κορινθιακού κόλπου. 
• Πολιτισμός ,ιστορικά μνημεία & τέχνες στην περιοχή του Κορινθιακού. 



•  Μελέτη και περιγραφή της λειτουργίας των ευαίσθητων θαλασσίων 
οικοσυστημάτων, και οι ιδιαιτερότητες που διακρίνουν τον Κορινθιακό (φυσική & 
χημική ωκεανογραφία) που τον καθιστούν ιδιαίτερα ευαίσθητο σε προβλήματα 
ρύπανσης- βιοσυσσώρευσης . 


