
 

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας διοργανώνει, στα 

πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του, ημερίδα επιμόρφωσης και 

ευαισθητοποίησης κοινού το απόγευμα της Παρασκευής 20 Ιουνίου 2014, στις 

εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Ακράτα. Η Ημερίδα απευθύνεται στους κατοίκους του Δήμου 

Αιγιαλείας και της ευρύτερης περιοχής και είναι στα πλαίσια της δια βίου μάθησης. Το 

θέμα της Ημερίδας είναι : 

 

«Ταξιδεύοντας στον ποταμό Κράθη… από το χθες στο σήμερα. 
Οικολογική, ιστορική και μυθολογική σημασία του ποταμού. 

Επιπτώσεις από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις - Προστασία και Διαχείριση» 
 

 Σκοπός της ημερίδας είναι να επιμορφώσει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει 

τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Αιγιαλείας, για την ιδιαίτερη οικολογική , ιστορική 

και αισθητική αξία καθώς και για την ανάγκη προστασίας και διαχείρισης του ποταμού 

Κράθη. Ο ποταμός Κράθης βρίσκεται στα όρια του Εθνικού πάρκου και ανήκει στην 

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού. 

Στους στόχους περιλαμβάνονται: 

• η συνειδητοποίηση της οικολογικής, ιστορικής και μυθολογικής αξίας του ποταμού 

Κράθη  

• η ενημέρωση και ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις από τις ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις και τις περιβαλλοντικές και αισθητικές αλλοιώσεις στο ποτάμι.  

• η ανάδειξη της ανάγκης διαχείρισης του ποταμού και η αποτύπωση των αναγκαίων 

παρεμβάσεων 

• η ανάδειξη των δυνατοτήτων προβολής και οικοτουριστικής ανάπτυξης του ποταμού 

μαζί με την ανάγκη προστασίας του. 

 Το σεμινάριο περιλαμβάνει εισηγήσεις για: 

•  τις επιπτώσεις από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις καθώς και προτάσεις για την 

προστασία του 

• την  παρουσία του νερού στη μυθολογία, στη φιλοσοφία, στη θρησκεία, στα ήθη και 

έθιμα των λαών, 

• τα μυθολογικά στοιχεία που συνδέονται με τις πηγές του ποταμού   

• την γεωλογία, την πανίδα, τη χλωρίδα του ποταμού και την οικολογική αξία του 

• το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του καθώς και το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού 

– Βουραϊκού στην προστασία και μελέτη του ποταμού 

 

      Οι δαπάνες της Ημερίδας θα καλυφθούν από την Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ 

Κλειτορίας – Ακράτας  ή και από το  Τ.Δ.Ε. με φορέα υλοποίησης του έργου το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 

και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια 

Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» του άξονα προτεραιότητας 7, του 

Υποέργου 2.  

    Ακολουθεί κατάσταση εισηγητών καθώς και το  πρόγραμμα της Ημερίδας. 

 

 



 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

1 Χαρίλαος Μοσχόπουλος  Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας Ακράτας,  Βιολόγος 

MSC,  

2  Ιωάννης Μαλαβέτας 

 

Δημοτικός Υπάλληλος Δήμου Αιγιαλείας, μέλος 

της Φιλαρμονικής Ακράτας και της Θεατρικής 

Ομάδας του Συλλόγου «Αναγέννηση» 

3 Κων/να Κιζήλου  Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας Ακράτας, Δασκάλα  

- Νηπιαγωγός 

4 Μαρία Καμηλάρη  Βιολόγος MSc Φορέa Διαχείρισης Χελμού 

Βουραϊκού 

5 Γιαννίκου Παναγούλα  Εκπαιδευτικός, πρώην Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ 

Ακράτας 

6 Χείρας Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 18.38, 

 αν. μέλος Δ.Σ. του Φ.Δ. Στροφυλιάς–Κοτυχίου,  

μέλος συλλόγου Αρχέλων,  

πρώην Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ακράτας    

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ακράτα, Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014 

 

17:00                Άφιξη στο ΚΠΕ στην Ακράτα,  εγγραφές. 

17:30 – 17:40  Χαιρετισμός από τον Αντιδήμαρχο, Ανδρουτσόπουλο Βασίλη 

17:40 – 18:00  Σκοποθεσία  –  Στοχοθεσία  Ημερίδας. Παρουσίαση Κ.Π.Ε.  

                          Κλειτορίας –  Ακράτας 

        Μοσχόπουλος Χαρίλαος,  Βιολόγος MSc, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας 

18:00 – 18:20 «Γνωριμία με τον ποταμό Κράθη μέσα από εικόνες» 

                  Ιωάννης Μαλαβέτας, Δημοτικός Υπάλληλος Δήμου Αιγιαλείας, μέλος της  

                 Φιλαρμονικής Ακράτας και της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου «Αναγέννηση»  

18:20 – 18:40 "Πηγές: Μύθοι και Πραγματικότητα'' 

                        Κιζήλου Κων/να,  Δασκάλα -  Νηπιαγωγός μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κλειτορίας- Ακράτας 

18:40  – 19:10 «Οικολογικοί θησαυροί στον υγροβιότοπο του ποταμού Κράθη» 

                          Μαρία Καμηλάρη, Βιολόγος MSc Φορέa Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού 

19:10 – 19:30 Διάλειμμα 

19:30  – 20:00"Κράθης: Πηγή Ζωής;''  

                          Γιαννίκου Παναγούλα, εκπαιδευτικός, πρώην Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ακράτας 

20:00 – 20:30 "Γνωρίζοντας την Πανίδα της Περιοχής του Ποταμού Κράθη'' 

                          Χείρας Γεώργιος, ΠΕ 18.38 εκπαιδευτικός, αν. μέλος του Δ.Σ. του Φ.Δ. Στροφυλιάς    

– Κοτυχίου, μέλος συλλόγου Αρχέλων, πρώην Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ακράτας 

20:30 – 21:00  Συζήτηση  

21:00                Μπουφές – Λήξη Ημερίδας 

 

 

 


