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ΘΕΜΑ:  Επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Β΄ Αθήνας, με 

τίτλο «Αποκαλύπτοντας τα μυστικά του τόπου μετά τις πυρκαγιές», σε συνεργασία με το 

Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Σάββατο 14 Μαϊου 2022, ώρες 10.00-14.30  

  

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας δια του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, προτίθεται να διοργανώσει δια ζώσης Επιμορφωτικό Σεμινάριο σε συνεργασία 

με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και τις Διευθύνσεις Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης Β΄ και Γ΄ Αθήνας, το Σάββατο 14 Μάϊου 2022, ώρες 10.00 – 14.30, με θέμα:  

Αποκαλύπτοντας τα μυστικά του τόπου μετά τις πυρκαγιές  

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο πεδίο, στην ευρύτερη περιοχή των Αφιδνών. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες περπατώντας και εξερευνώντας, θα κατανοήσουν τις επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον, στην τοπική κοινωνία και οικονομία, τη γεωλογική σημασία της 

βλάστησης, τις ενέργειες που πρέπει να αποφευχθούν μετά από την έξαρση μίας πυρκαγιάς 

και τα συνοδά φαινόμενα που έπονται μίας τέτοιας βιβλικής καταστροφής, όπως διάβρωση 

από επιφανειακή απορροή, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Επιπρόσθετα, θα τεθούν 

προβληματισμοί και θα παρουσιαστούν πιθανές λύσεις σχετικά με την πρόληψη και την 

προσαρμογή.   

Θα παρουσιαστούν μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στη μελέτη και την έρευνα, 

όσο και στην εκπαίδευση και κατανόηση των φαινομένων αυτών και την ορθή αντιμετώπισή 

τους για την μέγιστη ασφάλειά μας.   

 Οι συμμετέχοντες/ουσες θα περπατήσουν κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, προκειμένου 

να προβούν στην εύρεση αστοχιών που ενδεχομένως να είναι η γενεσιουργός αιτία της 

έξαρσης του φαινομένου στην περιοχή. Ταυτόχρονα, θα προβούν σε εκτίμηση θέσεων οι 

οποίες παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα να πληγούν μελλοντικά από φαινόμενα 

διάβρωσης, πλημμύρας ή κατολισθήσεων, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν επιπρόσθετες 

καταστροφές στις κοντινές περιοχές.  



 Οι συμμετέχοντες/ουσες θα κατανοήσουν το πώς η γεωμορφολογία της ευρύτερης περιοχής 

σε συνδυασμό με την απουσία της βλάστησης από τις πυρκαγιές, μπορεί να γίνει η αιτία 

εκδήλωσης αιφνίδιων πλημμυρών σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Στην περιοχή αυτή, 

με τη χρήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) θα οριοθετηθεί η λεκάνη απορροής του 

υδρογραφικού δικτύου και η αλλουβιακή πεδιάδα στην οποία εντοπίζονται οικισμοί, με 

αποτέλεσμα αυξημένη επικινδυνότητα σε φαινόμενα πλημμύρας και διάβρωσης.   

Τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα υπάρχοντα 

αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Εντός της κοίτης έχουν τοποθετηθεί 

βαθμιδωτοί εύκαμπτοι υπερχειλιστές με συρματοκιβώτια που αντιπροσωπεύουν 

ανθρωπογενείς κατασκευές, γνωστές και ως αναβαθμοί. Η μορφή των αναβαθμών έχει ως 

αποτέλεσμα την προστασία της περιοχής από την επιφανειακή απορροή και από την απόθεση 

υψηλού ποσοστού ιζημάτων.   

  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ:  

• Δρ Δρ Νίκη Ευελπίδου, M.Sc. , Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 

του ΕΚΠΑ  

• Δρ Άννα Καρκάνη, M.Sc., Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Γεωλογίας & 

Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ  

• Γιάννης Σαΐτης, M.Sc. Ερευνητής, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ  

• Μαρία Τζουξανιώτη, Ερευνήτρια, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ 

•  Λία Κόμη, Ερευνήτρια, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ  

  

Παρακάτω δίνεται ο σύνδεσμος για τον τόπο συνάντησης: Σιδηροδρομικός Σταθμός Αφιδνών  

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : Τρίτη 10/5/22 και ώρα 23.00 στην ηλεκτρονική φόρμα: 

https://bit.ly/3LFDKHc  

  

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ  

   

  

  

   Δρ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ  

https://www.google.com/maps/place/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%91%CF%86%CE%B9%CE%B4%CE%BD%CF%8E%CE%BD+190+14/@38.1881968,23.8405585,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14a1743d63e33fc7:0x376f312328b94a14!8m2!3d38.1879259!4d23.8434076
https://bit.ly/3LFDKHc

