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Τόπνο Γηεμαγσγήο: Ιόλην Παλεπηζηήκην (Κέξθπξα) 

2η Ανακοίνωζη σνεδρίοσ 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ Καιακά – Αρέξνληα – 
Κέξθπξαο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ, ηνπ Ιόληνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, ησλ Γήκσλ: Β.Μ.Ν. Κέξθπξαο - ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο-Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ινλίσλ Νήζσλ – ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο-Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Ηπείξνπ – ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο Α/ζκηαο-Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ. Μαθεδνλίαο θαη ηνπ 

Κ.Π.Δ Κέξθπξαο νξγαλώλεη Δπηζηεκνληθό - Δθπαηδεπηηθό Σπλέδξην κε ζέκα: 
"Βιοποικιλόηηηα - Κλιμαηική αλλαγή και επιπηώζεις ηης ζε νηζιωηικά 

οικοζσζηήμαηα" 

 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Τν ζπλέδξην δηνξγαλώλεηαη από ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 

Καιακά – Αρέξνληα – Κέξθπξαο θαη ζηνρεύεη λα αλαδείμεη ηηο επηπηώζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ βηνπνηθηιόηεηα, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο δσήο καο. Καη’ επέθηαζε, 

απνζθνπεί λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία νκαιώλ θαη επνηθνδνκεηηθώλ ζρέζεσλ ζηηο 

παξαπάλσ πηπρέο, κε απώηεξν ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηώλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο. 

Η θιηκαηηθή αιιαγή βιάπηεη ηε βηνπνηθηιόηεηα. Δίλαη κία από ηηο αηηίεο ηεο απώιεηαο 

βηνπνηθηιόηεηαο. Ταπηόρξνλα, ε θιηκαηηθή αιιαγή ζα επηηαρπλζεί αθόκα 

πεξηζζόηεξν αλ δελ πξνζηαηεύζνπκε απνηειεζκαηηθά ηε βηνπνηθηιόηεηα θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα. Τα πγηή, πξνζαξκνζηηθά νηθνζπζηήκαηα αληηζηέθνληαη ζηα αθξαία 

θαηξηθά θαηλόκελα θαη επαλαθάκπηνπλ πην εύθνια, ηα δε νθέιε πνπ παξέρνπλ θαη 

από ηα νπνία εμαξηώληαη νη άλζξσπνη, είλαη πνιιαπιά. 

Τν ζπλέδξην ζα πξνζζέζεη επηζηεκνληθά ζηνλ θόκβν νηθνινγηθώλ πιεξνθνξηώλ 

κέζσ επηθαηξνπνηεκέλσλ εηζεγήζεσλ θαη επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ γηα ηε θύζε, ηε 

βηνπνηθηιόηεηα, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή (ηηο επηπηώζεηο απηήο ηδηαίηεξα ζε λεζηώηηθνπο 

πγξνηόπνπο θαη ηηο δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη αληηζηάζκηζε ησλ 

επηπηώζεσλ). 



Μέζσ ησλ ζπλέδξσλ - εθπαηδεπηηθώλ ζα κεηαδίδνληαη λέεο γλώζεηο θαη ζα 

επαηζζεηνπνηείηαη ην εθπαηδεπόκελν - καζεηηθό θνηλό γηα ηηο θπζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηζηηθέο αμίεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ηεο ειιεληθήο θύζεο θαη ζα ελζαξξύλεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξάζεηο πξνζηαζίαο. Η ζεκεξηλή θαηάζηαζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη νη επηπηώζεηο από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζα 

απνηειέζνπλ ηελ θύξηα βάζε ησλ εηζεγήζεσλ. 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ 

Τα ζέκαηα πνπ θηινδνμεί λα θαιύςεη ην ζπλέδξην αθνξνύλ ζηα παξαθάησ: 

 Σελάξηα θιηκαηηθήο αιιαγήο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ 

 Σελάξηα βηνπνηθηιόηεηαο. Αιιαγέο ζηελ βηνπνηθηιόηεηα θαη ηηο νηθνζπζηεκηθέο 

ππεξεζίεο 

 Αιιαγέο ζηε ρξνληθή θαηαλνκή θαη ζηε ξνή ησλ πδάησλ ζηνπο πγξνηόπνπο - 

δηαρεηξηζηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη αληηζηάζκηζε ησλ επηπηώζεσλ 

 Γπλαηόηεηεο ζπλδπαζκνύ ηεο δξάζεο έλαληη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο 

 Απεηιέο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα, ρεκηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ, βηνινγηθέο 

εηζβνιέο 

 Δλδεκηθά θαη Απεηινύκελα είδε, απώιεηα επηθνληαζηώλ, θαηαθεξκαηηζκόο 

νηθνηόπσλ. 

 Υγξόηνπνη σο πεδίν εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο 

 Πξννπηηθέο ζηηο ξπζκηζηηθέο νηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο, δηαρείξηζε γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Σεκαληηθόηεηα ησλ κηθξώλ πγξνηόπσλ ζηα λεζησηηθά νηθνζπζηήκαηα γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Παξεκβάζεηο ζηηο επηκέξνπο ηνκεαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ παηδεία 

θαη εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ, 

ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

 Δθπαίδεπζε ησλ λέσλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 Οηθνινγηθή θαη αεηθόξνο γεσξγία θαη θηελνηξνθία. 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

 Γθίλεο Σηακάηεο,  Ιτθσολόγος – Βιολόγος,  Προϊζηάμενος ημήμαηος αλιείας Π.Δ. Κέρκσρας 

 Νηθνιάνπ Μάξθνο, Πρόεδρος ηοσ Φορέα Γιατείριζης Καλαμά - Ατέρονηα - Κέρκσρας 

 Μπέιινπ Μαξία, Προϊζηάμενη Τμημάηων Γιοίκηζης & Δνημέρωζης ηοσ Φορέα   

 Σηακαηόγηαλλεο Φξήζηνο, Οικονομολόγος 

 Παπαγηάλλε Μαξηάλζε, Υπεύθσνη πληροθόρηζης ηοσ Φορέα  



Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Μέιε Γ.Δ.Π. Παλεπηζηεκίσλ -ΑΤΔΙ 

Δπηζηήκνλεο, εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ κε ελδηαθέξνλ γηα ηε ζεκαηηθή ηνπ 

ζπλεδξίνπ 

Σηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ 

Πξνπηπρηαθνύο θαη Μεηαπηπρηαθνύο Φνηηεηέο ΑΔΙ -ΑΤΔΙ 

Μαζεηέο 

Γνλείο 

Φνξείο 

 

 

 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Γξακκαηεία ηνπ Σπλεδξίνπ, ηειέθσλν 2665021319 

e-mail: info@kalamas-acherontas.gr 

Iζηνζειίδα: http://kalamas-acherontas.gr 

 

  

 

Γηα  ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ ΓΣ 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 

Καιακά - Αρέξνληα - Κέξθπξαο 

 

 

Μάξθνο  Νηθνιάνπ 

 

 

 


