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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Τα ανθρώπινα όντα βρίσκονται στο κέντρο των θεωρήσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.  Έχουν δικαίωμα σε μια υγιή και 
παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη φύση.» (Ατζέντα 21, Ρίο ντε Τζανέιρο 1992).

«Ανάπτυξη σημαίνει ότι οι ανάγκες της παρούσας γενιάς καλύπτονται χωρίς να υποθηκεύεται η ικανότητα των επό-
μενων γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες»  (Δέσμευση της Ε.Ε. για την αειφόρο ανάπτυξη).

Η πρωτοβουλία για την εκπόνηση  αυτού του Ευρωπαϊκού προγράμματος  ξεκίνησε στο πλαίσιο  των δρα-
στηριοτήτων μας στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας.  Αφορμή για την επιλογή του θέ-
ματος αποτέλεσε η επικείμενη ανάπλαση της εν λόγω περιοχής. 

Βαδίζοντας δυτικά του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά απλώνονται οι δήμοι  της Δραπετσώνας, του Κερα-
τσινίου και του Περάματος, οι οποίοι  συμπληρώνουν την εικόνα του μεγαλύτερου λιμανιού της Ελλάδας και 
ενός από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου.  Περιοχές των οποίων οι κάτοικοι από τα τέλη του 19ου αιώνα χάνουν 
το θεμελιώδες  δικαίωμα της πρόσβασής τους στη θάλασσα,  καθώς ξεκινάει η εγκατάσταση πολλών εργοστα-
σίων, εποχή που η οικονομική ανάπτυξη αποτελούσε κορυφαία αξία για τη χώρα μας και η προστασία του πε-
ριβάλλοντος μάλλον «άγνωστη λέξη».  Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα πολλά εργοστάσια της περιοχής έκλεισαν  
με αποτέλεσμα η παράκτια περιοχή έκτασης 640 στρεμμάτων  να βρίσκεται υπό ΑΝΑΠΛΑΣΗ.

Με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί η πολυπόθητη Ανάπλαση;•	

Θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κατοίκων;•	

Υπάρχουν στιγμές όπου το να θέτεις ερωτήματα είναι πιο σημαντικό από το να βρίσκεις λύσεις όπως το-
ποθετείται ο Jorge Wilheim επηρεασμένος από τον Shakespeare όπου στο έργο του Coriolanus αναρωτιέται 
«Τι είναι οι πόλεις αν  όχι οι πολίτες της;»  στοχεύοντας  στους κυβερνώντες με σκοπό οι τελευταίοι να αντιλη-
φθούν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.

Υιοθετώντας λοιπόν το σύνθημα της UNEP 1972 «Σκέψου παγκόσμια Δράσε τοπικά» ξεκινήσαμε την πο-
ρεία μας.  Στόχος μας ήταν να εμπλέξουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να καταστήσουμε ΕΝΕΡΓΟΥΣ απλούς 
πολίτες στη διαδικασία  συμμετοχής  λήψης των αποφάσεων.  Εντάξαμε λοιπόν την ανησυχία μας αυτή στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθηση – Εκπαίδευση ενηλίκων,  GRUNDTVIG 2 με υπεύθυ-
νο φορέα για τη χώρα μας το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Το κάλεσμά μας βρήκε μεγάλη ανταπόκριση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  Ας σημειωθεί ότι 
η αρχική μας αίτηση αναφερόταν σε ομάδα στόχο 25 ατόμων,  η οποία στην πορεία πολλαπλασιάστηκε, οι δε 
ενδιαφερόμενοι διακρατικοί φορείς ανήλθαν σε 14 από 9 χώρες της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς 
μας αυτής και θέλοντας να παρέχουμε επιστημονική και τεκμηριωμένη γνώση ζητήσαμε την συνεργασία του 
ΕΚεΠΕΚ του Παντείου Παν/μίου.

Στην έκδοση αυτή  περιγράφεται η πορεία υλοποίησης του προγράμματος, η οποία ευελπιστούμε  να φανεί 
χρήσιμη με διαφορετικό τρόπο στον καθένα:
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Ως προς τη διαδικασία, για άλλους να αποτελέσει προτροπή ή ανάμνηση και για άλλους  μια καλή αρχή •	

για μια νέα προσπάθεια.

Ως προς τα αποτελέσματα της έρευνας, να ευαισθητοποιήσει  τους εμπλεκόμενους φορείς στην Ανά-•	

πλαση, να λάβουν υπόψη  το μήνυμα των πολιτών, ευελπιστώντας αυτή η σκοτεινή ώρα να είναι εκείνη 
πριν την Ανατολή και να σημάνει την έναρξη έργων για μια ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, που θα  δώσει πνοή 
και διέξοδο στη θάλασσα σε όλους τους κατοίκους του ευρύτερου Πειραιά αλλά και του λεκανοπεδίου 
της Αττικής.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη ενεργό συμμετοχή, στήριξη και συμπαρά-
στασή τους στην προσπάθειά μου αυτή,   το ΙΚΥ εθνικό φορέα συντονισμού του προγράμματος, τα μέλη της 
ομάδας εργασίας και συναδέλφους μου στο ΚΠΕ Δραπετσώνας , οι οποίοι από την αρχή βοήθησαν και συμ-
μετείχαν σε όλες τις δραστηριότητες υλοποίησης του προγράμματος,    τον Δ/ντή, και καθηγητή μου στο Μετα-
πτυχιακό τμήμα κ. Γρ. Ι. Τσάλτα  του ΕΚεΠΕΚ Παντείου Παν/μίου  με τα μέλη της ομάδας εργασίας καθηγητές, 
ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές  για την επιστημονική και τεκμηριωμένη  στήριξη του προγράμματος  
και  τον σημαντικότερο παράγοντα, την ψυχή του Προγράμματος τα μέλη της ομάδας στόχου. 

Τέλος τους  Διακρατικούς εταίρους μας, από τον οργανισμό Naturerlebnis της Αυστρίας και   Celtas B.V. της 
Ολλανδίας, οι οποίοι εργάστηκαν  με  ενδιαφέρον και αποδοτικότητα για το πρόγραμμα.

ΑΝΝΑ Γ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης Πολιτικών Επιστημών
Αναπληρώτρια Υπευθύνου του ΚΠΕΔ   

                                          Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRUNDTVIG 2

Πειραιάς Ιούνιος 2009
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2. ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΛΛΑΔΑ

1.  ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΚΠΕΔ) 
Συντονιστικός φορέας

 

Η ομάδα εργασίας του ΚΠΕΔ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΗΛΙΑΔΗΣ: Εκπ/κός, Φυσικός -Ραδιοηλεκτρολόγος, Υπεύθυνος του ΚΠΕΔ
ΑΝΝΑ Γ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ: Εκπ/κός, Πολιτικών Επιστημών, Aν. υπευθύνου του ΚΠΕΔ

Συντονίστρια του προγράμματος.
ΣΜΑΡΑΓΔΑ Η. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δασκάλα, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕΔ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ν. ΣΤΡΟΦΥΛΑΣ: Εκπ/κός, Βιολόγος,  μέλος Π.Ο. του ΚΠΕΔ
ΔΗΜΗΤΡΑ Π. ΜΠΙΑ: Νηπιαγωγός, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕΔ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Εκπ/κός, Φιλόλογος,  Δρ. Φιλοσοφίας, μέλος Π.Ο. του ΚΠΕΔ

     Το ΚΠΕΔ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αποφάσισε να υλοποιήσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Grundtvig 2 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» στο ρόλο του συ-
ντονιστή.  Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής συνάντησης που διοργανώθηκε στις 29-
11-2006 από το ΚΠΕ  Δραπετσώνας.  Στην προσπάθεια εξεύρεσης εταίρων ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν 
αίτηση 14 οργανισμοί από 9 (εννέα) χώρες.  Τελικά όμως εγκρίθηκαν 4 οργανισμοί- εταίροι από 3 χώρες.  Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2008 αντί τον Οκτώβριο 2007 λόγω καθυστέρησης της έγκρισης από 
τους εθνικούς φορείς των επιλεγέντων εταίρων.

Το ΚΠΕΔ ιδρύθηκε το 1997 ΦΕΚ 987/7-11-07 είναι Δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, παρέχει μη τυπική εκπαίδευση και συγχρηματοδοτείται από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Το ΚΠΕΔ διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη, αίθουσες εργαστηρίων βιολογίας – χημείας, 
δραστηριοτήτων και υπολογιστών. Σκοπός του είναι η παροχή εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στην 
εκπαιδευτική κοινότητα και στην κοινωνία των πολιτών,  μέσα από:

Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων  για σχολικές ομάδες•	

Τον συντονισμό  Εθνικών Θεματικών Δικτύων  •	

Τη διοργάνωση  επιμορφωτικών σεμιναρίων •	

Τη συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, οργανώσεις και φορείς σε Εθνικό  και Διεθνές επίπεδο. •	

Την έκδοση εκπαιδευτικού  και υποστηρικτικού υλικού για μαθητές και εκπαιδευτικούς, •	

 Την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων   Leonardo, Comenious και Grundtvig.•	

Στο ΚΠΕΔ προσέρχονται για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα κατά μέσον όρο 3.000 μαθητές 
ετησίως και επιμορφώνονται 500 περίπου εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.
Bρίσκεται δυτικά του Κεντρικού λιμανιού του Πειραιά και ανήκει στο Δήμο Δραπετσώνας.
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2.  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( ΕΚεΠΕΚ)

Η ομάδα εργασίας του ΕΚεΠΕΚ:

ΓΡ. Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ , Καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου, Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής ΕΚεΠΕΚ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΛΑΔΗ – ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Επίκουρος καθηγ. Δ.Ε.Σ. Παντείου Πανεπιστημίου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, ερευνητής Ε.Κε.Π.Ε.Κ, υποψήφιος διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΟΔΟΘΕΑΤΟΣ, ερευνητής Ε.Κε.Π.Ε.Κ, υποψήφιος διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
ΜΑΡΙΑ Χ. ΔΙΑΓΟΥΜΑ, ερευνήτρια Ε.Κε.Π.Ε.Κ., Υπουργείο Εσωτερικών
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΠΟΥΡΤζΗΣ, ερευνητής Ε.Κε.Π.Ε.Κ, υποψήφιος διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.Kε.Π.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το Φεβρουάριο 
2002. Σκοπός του Ε.Κε.Π.Ε.Κ. είναι η διεξαγωγή ερευνών και η μελέτη θεμάτων που εντάσσονται στο γνωστικό 
αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και των σχετικών θεσμών της γενικότερης περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και οικονομικής παραμέτρου του 
σφαιρικού αναπτυξιακού φαινομένου, που σχετίζεται τόσο με το φυσικό όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλ-
λον. Επίσης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών καθώς και 
θερινών εντατικών σεμιναρίων, η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, η δημιουργία ομάδας νέων περιβαλλοντο-
λόγων στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και της Πολιτικής Επιστήμης.
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AΥΣΤΡΙΑ 

3. NATURERLEBNIS PARK
GRAZ , AUSTRIA

Η ομάδα εργασίας του NATURERLEBNIS PARK

Dr. THOMAS KERN, biologist, Chief Instructor
Mag. SILVIA GRABNER, biologist, Director
Mag. ANDREA FRANTZ-PITTNER, biologist, Director

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
Ο βασικός σκοπός του οργανισμού μας είναι η επιστημονική στήριξη των σχολείων της περιοχής, που γί-

νεται με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, δηλαδή με την υλοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων σε σχολικές 
ομάδες, με την κατάρτιση εκπαιδευτικών ή με τη δημιουργία εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού ή με 
την επιστημονική έρευνα. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
Μαθήματα για παιδιά

Οι πιο σημαντικοί επισκέπτες είναι παιδιά ηλικίας 3-16 χρόνων.  Στον οργανισμό μας παρέχουμε κατάλ-
ληλα διαμορφωμένα επιστημονικά μαθήματα.  Οι μαθητικές ομάδες που επισκέπτονται το κέντρο  παίρνουν 
μέρος σε διάφορα προγράμματα, τα οποία γίνονται μέσα στην αίθουσα ή έξω σε ειδικές περιοχές που προ-
σφέρονται για εκπαίδευση.  Τα μαθήματα διαπραγματεύονται διάφορα θέματα σχετικά με την βιοποικιλότητα,  
τα οικοσυστήματα κλπ τα οποία διδάσκονται βιωματικά.  Βασίζονται στη φιλοσοφία της μάθησης «μαθαίνω 
φτιάχνοντας» και στη μέθοδο επίλυσης προβλήματος.  Όλες οι δραστηριότητες είναι διαμορφωμένες ανάλογα 
με την ηλικία των μαθητών.  Για παιδιά 3-7 χρόνων δίνεται βάρος στη φαντασία και στο παιχνίδι , για παιδιά 
7-10 χρόνων η μάθηση είναι περισσότερο προσανατολισμένη στην προσπάθεια παρατήρησης και καταγρα-
φής μέσα από την εξερεύνηση ενώ για παιδιά 10-16 χρόνων η μάθηση στηρίζεται σε εργαστηριακά μαθήματα 
πιο σύνθετα.
Εκπαίδευση Ενηλίκων

Συνεργαζόμαστε με τα Παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων και καταρτίζουμε αποφοίτους πριν 
μπουν στην αγορά εργασίας αλλά και αυτούς που ήδη είναι σε ενεργό υπηρεσία, έτσι ώστε να τους φέρουμε 
σε επαφή με μεθόδους και αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, καθώς επίσης και με καινοτόμους με-
θόδους διδασκαλίας.

Επίσης έχουμε ειδικά προγράμματα για ανέργους τους οποίους καταρτίζουμε σε δεξιότητες για την προ-
στασία της φύσης και του περιβάλλοντος.  Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Ανάπτυξη και έρευνα 

Παράλληλα με τις παραπάνω δραστηριότητες, ασχολούμαστε με την έρευνα και ανάπτυξη της διδασκαλί-
ας των φυσικών επιστημών.  Παίρνουμε μέρος σ’ ένα εθνικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης με τον τίτλο 
«Διδακτικές καινοτομίες στα μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία»
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Το «Νερό» είναι ένα από τα βασικά θέματά μας 
Το κέντρο μας συνεργάζεται με το φυσικό πάρκο, που είναι στην περιοχή μας και το οποίο χρησιμοποιούμε 

για την υλοποίηση των μαθημάτων μας.  Μέρος αυτού του  πάρκου είναι η λίμνη  “Rielteich”, υγροβιότοπος, ο 
μοναδικός προστατευόμενος στην περιοχή του Graz και δύο μικρά ποταμάκια .   Λόγω λοιπόν της ύπαρξης των 
υδάτινων πόρων στην περιοχή μπορούμε και υλοποιούμε προγράμματα που έχουν σχέση με το νερό δίνοντας 
έμφαση στο ρόλο που παίζει στη φύση και στην οικολογία. 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

4. CELTAS BV
 APELDOORN, NETHERLANDS  

 Υπεύθυνος: Mr. HENK  KIEZEBRINK.

Η Celtas BV είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός, συμμετέχουμε και/ ή συντονίζουμε διεθνή προγράμματα 
Leonardo, Socrates κτλ. και συνεργαζόμαστε με οργανώσεις και κολέγια στην Ολλανδία και σε άλλες Ευρωπα-
ϊκές χώρες. Επίσης οργανώνουμε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για μαθητές στα Κανάρια 
νησιά και σε άλλες μεσογειακές χώρες. Τώρα συντονίζουμε ένα Grundtvig 1 πρόγραμμα (Eusdet) και συμμετέ-
χουμε σε προγράμματα στην Τουρκία, Γαλλία και σ’ ένα Leonardo στη Ρουμανία.

O Celtas έχει διασυνδέσεις με κολέγια και οργανώσεις σε ποικίλους τομείς σε πολλές χώρες της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ.  Έχει  πραγματοποιήσει ανταλλαγές μαθητών μεταξύ Ολλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας 
και Αυστρίας.

Σήμερα προωθούμε μαθητές μας, με υποτροφίες σ’ όλη την Ευρώπη και πιο ειδικά στην Ισπανία και την 
Αγγλία. Επίσης  έχουμε εκπονήσει συγκριτικά προγράμματα στη Γερμανία και την Αγγλία και λάβαμε μέρος 
σε περισσότερα από δέκα διεθνή σεμινάρια. Επίσης διοργανώσαμε επίσκεψη μελέτης στη Ρουμανία για να 
αναπτύξουμε την πρωτοβουλία συνεργασίας με Ολλανδικά κολέγια.
O Celtas επίσης συμμετείχε σ’ ένα πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού Leonardo  με συνεργάτες 
από Ισλανδία, Σουηδία, Δανία και Φιλανδία. O Celtas διοργανώνει προγράμματα απασχόλησης διάρκειας τρι-
ών μηνών για ανέργους στην Ιρλανδία σε συνεργασία με Ιρλανδικές οργανώσεις. 
Μέσω του μεγάλου δικτύου τους o Celtas  είναι πολύ σημαντικός οργανισμός για τη διασπορά και τη σύγκριση 
ιδεών στην Ευρώπη. 
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3. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

     

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση είναι το κοινοτικό πρόγραμμα δράσης που καλύπτει όλους 
τους τομείς της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Το πρόγραμμα διαδέχεται, συνεχίζει, βελτιώνει 
και επεκτείνει τα γνωστά προγράμματα «Σωκράτης» και «Leonardo da Vinci» και καλύπτει τη χρονική περίοδο 
από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2013.
Στρατηγικός στόχος του προγράμματος:

Να συμβάλει, με τη δια βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης 
στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγα-
λύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις 
μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας 
μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο 
ποιοτικής αναφοράς.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GRUNDTVIG 2

Οι διακρατικές συνεργασίες μάθησης Grundtvig 2 είναι μικρής κλίμακας εκπαιδευτικές συμπράξεις μεταξύ 
ιδρυμάτων ή οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων από τρεις τουλάχιστον χώρες που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση, προκειμένου να τους δοθεί ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, εκπαιδευτι-
κές μεθόδους και καλές πρακτικές σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα αναλαμβάνει το ρόλο του συντονιστή, ενώ τα υπόλοιπα καλούνται εται-
ρικά ιδρύματα. Η διάρκειά του είναι δύο χρόνια, και Εθνικός φορέας για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Δανός λόγιος, κληρικός, ποι-
ητής, ιστορικός και εκπαι-
δευτικός, ιδρυτής λαϊκών 
σχολείων και υποστηρικτής 
της δια βίου μάθησης για 
όλους.

Nikolai Frederik Grundtvig                
(1783-1872)      



16

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας (ΚΠΕΔ) ως 
συντονιστικός φορέας συνεργάστηκε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του 
Παντείου Πανεπιστημίου προκειμένου να υλοποιήσουν πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, συμμετέ-
χοντας στη Σύμπραξη “Eκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών” του Κοινοτικού Προ-
γράμματος Grundtvig 2, μαζί με το Naturerlebnispark του Graz (Αυστρία) και την Celtas BV (Ολλανδία). 
Οι μακροχρόνιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και η εμπειρία, και των δύο φορέων, σε περιβαλλοντικά ζητή-
ματα και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι παράκτιες περιοχές τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώθησαν στην επιλογή του θέματος αυτού.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Τελικός στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση, πληροφόρηση και η εκπαίδευση των συμμε-
τεχόντων σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης παράκτιων περι-
οχών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από μια σειρά πολύπτυχων και διεπιστημονικών δραστηριοτήτων που θα εστι-
άζουν στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης του Δήμου Δραπετσώνας και πιο συγκεκριμένα των εγκαταστάσεων 
της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων και άλλων  παρακείμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η περίπτωση της παράκτιας ζώνης του Δήμου Δραπετσώνας αποτελεί μια αναπτυξιακή πρόκληση, όχι 

μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και κατ’ επέκταση της 
Αττικής. 
 Η διαχείριση και ανάπλαση της πρώην βιομηχανικής ζώνης που εκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή της 
Δραπετσώνας φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από τοπικά προβλήματα (π.χ. ανεργία, περιβαλλοντική υπο-
βάθμιση κτλ.) τα οποία με τη σειρά τους θέτουν μια σειρά από διλήμματα, προκειμένου για την επίλυση τους. 
Το σημαντικότερο ζητούμενο είναι, όμως, ποιό μοντέλο ανάπτυξης θα ήθελαν οι κάτοικοι της περιοχής να 
ακολουθηθεί. 
 Μέσω του προγράμματος «Εκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης» επιχειρήθηκε η 
ανάλυση, η μελέτη και οι προοπτικές της διαχείρισης της περιοχής αυτής.
 Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες, είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, να ερευνήσουν τα δεδομένα, 
να αφουγκραστούν τις ανάγκες και τα ζητούμενα της τοπικής κοινωνίας και με τη σειρά τους να διαδώσουν 
την πληροφόρηση καθώς και να καταθέσουν μια σειρά προτάσεων για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης της 
Δραπετσώνας.
 Για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις 
ομάδες εργασίας, οι οποίες συντονίζονταν από ειδικούς – στελέχη των διοργανωτών:

Η •	 πρώτη ομάδα (ερευνητική), ανέλαβε να ερευνήσει τα πραγματολογικά στοιχεία της περιοχής (π.χ. δεί-
κτες ανάπτυξης, περιβαλλοντικούς δείκτες, αναπτυξιακές προοπτικές) και  διερεύνησε άλλες παρόμοιες 

s.
d.

 c
o
as

t
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περιπτώσεις διαχείρισης και ανάπλασης παράκτιων ζωνών 
Η •	 δεύτερη ομάδα (κατάρτισης ερωτηματολογίου), σε συνεργασία με την πρώτη, κατάρτισε ένα ερωτη-
ματολόγιο, που απευθυνόταν στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία, το οποίο  είχε ως στόχο τη διερεύνηση 
της στάσης της κοινής γνώμης απέναντι στα διάφορα σενάρια αναπτυξιακής διαχείρισης της περιοχής. Εν 
συνεχεία, επεξεργάστηκε τα αποτελέσματα και κατέθεσε πρόταση προς όλους τους εμπλεκόμενους.
Η •	 τρίτη ομάδα (α. εικαστική - καλλιτεχνική και β. δράσης - στήριξης) διαιρέθηκε σε δύο υπο-ομάδες. Η 
μεν πρώτη ανέπτυξε εικαστικές δραστηριότητες (π.χ. φωτογραφία, ζωγραφική κ.ά.), η δε δεύτερη μια σει-
ρά δράσεων και παρουσιάσεων (π.χ. ενημερωτικού, εθελοντικού χαρακτήρα κλπ.). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 Πέραν των δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (στο οποίο συμμε-
τέχουν όλοι) περιλάμβανε , μεταξύ άλλων, εισηγήσεις και διαλέξεις από έμπειρους επιστήμονες και ειδικούς, 
επαφές με φορείς που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο, εκπαιδευτικές επισκέψεις και δράσεις. Οι συναντή-
σεις και γενικότερα οι δράσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.  
Οι συμμετέχοντες επίσης, βοήθησαν τους διοργανωτές σε οργανωτικά ζητήματα.
Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτέλεσε η άντληση τεχνογνωσίας και η ανταλλαγή απόψεων και μεθο-
δολογίας από τους διακρατικούς εταίρους, το Naturerlebnispark του Graz (Αυστρία) και της Celtas BV (Ολλαν-
δία), που συνεργάστηκαν μαζί στο πρόγραμμα αυτό.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Η προετοιμασία του εκπαιδευτικού προγράμματος ξεκίνησε από τον Ιανουάριο 2008 με καταληκτική ημε-

ρομηνία τον Ιούλιο 2009.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ: •	  Η ομάδα στόχου του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη δια βίου μάθηση μέσα 
από τις ποικίλες δραστηριότητες τόσο του ΕΚεΠΕΚ, όσο και του ΚΠΕΔ για την ανάδειξη της θεματικής της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρακτίων περιοχών και ειδικότερα της ανάπλασης του πρώην εργοστα-
σίου φωσφορικών λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, αποσκοπεί στην τεκμηριωμένη ενημέρωση και πληρο-
φόρηση , μέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας των διοργανωτών και των Μέσων Ενημέρωσης καθώς και 
ανάπτυξη επικοινωνιακής πρακτικής μεταξύ επιστημονικών φορέων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
εν γένει. 
ΣTHN TΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: •	 Η συνεργασία μεταξύ του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δρα-
πετσώνας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπι-
στημίου είχε μεταξύ άλλων στόχο να αναδείξει τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας και να την καταστήσει 
πρωταγωνιστή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των πα-
ρακτίων περιοχών. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής της Δραπετσώνας καθώς και των όμορων  δήμων, σε 
συνεργασία πρωτίστως με τους εκπαιδευτικούς φορείς, τα Μέσα Ενημέρωσης, τους Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς αλλά και τους επίσημους φορείς δηλαδή τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β 
βαθμού, θα μπορέσουν να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων εκείνων, που θα κρίνουν αν το αύριο 
των παιδιών τους θα είναι βιώσιμο, σε μια περιοχή που θα συνδυάζει τη νέα διάσταση της πράσινης ανά-
πτυξης με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. 
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ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τα οφέλη από τη συνεργασία τόσο μεταξύ των Ελλήνων εταίρων όσο και με τους διακρατικούς συνεργά-

τες μας, δηλαδή Ολλανδούς και Αυστριακούς, αποτυπώνεται στην επίτευξη της σύζευξης απόψεων μεταξύ 
θεωρητικών και εμπειρικών επιστημών, ενώ παράλληλα η έννοια της περιβαλλοντικής διαχείρισης διαχέεται 
και στον τομέα της εκπαίδευσης και στις 3 βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μέσα από την 
διοργάνωση ημερίδων του ΕΚεΠΕΚ και του ΚΠΕΔ. Παράλληλα και εκεί δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και σημασία, 
υπήρξε εποικοδομητική ανταλλαγή επιστημονικής πληροφόρησης και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζομέ-
νων φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει συνέχεια στην προσπάθεια για την ενδυνάμωση της έννοιας της περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΔΟΣΗ
Οι εργασίες της Σύμπραξης μεταξύ ΕΚεΠΕΚ Παντείου Πανεπιστημίου και ΚΠΕ Δραπετσώνας με το 

Naturerlebnispark του Graz (Αυστρία) και την Celtas BV (Ολλανδία), στο πλαίσιο του Κοινοτικού Προγράμμα-
τος Grundtvig 2, με τίτλο  “Eκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών”, μεταξύ άλλων, 
ενίσχυσαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες της ομάδας στόχος, ιδιαιτέρως  μέσω των συναντήσεων με ειδικούς 
επιστήμονες, οι οποίες τους ενεργοποίησαν και τους ευαισθητοποίησαν σε θέματα περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης ευαίσθητων παράκτιων περιοχών. Με τη διάδοση των δραστηριοτήτων μας κατά την εκπόνηση του 
εν λόγω προγράμματος επιθυμούμε την πληροφόρηση των πολιτών, άλλων οργανισμών και εμπλεκόμενων 
φορέων. Η διάχυση τόσο της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης όσο και της πορείας για την υλοποίηση του 
εν λόγω προγράμματος έχει ήδη επιτευχθεί: 

Mε τις ανακοινώσεις – προσκλήσεις στις συναντήσεις της ομάδας στόχος όπου οι περισσότερες ήταν ανοι-•	

κτές.
Με την έκδοση του εντύπου για το πρόγραμμα αλλά και με την αναφορά σε άλλα έντυπα του οργανισμού •	

μας.
Με την ανακοίνωση στα σεμινάρια που διοργανώνει ή συμμετέχει το ΚΠΕΔ και το ΕΚεΠΕΚ του Παντείου •	

Πανεπιστημίου. 
Με την δημοσίευση στην ιστοσελίδα τόσο του ΚΠΕΔ •	 www.kpedrapetsonas.gr όσο και των άλλων εταί-
ρων. 
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4. Η ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧOΣ 
Η ομάδα στόχος απαρτίζεται από 107 άτομα, διαφορετικών ηλικιών, επαγγελμάτων, μορφωτικού, κοινωνι-

κού και οικονομικού επιπέδου, τα οποία συμμετείχαν με μεγάλη ανταπόκριση και ενδιαφέρον για το πρόγραμ-
μα.ΣΤΟΧΟΙ:

Ανύψωση και αφύπνιση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, πρακτικών και διαδικασιών σχετικών με την πα-•	
ράκτια διαχείριση.
Ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση ενηλίκων.•	
Εκπαίδευση και τεκμηριωμένη ενημέρωση  για την διαχείριση των παράκτιων περιοχών .•	
Ενδυνάμωση της νέας διάστασης της πράσινης ανάπτυξης σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη και •	
συμμετοχή της τέχνης στην ανάδειξη του περιβάλλοντος.
Ευαισθητοποίηση, προβληματ•	 ισμός και συμμετοχή του πολίτη. (ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΓΑ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΣΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ. ΠΕ 09 Δ.Ε

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΑΨΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛ.- ΜΕΤΑΠ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΕΛΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔ. Ι.Ε.Κ

ΒΡΥΣΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ. ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΗΛ/ΚΟΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠ/ΜΟΣ ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟ/ΓΟΣ Δ.Ε ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΙΛΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΝΙΚΟΥ  ΙΓΝΑΤΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ Δ.Ε ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤ/ΡΓΟΣ

ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΟΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤ. ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΒΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΟΙΤ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΡΟΖΑ Δ.Υ. ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΩΓΚΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΔΗΛΑΡΗ ΒΕΡΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΔΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜ. ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΖΙΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΟΣΜΑ ΑΡΕΤΗ ΚΑΘ. ΑΓΓΛ. ΦΙΛΟ/ΓΙΑΣ Δ.Ε

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ. ΜΑΘ/ΚΟΣ Δ.Ε ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΘ. ΦΙΛΟ/ΓΟΣ Δ.Ε

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΖΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΓΑΛΛ.

ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑNAΣΤΑΣΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ. Δ.Ε ΚΑΛ/ΧΝΙΚΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝ. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΒΑΚΙΩΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛ.ΣΧ.ΝΑΥΤ.ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΚΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΦΑΡΜ/ΤΙΚΗΣ ΛΕΒΕΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΜΗΧ. ΛΕΒΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ  ΤΕΙ

ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΛΕΒΕΤΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΟΣ  ΑΕΙ MSc

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΛΙΓΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΜΑΝΔΑΛΑ ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΣΑΛΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘ.  ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ Δ.Ε

ΜΑΝΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΘ. Δ.Ε ΠΕ 18- 02 ΣΑΡΛΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΦΙΛΟΛ.

ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛ. ΣΙΚΙΝΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΜΑΡΚΙΟΥ   ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΕΚΠ/ΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΜΑΣΒΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ  Δ.Ε

ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΜΑΘΗΜ. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΜΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΧ.ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΠΙΘ.ΠΛΟΙΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΙΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ

ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΘ.  ΚΟΙΝ/ΛΟΓΟΣ Δ.Ε ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΜΑΘΗΜ. ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑ

ΝΤΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΚΠ/ΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΘ.  ΝΟΣ/ΤΙΚΗΣ  Δ.Ε ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ ΑΠΟΦ. ΜΜΕ

ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΚΠ/ΚΟΣ Δ.Ε. ΤΣΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΟΛΓΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ  ΙΕΚ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓ. ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΛΟΥΚΙΑ ΠΕΡΙΒ/ΛΟΓΟΣ  ΦΩΚΑΕΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΛΥΠΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ   Δ.Ε ΦΩΚΑΕΥΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΟΙΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝAKOΠΟΥΛΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΤ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΛΟΪΖΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ Δ.Ε ΧΑΛΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΑΠΑΣ ΠΑΝ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΘ.  ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΝΙΚΟΣ Δ.Ε

ΡΗΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΕΙ ΧΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΕΑ ΑΝΝΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – MEETINGS

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
PARTNERS’ AND TARGET GROUP ACTIVITIES 

1.  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  16/1/08.  
Η συνάντηση έγινε  στο ΕΚεΠΕΚ Πάντειο Παν/μιο  μεταξύ των Ελλήνων εταίρων, προκειμένου να σχεδιαστεί 

το γενικό πλάνο της πορείας του προγράμματος.

2.  ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (INTERSTATE MEETING) 7-12/2/08  στο GRAZ της Αυστρίας με θέμα: 
«ΑΝΑζΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».
 “RENATURALIZATION OF WATER BODIES IN URBAN AREAS”

     Στην πρώτη αυτή διακρατική συνάντηση  που είχαν οι  εταίροι, έγινε η γνωριμία των εκπροσώπων των 
συμμετεχόντων οργανισμών, δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση της μεθοδολογίας και του προγράμματος του 
κάθε εταίρου σε εθνικό επίπεδο. Από κοινού προγραμματίστηκαν οι επόμενες διακρατικές συναντήσεις και 
έκτοτε υπήρχε συστηματική ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας για τα επιμέρους θέματα που αφορούν 
τον κάθε εταίρο.
     The first interstate meeting took place in Graz, Austria on 7-12/2/2008 and its main topic was “Renaturali-
zation of water bodies in urban areas”. This first encounter between interstate partners gave the opportunity 
to the participants to get to know each other, to give emphasis to the methodology that each partner follows 
on a national level and to schedule all upcoming meetings. Since then, there was a systematic exchange of 

view and know-how between all interested parties. 
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3.  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 21/2/08 ΣΤΟ ΚΠΕΔ με θέμα: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ»      
Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε  μεταξύ των Ελλήνων εταίρων   η μεθοδολογία του προγράμματος για την 

πιο αποτελεσματική  λειτουργία του.  

4.  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 15/3/08 ΣΤΟ ΚΠΕΔ  που οργανώθηκε από την συντονιστική ομάδα του ΚΠΕΔ με θέμα:
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ».

Για την πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής ελήφθη μέριμνα προκειμένου να δημοσιοποιηθεί η πρό-
σκληση στο πρόγραμμα, ώστε να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες από την τοπική κοι-
νωνία κυρίως, αλλά και πολίτες από άλλους παράκτιους δήμους. Προκειμένου να ενημερωθούν τόσο για το 
πρόγραμμα, όσο και για την περιοχή μελέτης έγιναν οι παρακάτω τοποθετήσεις:
•	«Χαιρετισμός - Σχέδιο ανάπλασης του Δήμου Δραπετσώνας της περιοχής του πρώην εργοστασίου Λιπασμά-
των»  Αθαν. Αξυπόλητος Αντιδήμαρχος Δραπετσώνας.
•	«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  Σταυρούλα Τριανταφύλλου και Σμαράγδα Βασιλοπού-
λου μέλη της Π.Ο του ΚΠΕΔ.
•	«Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRUNTDVIG 2 - Εκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών»,  
Άννα Σαββοπούλου, Συντονίστρια προγράμματος, Αν. Υπευθύνου ΚΠΕΔ και Νικόλαος Ηλιάδης  Υπεύθυνος 
ΚΠΕΔ
•	«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  Γρ. Τσάλτας Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Παντείου Παν/μιου και Γερ. 
Ροδοθεάτος ερευνητής ΕΚεΠΕΚ Παντείου Παν/μιου.
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5.  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 21/3/2008 ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ, ημερίδα που οργάνωσε το ΕΚεΠΕΚ Παντείου Παν/μιου 
με θέμα:  «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»  

6. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 24/5/08 ΣΤΟ ΚΠΕΔ που οργανώθηκε από την συντονιστική ομάδα του ΚΠΕΔ με θέμα:  
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΥΠΟ-ΟΜΑΔΩΝ,  ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»  
     Στη συνάντηση αυτή ενημερώθηκε η ομάδα στόχος για τη μεθοδολογία του προγράμματος και  τον τρόπο 
λειτουργίας του και ακολούθησε ο χωρισμός σε υποομάδες. Η πρώτη ομάδα η ερευνητική, με συντονιστές 
τους: Γρ. Τσάλτα, Στ. Μαυρογένη, Γερ. Ροδοθεάτο από ομάδα εργασίας ΕΚεΠΕΚ και Α. Σαββοπούλου, Ν. Ηλιάδη 
από ομάδα ΚΠΕΔ. Η δεύτερη ομάδα κατάρτισης ερωτηματολογίου με συντονιστές τους: Α. Σαββοπούλου, 
Σμ. Βασιλοπούλου, Στ. Τριανταφύλλου από ομάδα εργασίας ΚΠΕΔ και Μ. Διαγουμά απο ΕΚεΠΕΚ και η τρίτη 
ομάδα χωρίστηκε σε δύο υποομάδες α. εικαστική – καλλιτεχνική β. δράσης – στήριξης, με συντονιστές 
τους Δημ. Μπία, Δ. Στροφύλα και Σμ. Βασιλοπούλου από το ΚΠΕΔ.  Στην συνάντηση αυτή έγιναν τοποθετήσεις 
στα κάτωθι θέματα:
• «Ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των υποομάδων» Σταύρος Μαυρογένης ερευνητής ΕΚεΠΕΚ Παντείου Παν/
μιου και Άννα Σαββοπούλου συντονίστρια του προγράμματος,  Αν. υπευθ. ΚΠΕΔ
• «Θαλάσσια Ρύπανση»  Μ. Κλάδη – Σταθοπούλου επίκουρος καθηγήτρια και Γρ. Τσάλτας, καθηγητής Παντείου 
Πανεπιστημίου.  
• «Προβολή σχετικού  με την εισήγηση ντοκιμαντέρ-σχολιασμός συζήτηση». Ο συντονισμός της συζήτησης 
έγινε από την ομάδα εργασίας του ΕΚεΠΕΚ Παντείου Παν/μίου και την αντίστοιχη ομάδα του ΚΠΕΔ.

7.  ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  (INTERSTATE MEETING) 12-17/6/08   στο APELDOORN της Ολλανδίας με 
θέμα: «TΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ». 

      «WATER INSIDE AND OUTSIDE TOWNS»
Η δεύτερη διακρατική συνάντηση έγινε στο κολέγιο Noordgouw όπου  οι εταίροι τοποθετήθηκαν στα 

κάτωθι θέματα:
•	«Δράσεις του ΚΠΕΔ ως προς τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος», Άννα Σαββοπούλου, Συντονίστρια 
Προγράμματος.
•	«Εκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης», Σταύρος Μαυρογένης, ερευνητής ΕΚεΠΕΚ 
Παντείου Παν/μιου.
•	«Νερό: Φίλος ή εχθρός;», Henk Kiezebrink, Celtas BV
•	 «Οι εκδρομές ως μέσο εκπαίδευσης των ενηλίκων», Dr. Thomas Kern, Mag. Sylvia Grabner, Naturerlebnis 
Park.

The second interstate meeting was held in Apeldoorn (Noordgouw College) the Netherlands, from 12 
to 17/6/2008 under the title “Water inside and outside towns”. During this meeting, the partners had the 
opportunity to express themselves on the following questions:
•	 “The Environmental Education Center of Drapetsona’s actions as for the program’s materialization”, Anna 
Savvopoulou, Program Coordinator.
•	 “Education for the management of coastal zone”, Stavros Mavrogenis, researcher, European Center for 
Environmental Research and Training, Panteion University.
•	“Water: friend or…..enemy?”, Henk Kiezebrink, Celtas BV
•	“Excursions as a method of teaching adults”, Dr. Thomas Kern, Mag. Sylvia Grabner, Naturerlebnis Park.
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8. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 24/6/08 ΣΤΟ ΚΠΕΔ, που οργανώθηκε από την συντονιστική ομάδα του ΚΠΕΔ με θέμα: 
     « ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ»

Στη συνάντηση αυτή έγιναν εργαστήρια κατά ομάδα και στη συνέχεια σε ολομέλεια τα μέλη αντάλλαξαν 
απόψεις για τον τρόπο εργασίας και δράσης της κάθε ομάδας καθώς και της συνεργασίας μεταξύ τους . Επίσης  
έγινε ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης των υδάτων στην Ολλανδία  με την τοποθέτηση:
• «ΝΕΡΟ: ΦΙΛΟΣ Η ΕΧΘΡΟΣ;»  Άννα Σαββοπούλου, Συντονίστρια προγράμματος

9. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (INTERSTATE MEETING) 30/10 – 2/11/08 στην Ελλάδα που έγινε στο ΕΛΚΕΘΕ 
και το ΚΠΕ Λαυρίου με θέμα: 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», 
 “COASTAL ZONE MANAGEMENT OF ATTICA”.

Η τρίτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα,  στους χώρους του Ελληνικού Κέντρου Θα-
λασσίων Ερευνών και του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Λαυρίου. Η θεματική της συνάντησης 
ήταν «Διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών της Αττικής» και πάνω σ’ αυτόν τον προβληματισμό κλήθηκαν να το-
ποθετηθούν οι συμμετέχοντες- προσκεκλημένοι- οργανωτές του προγράμματος με τις ακόλουθες εισηγήσεις:
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•	«Πορεία του Προγράμματος sd COAST», Άννα Σαββοπούλου, Συντονίστρια Προγράμματος.
•	«Γνωρίζουμε, αναγνωρίζουμε, αισθανόμαστε: Οι κρυμμένοι θησαυροί της ακτής και η αξία τους στην περι-
βαλλοντική εκπαίδευση», Dr M. A. Pancucci- Παπαδοπούλου, Βιολόγος- Ωκεανογράφος, ερευνήτρια Β’ Βαθ-
μού, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ
•	«Το μέτωπο της μεγάλης μας πόλης της Αθήνας: αντιστοιχίζονται οι χρήσεις του σε αυτό που οι πολίτες επι-
θυμούν;», Δρ. Χρήστος Αναγνώστου, Γεωλόγος- Ιζηματολόγος,  Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογρα-
φίας του ΕΛΚΕΘΕ.
•	«Η αδιάλειπτη μάχη των Ολλανδών με το νερό», Henk Kiezebrink, Celtas BV.
•	«Η πόλη της Heerde και η τοπική διαχείριση των υδάτων», Jan Soeten.
•	«Η εκπαίδευση πάνω στην εργασία, μέσα από την αναζωογόνηση μιας υδάτινης αστικής περιοχής», Mag. 
Andrea Frantz- Pitther, Dr. Thomas Kern, Naturerlebnis Park. 
Η μετάφραση των αγγλικών εισηγήσεων στα ελληνικά έγινε από τους Μαρία Χ. Διαγουμά, ερευνήτρια ΕΚεΠΕΚ 
του Παντείου Παν/μιου και Γιάννη Τριχόπουλο, αρχιτέκτονα- χωροτάκτη. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης , οι εταίροι καθώς και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περιηγη-
θούν τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου και το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο του Λαυρίου, στο οποίο 
έγινε και ξενάγηση από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, αναπληρωτή υπεύθυνο του ΚΠΕ Λαυρίου και την Ειρήνη 
Μιχαηλίδου, μέλος της Παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕΛ. 

The third interstate meeting in Athens, from 30/10 to 02/11/2008 was held in the premises of the Hellenic 
Center for Marine Research, in the area of Anavyssos and the Environmental Education Centre of Lavrio. The 
participants discussed over the “Coastal Zone Management of Attica” and during this occasion we had the 
opportunity to listen to the following interventions.
•	“The course of the sd COAST program”, Anna Savvopoulou, Program Coordinator.
•	“Get to know, recognize, feel: the hidden treasures of the coast and their value in environmental education”, 
Dr. M. A. Pancucci- Papadopoulou, Biologist- Oceanographer, 2nd grade Researcher, Institute of Oceanography, 
Hellenic Center for Marine Research. 
•	 “The seafront of our big city Athens: Are the uses corresponding to the citizens’ expectations?” Dr. Ch. 
Anagnostou, Geologist- Sedimentologist, Research Director, Institute of Oceanography, Hellenic Center for 
Marine Research.
•	“The Dutch ongoing struggle wit the water”, Henk Kiezebrink, Celtas BV.
•	“Heerde and the local water management”, Jan Soeten.
•	“Training on the job by revitalisation of an urban water area” Mag. Andrea                                 
        Frantz- Pitther, Dr. Thomas Kern, Naturerlebnis Park. 
The English interventions were translated in Greek by Maria Diagouma, researcher of EKEPEK and Yiannis 
Trihopoulos, architect- planner.
During the meeting, the partners as well as the participants had the opportunity to visit the archeological site 
of the temple of Poseidon in Cape Sounio and the Technological and Cultural Park of Lavrio. The touring was 
offered by Dimitris Papadopoulos and Eirini Mihailidou.
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10. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 5/12/08, ημερίδα που οργάνωσε το ΕΚεΠΕΚ Παντείου Πανεπιστημίου και έγινε στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο με θέμα: 
«ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ».

11. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 12/12/08 , ημερίδα που οργάνωσε το ΕΚΕΠΕΚ Παντείου Πανεπιστημίου που έγινε στην αί-
θουσα εκδηλώσεων «ΙΩΝΙΑ» του Δήμου Βούλας, με θέμα: 
«ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

13. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  22/12/08, εκδήλωση που οργάνωσε το Μουσικό σύνολο Διθύραμβος, στο οποίο συμμε-
τέχουν μέλη της ομάδας στόχου, Λάμπρος Ηλιόπουλος και Ιάκωβος Μαυρέλης και έγινε στο αμφιθέατρο του 
Πολυχώρου «Απόλλων» της Νομαρχίας Πειραιά, με θέμα: «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ»,
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14. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (INTERSTATE MEETING)  15-19/1/2009 στο Apeldoorn της Ολλανδίας
με θέμα:  «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
                    “WATER MANAGEMENT”

Η τέταρτη  διακρατική συνάντηση έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να επισκεφθούν περιοχές μελέτης 
και να έρθουν σε επαφή με ομάδα σπουδαστών του Κολλεγίου Noordgouw,  οι οποίοι τοποθετήθηκαν πάνω 
σε τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα και ανέπτυξαν ποικίλους προβληματισμούς.

Η  Άννα Σαββοπούλου, συντονίστρια του Προγράμματος και ο Γερ. Ροδοθεάτος, ερευνητής ΕΚεΠΕΚ του Πα-
ντείου Παν/μιου παρουσίασαν την εισήγηση «Διαχείριση Παρακτίων Ζωνών - Η περίπτωση της Δραπετσώ-
νας», ενώ οι Αυστριακοί εταίροι μίλησαν για «Επιλεγμένες εκπαιδευτικές μεθόδους για μια συγκεκριμένη ομά-
δα στόχο».

The fourth interstate meeting, from 15 to 19/1/2009 in Apeldoorn, the Netherlands was entitled “Water 
Management”. The partners had the chance to visit the case study areas and to meet with a group of students 
from the Noordgouw College and exchange considerations on local environmental problems. 
Anna Savvopoulou, program coordinator and Gerasimos Rodotheatos, researcher of EKEPEK discussed over 
the topic “Management of Coastal Zone- The case study of Drapetsona”, while our Austrian Partners talked 
about “Selected educational methods for a special target group”.
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15. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  στο ΚΠΕΔ  στις  11/2/09 που οργανώθηκε από την συντονιστική ομάδα του ΚΠΕΔ
με θέμα:   «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ»
     Στη συνάντηση αυτή η ομάδα στόχος, και οι συντονιστές  προβληματίστηκαν και αντάλλαξαν  απόψεις 
για το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου προκειμένου  να είναι πλήρες και αντικειμενικό.  Έγιναν επίσης 
τοποθετήσεις σχετικές  με την  περιοχή μελέτης.  
•	«Ιστορική αναδρομή στη λειτουργία του εργοστασίου Λιπασμάτων» Λάμπρος Ηλιόπουλος, μέλος της ομάδας 
στόχου – Μαθηματικός. 
•	«Σχέδιο ανάπλασης στο θαλάσσιο μέτωπο της Δραπετσώνας» Μάριος Καφούρος , Περιβαλλοντολόγος

16. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  στις 9/4/09, ημερίδα που οργάνωσε   το ΕΚΕΠΕΚ Παντείου Πανεπιστημίου στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο με  θέμα:
 «ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ», ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ Η.Ε. ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ».

17. ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  (INTERSTATE MEETING) στις 23-26/4/09 στο GRAZ της Αυστρίας με θέμα: 
«ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑζΩΟΓΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ».
 “ENVIRONMENT-FRIENDLY RECREATION ACTIVITIES IN NATURAL  AND RENATURALIZED WETLANDS”
     Η πέμπτη προτελευταία διακρατική συνάντηση, έδωσε έμφαση στις βιωματικές επισκέψεις των εταίρων, 
σε ποικίλα μέρη, όπως σε μια πρώην βιομηχανική περιοχή η οποία έχει αναδειχθεί σε κέντρο τέχνης και ανα-
ψυχής, σε έναν οργανισμό, ο οποίος απασχολεί ανέργους με δραστηριότητες προστασίας του υγροτόπου που 
βρίσκεται κοντά στον ποταμό Mur, στο “Murmuhle”,  όπου έχει ανακατασκευασθεί παλιός νερόμυλος, παραπέ-
μποντας έτσι τους επισκέπτες σε παλιές συνήθειες σχετικά με την διαχείριση του νερού καθώς και στον πρό-
τυπο βοτανικό κήπο του Graz που φιλοξενούνται φυτά από όλον τον κόσμο σε κατάλληλα διαμορφωμένους 
χώρους. 

The fifth interstate meeting in Graz, Austria, from 23 to 26/4/2009 bore the title “Environment- friendly 
recreation activities in natural and renaturalized wetlands”. This meeting gave emphasis to visits in sites such 
as a former industrial area which was reshaped and transformed to an art and recreation center, an entity, 
which gives work to unemployed people through activities of protecting the wetland near the river Mur. 
Another visit took place to “Murmuhle” of the river Mur, where an old watermill was restructured, referring to 
old habits as to water management, as well as to the Botanical Garden of Graz, where one can visit plants from 
all over the world. 
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18. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στο ΚΠΕΔ 20-5-09 που οργανώθηκε από την συντονιστική ομάδα του ΚΠΕΔ με 
τα κάτωθι θέματα: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΩΝ   •	
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ•	
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ•	

19. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (INTERSTATE MEETING) στις 11-14/6/09 στην Ελλάδα 
που οργα-νώθηκε από την συντονιστική ομάδα του ΚΠΕΔ με θέμα:
«ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»                                                                                              
“CLOSURE OF THE PROGRAM, LAST EVALUATION AND CERTIFICATES’  AWARD” 
     Η έκτη και τελευταία διακρατική συνάντηση σηματοδοτεί ουσιαστικά τη λήξη του προγράμμα-
τος και την συνολική του αξιολόγηση.  Η συνάντηση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, εκδήλωση στην 
Αθήνα με τη στήριξη των μελών της ομάδας στόχου Ελ. Αγά, Μ. Φωκαεύς, και Μ. Μαρκιού καθώς και 
του Συνδέσμου Κερατσινίου « Άγιος Γεώργιος». Ακολούθησε επίσκεψη στην Ύδρα, ένα νησί με δια-
τηρητέο παραδοσιακό οικισμό και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.  Την ξενάγηση και υποδοχή ανέλαβε ο 
Δημήτριος Σαράντης εκπ/κός μέλος της ομάδας στόχου, με την υποστήριξη του Δήμου της Ύδρας.  
Στη λήξη της διακρατικής απονεμήθηκαν και οι βεβαιώσεις συμμετοχής. 

The final Interstate Meeting, held in Greece from 11-14/6/2009 was organized by the Environ-
mental Education Center of Drapetsona’s coordinating team. “Closure of the Program, Last Evalua-
tion- Certificates’ Award” 
Visit of the island of Hydra, an island with a traditional listed settlement and considerable natu-
ral beauty. Τhe touring and welcoming was (undertaken) made by Dimitrios Sarantis, teacher and 
member of the target group, with the backing of the Municipality of Hydra. 



32

6. ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
Άννα Γ. Σαββοπούλου 

A. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

H χερσόνησος της Αττικής κατά την 
προκλασική και κλασική περίοδο είχε πα-
ραλία 24 μιλίων, σχηματίζοντας ευλιμένους 
χώρους προστατευμένους από νησιά, που 
εκτείνονταν κατά μήκος των παραλίων 
της.  Στα δυτικά διαγραφόταν ο κόλπος της 
Ελευσίνας, στο στενό της Σαλαμίνας βρι-

σκόταν το ανοικτό λιμάνι του Κε-
ρατσινίου (λιμήν Ηρακλέους) και ο 
όρμος των  Φώρων (Δραπετσώνα-
Κερατσίνι) και προς τα ανατολικά 
το κεντρικό λιμάνι του Πειραιά και 
τα λιμάνια της Ζέας και της Μου-
νιχίας, ο κόλπος του Φαλήρου, οι 
όρμοι της Αιξωνής, του Ζωστήρος, 
του Αναργυρούντος, του Αναφλύ-
στου, της Αξωνίας, του Σουνίου, 
του Λαυρίου και του Θορικού.  Τα 
μειονεκτήματα που παρουσιάζουν 
σήμερα ορισμένες περιοχές της 

Αττικής, όπως οι απότομες πλαγιές λόφων και η ύπαρξη αβαθών αμ-
μωδών θέσεων στη θάλασσα, κατά την αρχαιότητα αποτελούσαν ση-

μαντικά πλεονεκτήματα γιατί αφενός προστάτευαν την πόλη ενισχύοντας την άμυνά της, αφετέρου διευκόλυ-
ναν την ανέλκυση των πλοίων στην παραλία.  Οι βραχώδεις απότομες ακτές και το δύσβατο της περιοχής του 
Αλιπέδου ήταν η αιτία για την οποία κατά την προκλασική περίοδο δεν χρησιμοποιήθηκε ο Πειραιάς ως λιμάνι.  
Το υψηλό κόστος των τεχνικών έργων που ήταν απαραίτητα για την εξασφάλιση της άνετης επικοινωνίας της 
χερσονήσου με το άστυ της Αθήνας, έστρεψε την προσοχή των αρχόντων στη χρησιμοποίηση άλλων παραλι-
ακών περιοχών, όπως το Κερατσίνι, το Φάληρο και το Πόρτο Ράφτη.  

Στην είσοδο του πορθμού της Σαλαμίνας και απέναντι από το ακρωτήριο Κυνοσούρα, βόρεια από το κε-
ντρικό λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται ο μεγαλύτερος από τους όρμους το Κερατσίνι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε 
ως λιμάνι πολύ πριν από την ίδρυση του Πειραιά.  
Ως το Μοσχάτο έφθανε η θάλασσα κατά την τεταρτογενή περίοδο και εκείνη την εποχή ο Πειραιάς ήταν νησί.  
Η παραλία του Σαρωνικού κόλπου με τον Φαληρικό όρμο, τη χερσόνησο του Πειραιά και τα τρία λιμάνια του, 
ακτή μήκους 14 χλμ δεν υπήρχε.  Σχηματίστηκε πολύ αργότερα και βαθμιαία με τις προσχώσεις του Κηφισού 
οπότε και το νησί ενώθηκε με την ξηρά. Πολλοί από τους αρχαίους συγγραφείς για να ενισχύσουν το νησιωτικό 
χαρακτήρα του Πειραιά ετυμολογούν τη λέξη «Πειραιεύς» από το «περαιεύς» που σημαίνει πορθμεύς,  από το 
αρχαίο ρήμα περαιόω, που σημαίνει περνώ άλλους απέναντι, διαπορθμεύω. 

Ο Πειραιάς οφείλει την ανάπτυξή του κατά την αρχαιότητα στον πολιτικό  στόχο του Θεμιστοκλή που ήταν 

ΚΠΕΔ
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η ενίσχυση της ναυτικής δύναμης των Αθηναίων και η δημιουργία νέου λιμανιού.  Αν ο Θεμιστοκλής λοιπόν 
υπήρξε ο δημιουργός του Πειραιά (Πατέρας του Πειραιά), ο Περικλής που συνέχισε το έργο του στάθηκε ο 
μεγάλος αναμορφωτής του.  Μετά την ολοκλήρωση της οχύρωσης και την αποπεράτωση των τειχών,  ανέθεσε 
την ανοικοδόμηση και αναμόρφωση της πόλης  στον διάσημο αρχιτέκτονα Ιππόδαμο τον Μιλήσιο . Έτσι στις 
αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.   το λιμάνι του Πειραιά  αναδείχτηκε σε υποδειγματικό για την εποχή συγκεντρώνο-

ντας το εισαγωγικό και διαμετακομιστικό εμπόριο 
της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Παράλληλα αναπτύ-
χθηκε και  η πόλη που έγινε το κέντρο της οικονομι-
κής ζωής όχι μόνο της Αθήνας αλλά και ολόκληρης 
της Ελλάδας. 
Ο Πειραιάς είχε 3 λιμάνια τον Κάνθαρο, ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις πολεμικές , 
και εμπορικές ανάγκες, τη Ζέα και τη Μουνιχία που 
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για πολεμικούς 
σκοπούς. 
Οι 15 αιώνες  που ακολούθησαν (Πελοποννησιακός 
πόλεμος, Βυζαντινά χρόνια, ενετοκρατία, τουρκο-
κρατία), ήταν περίοδος παρακμής. Χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της Πειραϊκής  παρακμής  είναι η αλλαγή 
ακόμα και της ονομασίας του τόπου. Από τις αρχές 
του 14ου αιώνα ο Πειραιάς αναφέρεται στους γε-
ωγραφικούς χάρτες ως Porto Leone ή Porto Draco, 
ενώ οι Έλληνες το αποκαλούν λιμάνι του Δράκου 
και αργότερα οι Τούρκοι Ασλάν λιμανί= λιμάνι του 
λέοντος. Το τοπωνύμιο προήλθε από το μαρμάρινο 
άγαλμα Λέοντος που κοσμούσε το λιμάνι στη θέση 
περίπου του παλαιού Δημαρχείου του γνωστού ως 
«Ρολόι». Ο Λέων του Πειραιά εκλάπη από το Μορο-

ζίνι Ενετό ναύαρχο, το 1318 και σήμερα βρίσκεται στον ναύσταθμο της Βενετίας, ενώ αντίγραφο υπάρχει στην 
ακτή Ξαβερίου. 
Το λιμάνι αναπτύσσεται και πάλι  τους νεότερους  χρόνους τέλος 19ου  - αρχές 20ου, όπου και ανοικοδομή-
θηκαν περίφημα νεοκλασικά δημόσια κτίρια εξυπηρετώντας τις ανάγκες των ολοένα αυξανόμενων κατοίκων.  
Την εποχή αυτή, εγκαθίστανται πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες.  

Ο Πειραιάς  (άλλοτε Πόρτο Λεόνε ή Πόρτο Δράκο) είναι ιστορική και βιομηχανική πόλη και σημαντικός 
λιμένας της Αττικής αλλά και της νοτιοανατολικής Μεσογείου.  Απαρτίζεται από το χερσαίο τμήμα των οκτώ  
Πειραιώτικων δήμων και τα νησιά του Σαρωνικού.
Σήμερα είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας και από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου και του κόσμου σε 
επιβατική κίνηση και τουριστική σημασία.
Το σύγχρονο λιμάνι του Πειραιά χωρίζεται σε: α) επιβατικό (κεντρικό λιμάνι Πειραιά)
β) εμπορικό (Κερατσίνι-Δραπετσώνα), γ) επισκευαστικό (Πέραμα)
και επεκτείνεται στους όμορους Δήμους Δραπετσώνας, Κερατσινίου, και Περάματος.
Ο πληθυσμός του Δήμου είναι 175.697 κάτοικοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε πυκνότητα πληθυσμού 15687 
κάτοικοι  ανά τετραγωνικό χλμ. (ΕΣΥΕ 2001).
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Β. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ
 

Η περιοχή ήταν γνωστή από την αρχαιότητα. Ωστόσο  μόλις στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 
20ου άρχισε η περιοχή να αναπτύσσεται με την κατασκευή δια-
φόρων εργοστασίων.  Το 1893 κατασκευάστηκαν τα ναυπηγεία 
Βασιλειάδη, το 1907 ιδρύθηκε η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑ-
ΚΛΗΣ, το 1909 το εργοστάσιο λιπασμάτων και το τσιμεντάδικο 
των Ν. Κανελλόπουλου και Ανδρ. Χατζηκυριάκου, καθώς και πολ-
λές άλλες βιοτεχνίες .  Η ίδρυση των εργοστασίων στηρίχτηκε στη 
λογική ότι οι βιομηχανίες πρέπει να βρίσκονται κοντά σε λιμάνι 
και να διαθέτουν δική τους αποβάθρα ώστε να μειώνεται το κό-
στος μεταφοράς πρώτων υλών.  Η Δραπετσώνα ήταν ένα από τα 
μεγαλύτερα βιομηχανικά κέντρα της χώρας.  Αναγνωρίστηκε ως 
κοινότητα το 1950 και το 1951 έγινε δήμος.  Το κυρίαρχο στοιχείο 
του πληθυσμού της Δραπετσώνας είναι αναμφισβήτητα οι πρό-
σφυγες από τη Μ. Ασία και τον Πόντο. Η πρώτη παραγκούπολη 
-  όπως λεγόταν – που φτιάχτηκε από τα χέρια των ξεριζωμένων 
προσφύγων με τόσο μεράκι και απέραντη υπομονή, έδωσε τη θέση της σε μια σύγχρονη πόλη. 

Το όνομα προέρχεται (επικρατέστερη εκδοχή) από την αρβανίτικη ονομασία του ρέματος ντραπ=ρέμα + 
Τσώνης κτηματίας της περιοχής. Τα προσεχή έτη εδώ γεννήθηκε το ρεμπέτικο τραγούδι.
Η παράκτια ζώνη της περιοχής, 640 στρεμμάτων, μέχρι στιγμής δεν έχει αξιοποιηθεί, μετά την απομάκρυνση 
των χημικών εγκαταστάσεων Λιπασμάτων, πλην όμως έχουν τεθεί σε εφαρμογή μελέτες τουριστικής αξιοποί-
ησης  της .

O Δήμος έχει έκταση 1,7 τετραγωνικά χλμ. και είναι ο μικρότερος σε έκταση Δήμος της Νομαρχίας Πειραιά.  
Ο πληθυσμός  είναι 12944 κάτοικοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε πυκνότητα πληθυσμού 7614 κάτοικοι ανά 
τετραγωνικό χλμ.

ΑΕΕΧΠΛ

ΚΠΕΔ

ΚΠΕΔ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
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Γ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Στην αρχαιότητα γύρω από τον μικρό 
λόφο που σήμερα βρίσκεται ο Αγ. Γεώργι-
ος υπήρχε οικισμός ο καλούμενος Δήμος 
Θυμαιταδών ή Θυμοιταδών.  Από την κώμη 
των Θυμαιταδών όπως μας πληροφορεί ο 
Πλούταρχος ναυπήγησε μέρος του στόλου 
του ο Θησέας προκειμένου να εκστρατεύ-
σει εναντίον του βασιλιά της Κρήτης Μί-
νωα.

Σήμερα ο δήμος Κερατσινίου είναι ένα 
σύγχρονο αστικό κέντρο προάστιο του 
Πειραιά που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά 

του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά στις πλαγιές 
του όρους Αιγάλεω.  Εδώ βρισκόταν ο θρόνος του 
Ξέρξη απ’ όπου παρακολούθησε τη ναυμαχία της 
Σαλαμίνας (480 π.χ.) Από την πλευρά του Σαρωνι-
κού τον κοντινό ορίζοντα κλείνουν τα νησιά της 
Ψυτάλλειας και της Σαλαμίνας καθώς και το νησάκι 
του Αγ. Γεωργίου. Απέχει 14 χλμ. από το κέντρο της 
Αθήνας. Παλαιότερα ήταν αγρότοπος αλλά αστικο-
ποιήθηκε κυρίως μετά τη δεκαετία του 1950. 

Η επίσημη ονομασία ήταν Κερατσίνιον ή Τσε-
ρατσίνιον. Η πρώτη επικράτησε στις νεοελληνικές 

περιόδους και προέρχεται από τη λέξη, Κερατιά που φύτρωνε 
εκεί και από το Γκίνης  όνομα ιδιοκτήτη όλης της περιοχής.
Είναι άγνωστη η ιστορία του Δήμου στη Ρωμαϊκή και Βυζα-
ντινή περίοδο. 
Το 17ο αιώνα κτίζεται το πρώτο εκκλησάκι του Αγίου Νικο-
λάου. Κατά την ελληνική επανάσταση εγκαθίσταται ο Γ. Κα-
ραϊσκάκης και δημιουργεί πρόχειρες οχυρώσεις  τα γνωστά 
ταμπούρια. Στα νεότερα χρόνια φαίνεται ότι ο πληθυσμός 
του δήμου γνώρισε ραγδαία αύξηση μετά την Μικρασιατική 

καταστροφή με την υποδοχή σημαντικού αριθμού προσφύγων.
Συστάθηκε ως Δήμος  Ταμπουρίων το 1934 μετά την άφιξη των προσφύγων από τη Μ. Ασία. Το 1947 πήρε την 
τελική του ονομασία ως Δήμος Κερατσινίου.
Το λιμάνι Ηρακλέους (λιμάνι Κερατσινίου) αποτελεί τμήμα του λιμανιού του Πειραιά και έχει αναπτυχθεί ση-
μαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες.  Μετά την εκτέλεση λιμενικών έργων εξυπηρετεί σημαντικό τμήμα της 
εμπορικής κίνησης του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά που παρουσίαζε μεγάλη συμφόρηση.

O Δήμος έχει έκταση 7,6 τετραγωνικά χλμ.  Ο πληθυσμός είναι 76102 κάτοικοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε 
πυκνότητα πληθυσμού 9513 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χλμ.
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Δ. ΠΕΡΑΜΑ

Είναι ο κατεξοχήν Δήμος που στηρίζει το εργατικό δυναμικό του δευτερογενή τομέα βιομηχανία – βιο-
τεχνία – κατασκευές – ναυτιλία.  Δημιουργήθηκε μετά το 1920. Το 1934 έγινε Κοινότητα και το 1965 γίνεται 
Δήμος.  Οι κάτοικοί του είναι περίπου 25.720 και έχουν προσφυγική και νησιωτική καταγωγή, που κατοίκησαν 
στο Πέραμα αναζητώντας εργασία.

Ο Δήμος Περάματος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πρωτεύουσας. Αποτελεί το δυτικότερο άκρο του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και έχει έκταση περίπου 14 km2. Στη βόρεια πλευρά του Δήμου 
εκτείνεται το όρος Αιγάλεω, ενώ ο δήμος διαθέτει σχετικά μεγάλη ακτογραμμή.  
Ιστορικά, ο Δήμος Περάματος αναπτύσσεται μετά το 1924 με την μεταφορά της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώ-
νης (ΝΕΖ) από την περιοχή Αγ. Διονυσίου του Πειραιά στην παραλία Περάματος. Το 1928 δημιουργούνται οι 
δύο προσφυγικοί συνοικισμοί στο Δυτικό Άκρο και στο Νέο Ικόνιο. Αρχικά το Πέραμα αποτελούσε τόπο ανα-
ψυχής των κατοίκων του Πειραιά. Μετά το 1950 το Πέραμα προσελκύει πληθυσμό από άλλα μέρη της Ελλάδας 
ο οποίος απασχολείται στα ναυπηγεία της παραλίας, όπου συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος της ναυπηγοεπι-
σκευαστικής δραστηριότητας της Ελλάδος, και σταδιακά αλλάζει χαρακτήρα.    
Στο Δήμο κυριαρχούν σήμερα δύο μεγάλα προβλήματα

Το οικιστικό με την αποκατάσταση των αυθαιρέτων και•	
Οι εταιρείες πετρελαιοειδών που έχουν διαμορφώσει ένα Δήμο σε πόλη – αποθήκη  καυσίμων.         •	

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν σε ανάσχεση των επιπτώσεων και σε αναζήτηση λύσεων μπροστά στη νέα χι-
λιετία.
        Στο πλαίσιο της ανάπλασης έχει προγραμματιστεί αναδιοργάνωση χρήσεων γης, απαλλοτρίωση κοι-
νοχρήστων χώρων, κατασκευή οδικού δικτύου, καθώς και έργα υποδομής και ανάπλασης της περιοχής των 
αυθαιρέτων. 
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7. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 1909-1992 (ΑΕΕΧΠΛ)

Λάμπρος Ηλιόπουλος, Μαθηματικός

     Η αρχική εγκατάσταση του εργοστασίου Λιπασμάτων έγινε το 1909 στις τότε έρημες ακτές της Δραπετσώ-
νας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεγάλες ελληνικές τράπεζες συμμετέχουν απευθείας στη συγκρότηση του 
βιομηχανικού κεφαλαίου, ενώ η ομάδα των κεφαλαιούχων είναι στην πλειοψηφία τους επιστήμονες (χημικοί, 
γεωπόνοι και μηχανικοί). Κύριος ιδρυτής, ο Νικόλαος Κανελλόπουλος (1864 – 1936). Για τη διάθεση των προϊ-
όντων της, οργανώθηκε ένα ιδιαίτερο γεωπονικό τμήμα, με σκοπό τη διδασκαλία για τη χρήση των γεωργικών 
λιπασμάτων, αλλά και τη μελέτη διαφόρων ζητημάτων σχετικά με την ανάπτυξη της γεωργίας στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, ακολουθείται και μια πολιτική μεγάλης παροχής πιστώσεων στους γεωργούς, πολιτική που θα ανα-
λάβει μεταγενέστερα η Αγροτική Τράπεζα. 

Τον Απρίλιο του 1914, ολοκληρώνεται η εγκατάσταση υαλουργείου που λειτούργησε με αξιοποίηση των 
εγχώριων πρώτων υλών για την παραγωγή φθηνού υποπράσινου γυαλιού. Με αυτό κατασκεύαζαν φιάλες και 
δαμιζάνες για την συσκευασία των οξέων.

Το 1916, το υαλουργείο αποτελεί το 1/3 του συνόλου του εργοστασίου. Ο Α’ παγκόσμιος πόλεμος ώθησε 
την εταιρία στην ανεύρεση καύσιμης ύλης και πρώτων υλών. Για το σκοπό αυτό αγοράζει ή μισθώνει μεταλλεία. 
Από το 1927-28 μηχανοποιείται και η παραγωγή της πράσινης υάλου. Το υαλουργείο γνωρίζει εντυπωσιακή 
ανάπτυξη στη δεκαετία του 30. Το καλλιτεχνικό του τμήμα ειδικότερα, παράγει προϊόντα που έτυχαν ιδιαίτε-
ρης τιμητικής διάκρισης σε διεθνείς εκθέσεις. 

Όμως, το τέλος του πολέμου το 1944, βρίσκει την εταιρία με ζημία 22.000.000 σταθερών δραχμών. Το1947 
ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης αποκτά την πλειοψηφία των μετοχών και μια νέα γενιά μετόχων, εισέρχεται στο 
προσκήνιο. Η ανασυγκρότηση της εταιρείας στη δεκαετία του 1950 με τη χρηματοδότηση από το σχέδιο Μάρ-
σαλ είναι ριζική. Μέχρι το 1954 νέες εγκαταστάσεις ολοκληρώνονται  και λειτουργούν. Το μεταπολεμικό πρό-
γραμμα της βιομηχανικής ανασυγκρότησης αρχίζει να αποδίδει προς το τέλος της δεκαετίας του 1950. Η εται-
ρία επεκτείνεται δημιουργώντας τρεις θυγατρικές επιχειρήσεις με συμμετοχή δυτικοευρωπαϊκών και αμερικα-
νικών κεφαλαίων: «Χημικαί βιομηχανίαι Βορείου Ελλάδος» (1962), «Λάρκο - Ανώνυμος Ελληνική Μεταλλευτική 
Μεταλλουργική Εταιρεία Λαρύμνης» (1963) και «Ελληνικά Υαλουργεία Ελευσίνας- Owens» (1969). Οι «Χημικές 
βιομηχανίες» γνωρίζουν μια αλματώδη ανάπτυξη. Το ίδιο και οι εξαγωγές υαλοπινάκων. 

Το 1979 πεθαίνει ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης, κληροδοτώντας όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του 
στο Ίδρυμα Μποδοσάκη. 
Από την ίδια χρονιά οι 
εξαγωγές υαλοπινάκων 
μειώνονται σημαντικά, 
λόγω διεθνούς οικονο-
μικής ύφεσης. Κι ενώ 
η κίνηση των χημικών 
λιπασμάτων παρουσιά-
ζεται αυξημένη με προ-
οπτικές ανάπτυξης, στα 
μέσα της δεκαετίας του 
1980, η επένδυση στα 
μεταλλεία Κασσάνδρας 
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αποδεικνύεται ιδιαίτερα ζημιογόνα. Μέσα σε αυτό το δύσκολο κλίμα, δολοφονείται το 1988 ο Αλέξανδρος 
Αθανασιάδης Μποδοσάκης που είχε αναλάβει τη διοίκηση της εταιρείας. 

Έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η εταιρία συρρικνώνεται. Παρατηρείται μείωση της παραγωγής, 
μείωση του κύκλου εργασιών, καθυστερήσεις στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό. Το 1993, τίθεται υπό ειδική 
εκκαθάριση εν λειτουργία από την Εθνική Τράπεζα στης οποίας την ιδιοκτησία περιέρχεται ολοκληρωτικά. Το 
εργοστάσιο της Δραπετσώνας λειτουργεί υποτονικά υπό διάφορες εταιρικές μορφές για να κλείσει οριστικά 
τον Σεπτέμβριο 1999 και μαζί του ένας κύκλος ζωής 90 χρόνων. Το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεών 
του κατεδαφίστηκε το 2003 κι ο χώρος ισοπεδώθηκε. Πολλές γενιές ανθρώπων εργάστηκαν στο εργοστά-
σιο της Δραπετσώνας. Για τη στέγασή τους, από το 1911 σχεδιάστηκε η ανέγερση εργατικών οικημάτων, που 
ολοκληρώθηκε μέχρι το 1918. Παράλληλα λειτούργησαν εστιατόριο σχολείο και γυμναστήριο. Πέρα από την 
παροχή στέγης, ο «Οργανισμός Ψυχαγωγίας Προσωπικού» (με τμήματα  μουσικής,  βιβλιοθήκης,  αθλητισμού) 
ολοκλήρωνε την πατερναλιστική και κανονιστική αντίληψη που διέπνεε τη διοίκηση σε σχέση με τη διαχείριση 
και τον έλεγχο της εργατικής δύναμης.

Παρόλα αυτά, πολλές εργατικές κινητοποιήσεις και απεργίες έγιναν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργο-
στάσιου. Το βιομηχανικό συγκρότημα Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, μέσα από μία 
μακροχρόνια διαδικασία εξέλιξής του στο χώρο για περίπου έναν αιώνα, διακρίνεται αναμφισβήτητα για την 
υψηλή ιστορική του αξία, για την αξιόλογη αρχιτεκτονική του παρουσία, για το τεχνικό ενδιαφέρον των κατα-
σκευών του, αλλά και για την αισθητική του ιδιαιτερότητα.

Με το κτιριακό δυναμικό που διαθέτει και τις πολλαπλές δυνατότητες, προσφέρεται για αξιοποίηση 
των χώρων του μέσα από νέες χρήσεις. Χρήσεις απολύτως  συμβατές με τη συνύπαρξη του ιστορικού το-
πίου και την κάλυψη των τοπικών αναγκών λειτουργίας της πόλης στη μικρή κλίμακα της Δραπετσώνας, 
αλλά και στην ευρύτερη κλίμακα του Πειραιά.
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8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
Μάριος Καφούρος, Περιβαλλοντολόγος

Α. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Περιοχή Ανάπλασης
Το οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου Λιπασμάτων (1999) έφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον τρό-

πο αξιοποίησης της παράκτιας περιοχής που το φιλοξενούσε. Οι εκτάσεις της περιοχής ενδιαφέροντος (συνο-
λικά 640 στρέμματα) σήμερα αποτελούν ιδιοκτησία των : 

Βιώσιμη (Αειφόρος) Ανάπτυξη –Βιώσιμη Αστικοποίηση
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί την ισορροπία ανάμεσα σε οικονομική – κοινωνική – περιβαλλο-

ντική ανάπτυξη, και αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή για τις πολιτικές ανάπτυξης της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε. Προ-
φανώς όποια σχέδια ανάπλασης μελετώνται θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις αρχές της αειφορίας.

Επίσημη πρόταση (ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΕΝ)
Η επίσημη πρόταση από πλευράς Πολιτείας, όπως τουλάχιστον έχει εκφραστεί από ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΕΝ, προ-

βλέπει την δημιουργία Μητροπολιτικού πάρκου με σκοπό την «ανάδειξη της ναυτιλιακής δύναμης και παρά-
δοσης του Πειραιά». Πάνω από το μισό της έκτασης θα οικοδομηθεί ενώ 300 στρέμματα προβλέπονται ως 
«κοινόχρηστοι υπαίθριοι χώροι», εκ των οποίων 88 στρέμματα «αμιγώς ελεύθεροι χώροι» (η ζώνη της παραλί-
ας για την οποία επίσης εγείρονται ερωτηματικά καθώς προβλέπεται και η δημιουργία πολυτελών μαρίνων).

Εναλλακτική πρόταση
Εναλλακτική πρόταση αποτελεί η δημιουργία παραθαλάσσιου άλσους, με ελεύθερη πρόσβαση για τον πο-

λίτη σε όλη την έκταση της περιοχής και το θαλάσσιο μέτωπο. Τυχόν ψυχαγωγικές, εμπορικές, αθλητικές δρα-
στηριότητες μπορούν να φιλοξενούνται στις παρυφές του άλσους αφήνοντας τον πυρήνα του και το θαλάσσιο 
μέτωπο πλήρως προσβάσιμα στον καθένα. 

Σημειωτέον ότι 5-8 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο απαιτούνται για μια ανεκτή ποιότητα ζωής 
στην πόλη ενώ, 1,5 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο έχει ο Πειραιάς.

250 στρέμματα – Eθνική Τράπεζα Ελλάδος 47 στρέμματα - BP
123 στρέμματα –ΑΓΕΤ 46 στρέμματα Δημόσια έκταση
94 στρέμματα – ΟΛΠ 36 στρέμματα – Mobil
52 στρέμματα – ΕΥΔΑΠ
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 Δραπετσώνα ως ευρωπαϊκή πόλη
Είναι σαφές πως η Δραπετσώνα (όπως και το Κερατσίνι και το Πέραμα) δεν αντιμετωπίζεται ως ευρωπαική 

πόλη. Οι πολίτες της είναι πλήρως αποκομμένοι από το θαλάσσιο μέτωπο  και αναγκασμένοι να ζουν σε ένα 
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένο και επιβαρυντικό όσο και επικίνδυνο για την υγεία τους τεχνητό περιβάλλον. 
Είναι επιβεβλημένη η σταδιακή απόδοση ζωτικού χώρου στους κατοίκους της πόλης, η ανακατάληψη του θα-
λάσσιου μετώπου προς όφελος του πολίτη. Η ανάπλαση της ζώνης των Λιπασμάτων αποτελεί την μεγαλύτερη 
περιβαλλοντική πρόκληση της εποχής μας και την μεγαλύτερη ευκαιρία της πόλης (αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής της δυτικής Αττικής) να προσεγγίσει μια κατάσταση συμβατή με τις οδηγίες της Ευρωπαικής Ένωσης, 
με τις αρχές της αειφορίας και με τις αρχές της λογικής.

Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ 
(SWOT) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Η ονομασία SWOT προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων:
Strengths (Πλεονεκτήματα), Weaknesses (Αδυναμίες), Opportunities (Ευκαιρίες), Threats (Απειλές)
Η ανάλυση SWOT είναι ένα θεωρητικό διαχειριστικό εργαλείο το οποίο αποσκοπεί στην καταγραφή των πλεο-
νεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που εντοπίζονται στο υπό μελέτη σύστημα, όπως 
ορίζονται παρακάτω (από Κουτσούμπα, 2003):

Πλεονέκτημα•	 : Μια πηγή ή ικανότητα του συστήματος η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτη-
ση των επιμέρους στόχων,
Αδυναμία•	 : Ένας περιορισμός ή μια έλλειψη του συστήματος το οποίο δυσχεραίνει την επίτευξη των επί 
μέρους στόχων,
Ευκαιρία•	 : Οποιαδήποτε κατάσταση η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ευνοϊκά για την εξέλιξη του 
συστήματος,
Απειλή•	 : Οποιαδήποτε κατάσταση η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος του συστήματος.

Πέραμα 

Πλεονεκτήματα
Η έντονη εμπορική δραστηριότητα και οι θέσεις εργασίας προσφέρουν (ή θα έπρεπε να προσφέρουν) •	
εισόδημα και εργασιακή ηρεμία στους κατοίκους. Τα προβλήματα στη ΝΕΖ Περάματος τείνουν να εξαφα-
νίσουν αυτό το κοινωνικό πλεονέκτημα, παραμένει όμως ένα ισχυρό δυνητικό πλεονέκτημα.
Οι ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, ο σταθμός εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, το εμπο-•	
ρικό λιμάνι, το επιβατικό λιμάνι αποτελούν ισχυρές υποδομές που μπορούν να θεωρηθούν ως το μεγά-
λο πλεονέκτημα του μετώπου του Περάματος. Και εδώ όμως, η κακή διαχείριση, η πλήρως μονόπλευρη 
κατεύθυνση ανάπτυξης με την κατάληψη όλου του θαλάσσιου μετώπου από τις εν λόγω εγκαταστάσεις, 
αποδυναμώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πλεονέκτημα.
Καθορισμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς το θαλάσσιο μέτωπο ανήκει στον ΟΛΠ. Και σε αυτήν την πε-•	
ρίπτωση πρόκειται για ένα εν δυνάμει πλεονέκτημα, θεωρώντας την ευελιξία που μπορεί να υπάρξει εάν 
υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων είναι ένας μόνο φορέας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όπως και 
στα πλεονεκτήματα των υποδομών, η αυθαιρεσία και η οικονομική στόχευση της διαχείρισης κυριαρχεί.

Αδυναμίες
Η έντονη ανθρωπογενής δραστηριότητα κατά μήκος του μετώπου έχει ως αποτέλεσμα την άμεση υπο-•	
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βάθμιση των ακτών και των παράκτιων υδάτων με την απόρριψη κατάλοιπων από ναυπηγικές εργασίες, 
από τον σταθμό φορτοεκφόρτωσης και πετρελαϊκά και χημικά προϊόντα από τις εγκαταστάσεις αποθή-
κευσης. Επιπλέον και οι επιχωματώσεις για την εξυπηρέτηση και επέκταση των ναυπηγοεπισκευαστικών 
μονάδων δρουν καταλυτικά προς την υποβάθμιση της οικολογικής ποιότητας του θαλάσσιου μετώπου. Η 
αποκλειστική χρήση της παράκτιας ζώνης από τις ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, τον σταθμό εξυπηρέ-
τησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαϊκών και χημικών προ-
ϊόντων, συνεπάγεται πλήρη αποκλεισμό του πολίτη από το θαλάσσιο μέτωπο. Είναι χαρακτηριστικό πως 
σε πολλά σημεία του μετώπου ο πολίτης δεν έχει ούτε οπτική επαφή με τη θάλασσα. Το μοναδικό σημείο 
όπου έχει ελεύθερη πρόσβαση είναι το δυτικό άκρο του μετώπου (χάρτης ...). Η έντονη όχληση από τις ως 
άνω ανθρωπογενείς δραστηριότητες και η ρύπανση που αυτές αποφέρουν, οδηγούν στην άμεση υποβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και θέτουν σοβαρές ανησυχίες για την μακροπρόθεσμη επίπτωση 
στην υγεία τους. Επιπλέον, τα ελλιπή  μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε συνδυασμό 
με τον κακό οδικό σχεδιασμό θέτουν το πολύ σημαντικό ζήτημα του τρόπου αντίδρασης σε ένα πιθανό 
«βιομηχανικού τύπου» ατύχημα, καταδεικνύοντας την παντελή έλλειψη σχεδιασμού πρόληψης για την 
ασφάλεια των πολιτών, σε μια τόσο επιβαρυμένη περιοχή. Τέλος, κοινωνική αδυναμία αποτελεί και η κρίση 
στη ΝΕΖ Περάματος, όπου το εργασιακό δικαίωμα απειλείται και οι συνθήκες εργασίας χαρακτηρίζονται 
ως απαράδεκτες.
Όπως εντοπίζονται παραπάνω, οι αιτίες που οδηγούν στις κοινωνικές αδυναμίες της περιοχής μελέτης εί-•	
ναι οι αδυναμίες στις υποδομές. Ο ελλιπής οδικός σχεδιασμός, η έλλειψη μέτρων ασφαλείας εργασίας και 
αποστάσεων τόσο εντός όσο και με τα παρακείμενα σπίτια στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιο-
ειδών αποτελούν ισχυρές αδυναμίες. Επιπλέον αδυναμίες στις υποδομές αποτελούν η έλλειψη υποδομών 
για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ο κακός σχεδιασμός έως και έλλειψη των πεζοδρομίων κατά 
μήκος του μετώπου.
Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, η πολιτική διαχείρισης του θαλάσσιου μετώπου καθορίζεται καθαρά •	
από οικονομικά συμφέροντα. Από τη μία τα συμφέροντα των πετρελαϊκών εταιριών και από την άλλη η 
οικονομική πολιτική του ΟΛΠ, ο οποίος έχει αποκτήσει από το 199.. τον χαρακτήρα ιδιωτικής επιχείρησης 
προβάλλουν ως μοναδικό στόχο την αύξηση των εσόδων τους. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει και την ελ-
λιπή έως μηδενική συμμετοχή των πολιτών στην συζήτηση για το μέλλον του θαλάσσιου μετώπου, πόσο 
μάλλον στην λήψη αποφάσεων.

Ευκαιρίες
Μείωση βιομηχανικού τύπου δραστηριοτήτων. Είναι κατανοητό πως οι ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες •	
του Περάματος αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της πόλης, όμως αυτό δεν μπορεί να ση-
μαίνει την επ’ αόριστο αποκλειστική εκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης. Κυριότερα, δε, οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων στο θαλάσσιο μέτωπο και ανάμεσα σε οικίες δεν συ-
νάδουν σε καμία περίπτωση με το πρότυπο του θαλάσσιου μετώπου στα πλαίσια της αειφόρου αστικοποί-
ησης. Ο δε σταθμός εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων προσθέτει μεγάλο βιομηχανικό βάρος 
στο μέτωπο της περιοχής.
Μια σταδιακή ελάφρυνση του μετώπου από τις έντονες ανθρωπογενείς δραστηριότητες και η απόδοση 
παράκτιου χώρου για μη βιομηχανικές δραστηριότητες θα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό βήμα για το 
εξαιρετικά περιβαλλοντικά  επιβαρυμένο μέτωπο του Περάματος.
Βελτίωση πρόσβασης στο μέτωπο. Το θαλάσσιο μέτωπο της Πόλης αποτελεί κοινωνικό αγαθό για τους πο-•	
λίτες. Η σταδιακή απόδοση χώρου για ελεύθερη χρήση και πρόσβαση θα ήταν ένα βήμα προς τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
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Όπως σημειώθηκε στις αδυναμίες των υποδομών, αποτελεί ζωτική ανάγκη η μείωση κυκλοφοριακού φόρ-•	
του και η βελτίωση του οδικού δικτύου κατά μήκος του μετώπου, η δημιουργία πεζοδρομίων και υποδο-
μών για ΑΜΕΑ, και η εφαρμογή κανονισμών ασφαλείας στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαϊκών 
και χημικών προϊόντων – τόσο εντός των εγκαταστάσεων όσο και μεταξύ των εγκαταστάσεων και των 
παρακείμενων οικιών.
Ενημέρωση και συμμετοχή πολιτών στη λήψη αποφάσεων.•	

Απειλές
Εντατικοποίηση βιομηχανικής δραστηριότητας. Ήδη σχεδιάζεται επέκταση των ναυπηγοεπισκευαστικών •	
μονάδων προς τη θάλασσα, με πρόσθετες επιχωματώσεις. Επίσης μελετάται η επέκταση των προβλητών 
του σταθμού εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων και αύξηση της αποθηκευτικής και φορτωτι-
κής ικανότητας τους. Αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια δείχνουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία 
χαρακτηρίζεται ως επιβαρυντική για το περιβάλλον.
Η μεγαλύτερη απειλή για τους κατοίκους της πόλης είναι ένα πιθανό βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης κλίμα-•	
κας. Η παραμονή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και μάλιστα με τις υπάρχουσες ελλι-
πέστατες συνθήκες ασφαλείας συνεπάγονται μεγάλο κίνδυνο αποκλεισμού της πόλης, δεδομένου πως οι 
εγκαταστάσεις βρίσκονται εκατέρωθεν του μοναδικού δρόμου εξόδου από την πόλη. Επιπλέον, η ύπαρξη 
των εγκαταστάσεων αποτελεί διαρκή πηγή επιβαρυντικών στοιχείων για την υγεία των κατοίκων.
Η συνέχιση της μονομερούς πολιτικής οικονομικής ανάπτυξης από πλευράς διαχειριστή του μετώπου •	
(ΟΛΠ) η οποία φτάνει σε σημεία αυθαιρεσίας από τη στιγμή που δεν λαμβάνεται υπόψη η τοποθέτηση όχι 
μόνον των πολιτών αλλά και του Δήμου Περάματος. Η πλήρης αποκοπή των πολιτών από τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που τους αφορούν άμεσα και έχουν επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και ευ-
θέως στην υγεία τους θα είναι όχι μόνον αντίθετη με τις αρχές της αειφόρου αστικοποίησης αλλά αντίθετη 
με τις αρχές της δημοκρατίας και της λογικής.

Κερατσίνι 

Πλεονεκτήματα
Έντονη εμπορική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας. Κατά μήκος του μετώπου απαντώνται τρεις τελω-•	
νειακές εγκαταστάσεις διακίνησης αυτοκινήτων, ο σταθμός διακίνησης συμβατικού φορτίου, η Ιχθυόσκα-
λα Κερατσινίου, το εργοστάσιο Μύλοι Αγίου Γεωργίου, ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Αγίου Γεωργίου, εγκα-
ταστάσεις και δραστηριότητες που προσφέρουν θέσεις εργασίας στους κατοίκους της περιοχής.
Σημαντικές υποδομές φόρτωσης εκφόρτωσης συμβατικού φορτίου και αυτοκινήτων.•	

Αδυναμίες
Η έντονη ανθρωπογενής δραστηριότητα κατά μήκος της παράκτιας ζώνης επιφέρει υποβάθμιση των •	
ακτών και του παράκτιου περιβάλλοντος, κάτι που αποτυπώνεται και στην κακή οικολογική ποιότητα που 
εμφανίζει η περιοχή.
Σε κοινωνικό επίπεδο, εμφανίζεται και εδώ η πλήρης αποκοπή του πολίτη από το θαλάσσιο μέτωπο, απο-•	
κοπή που ενδυναμώνεται και από το περίπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς κατά μήκος του θαλάσσιου μετώ-
που καθώς η παραλιακή ζώνη ανήκει κατά τμήματα σε : ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, εταιρία πετρελαιοειδών «BP», εταιρία 
τσιμέντου «ΑΓΕΤ», ΔΕΗ, εταιρία «Μύλοι Αγίου Γεωργίου». Επιπλέον είναι έντονη η υποβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής στην περιοχή από τις πολλές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο θαλάσσιο μέτωπο και 
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κυρίως από την λειτουργία του ατμοηλεκτρικού σταθμού της ΔΕΗ μέσα στην πόλη. Τέλος, είναι προφανές 
πως η ιδιωτικοποίηση του θαλάσσιου μετώπου προς όφελος των εταιριών και οργανισμών που αναφέρο-
νται ανωτέρω αποκόπτουν πλήρως τους πολίτες από τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Το οδικό δίκτυο αποτελεί προέκταση του εξαιρετικά βεβαρημένου δικτύου του Περάματος, και καταλήγει •	
στον παράκτιο οδικό άξονα του λιμένα Πειραιώς. Τα πεζοδρόμια κατά μήκος του δρόμου είναι κακοφτιαγ-
μένα έως ανύπαρκτα. Επίσης δεν υπάρχουν υποδομές για ΑΜΕΑ.
Η λειτουργία του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Γεωργίου στο θαλάσσιο μέτωπο και μέσα στον οικιστικό •	
ιστό.
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών.•	
Μη εκμετάλλευση των παλαιών αποθηκών και εγκαταστάσεων κατά μήκος του παραλιακού δρόμου. Υπο-•	
βαθμίζουν αισθητικά την περιοχή, ενώ η απόδοση τους σε κοινή χρήση θα μπορούσε να αποτελέσει ευερ-
γετική κίνηση για την επιβαρυμένη περιοχή.
Οι πολιτικές διαχείρισης του μετώπου χαράσσονται βάσει οικονομικών και μόνο κριτηρίων. Αυτό αποδει-•	
κνύεται από το γεγονός πως όλη η παράκτια ζώνη ανήκει σε ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμούς με ιδιωτι-
κού τύπου στρατηγικές.

Ευκαιρίες
Βελτίωση πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο.•	
Βελτίωση οδικού δικτύου και κατασκευή / ανακατασκευή πεζοδρομίων και υποδομών για ΑΜΕΑ.•	
Απομάκρυνση εργοστασίου ΔΕΗ.•	
Αξιοποίηση παλαιών αποθηκών.•	

Ενημέρωση και συμμετοχή πολιτών στις διαδικα-•	
σίες λήψης αποφάσεων.

Απειλές
Εντατικοποίηση βιομηχανικής δραστηριότητας.•	
Οικονομική μόνο εκμετάλλευση παλαιών εγκαταστάσεων. Η προοπτική που δίνεται από την νομαρχία εί-•	
ναι η κατασκευή χώρων για αύξηση της χωρητικότητας των car terminals. Σε μια παράκτια περιοχή με 
τόσο έντονη βιομηχανική δραστηριότητα η προοπτική αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποκοπή 
των κατοίκων από το μέτωπο.

Το Σήμερα

Το Αύριο
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Υγεία των κατοίκων. Η λειτουργία του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου και του εργοστασίου «Μύλοι Αγίου Γεωργίου» •	
καθώς και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών μέσα στον αστικό ιστό αποτελούν ευθεία απει-
λή για την υγεία των κατοίκων.
Έλλειψη συνεργασίας των πολλών εμπλεκομένων φορέων ιδιοκτησίας και διαχείρισης στο θαλάσσιο μέ-•	
τωπο και πλήρης αποκοπή κατοίκων από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Δραπετσώνα 

Πλεονεκτήματα
Το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής είναι η προοπτική της ανάπλασης της μεγάλης έκτασης (640 στρέμματα) •	
της λιμενοβιομηχανικής ζώνης. Αυτή η προοπτική γεννά ευκαιρίες και απειλές, όπως σχολιάζεται παρακάτω.

Αδυναμίες
Η περιοχή του θαλάσσιου μετώπου της Δραπετσώνας έχει υπάρξει για εκατό περίπου χρόνια πεδίο υπερεντατι-•	
κής βιομηχανικής δραστηριότητας. Τα αποτελέσματα σήμερα είναι ορατά. Κακή οικολογική ποιότητα, παντελής 
έλλειψη πρόσβασης στην ακτή, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πλήρης υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων.
Το καθεστώς ιδιοκτησίας των εκτάσεων του θαλάσσιου μετώπου (ΕΤΕ, ΒΡ, ΟΛΠ, ΑΓΕΤ) επιφέρει την αποκοπή •	
των κατοίκων από κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ευκαιρίες
Το άνοιγμα του θαλάσσιου μετώπου για τους κατοίκους και η συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφά-•	
σεων. Πέραν της μορφής της ανάπλασης αυτής καθαυτής, η διαδικασία σχεδιασμού των παρεμβάσεων μπορεί 
να φανερώσει μια νέα νοοτροπία, και δεδομένου πως 
πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας ανάπλα-
ση θαλάσσιου μετώπου στον αστικό ιστό να σημα-
τοδοτήσει μια εποχή ανακατάληψης του θαλάσσιου 
μετώπου από τους πολίτες έναντι των ιδιωτικών και 
ημι-ιδιωτικών (ΟΛΠ, ΔΕΗ) φορέων.

Απειλές
Ο σχεδιασμός ανάπλασης της περιοχής αποκλειστικά •	
με όρους της αγοράς (επενδυτές, κεφάλαια, κέρδη) αποτελεί ορατή απειλή. Η προοπτική που δίνεται προς το 
παρόν από τα αρμόδια υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΕΝ) ακολουθεί αυτούς τους όρους.

Πειραιάς 

Πλεονεκτήματα
Το θαλάσσιο μέτωπο του Πειραιά εμφανίζεται πολυπρόσωπο και εν πολλοίς ισορροπημένο ως προς τις χρήσεις •	
γης κατά μήκος του. Πλην της περιοχής του κεντρικού Λιμένα, η οικολογική ποιότητα χαρακτηρίζεται καλή.
Σε όλο το μέτωπο έντονη εμπορική δραστηριότητα.•	
Οι υποδομές του Λιμένα Πειραιώς χαρακτηρίζονται υψηλού επιπέδου και το λιμάνι τα τελευταία χρόνια (λόγω •	
και των Ολυμπιακών Αγώνων 2004) υπέστην πολλές βελτιωτικές παρεμβάσεις.
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Πλην του Λιμένα, το θαλάσσιο μέτωπο υπόκειται στον έλεγχο του Δήμου (πλην λίγων εξαιρέσεων). Αυτό φυσικά •	
δεν αποτελεί «πανάκεια» για τα διαχειριστικά προβλήματα της πόλης, όμως εδώ οι πολίτες έχουν κάποιον υπεύ-
θυνο για να αποταθούν και να ζητήσουν να εισακουσθεί η γνώμη τους. Μπορούν δε να προωθούν τις θέσεις 
τους μέσω της ψήφου τους. Ισχύουν δηλαδή τα δημοκρατικώς αυτονόητα, εν αντιθέσει με την κατάσταση που 
επικρατεί στο υπόλοιπο υπό εξέταση μέτωπο.

Αδυναμίες
Η τεχνητή φύση και η μεγάλη κίνηση του Λιμένα Πειραιώς έχουν ως φυσικό επακόλουθο την κακή οικολογική •	
ποιότητα και την επιβάρυνση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων.
Ο μεγάλος αριθμός διερχομένων αυτοκινήτων μέσω του Λιμένα δημιουργεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, •	
το οποίο συχνά μεταφέρεται και στο εσωτερικό της πόλης.

Ευκαιρίες
Μείωση κυκλοφοριακού φόρτου - Βελτίωση οδικού δικτύου•	
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς•	

Απειλές
Επιδείνωση κυκλοφοριακού προβλήματος. Σύμφωνα με έρευνα του δήμου Πειραιά το κυκλοφοριακό αποτελεί •	
το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τους δημότες. Τυχόν αστοχία στις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις μέσων μαζικής 
μεταφοράς μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επιβαρυντική για το ήδη οξύ πρόβλημα.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, η ομάδα εργασίας του ΚΠΕ Δραπετσώνας, ως συντονιστικός φορέας, θα 

ήθελε να ευχαριστήσει την ομάδα στόχο που αποτέλεσε την ψυχή του προγράμματος, την ομάδα εργασίας 
του ΕΚεΠΕΚ Παντείου Παν/μίου για την επιστημονική στήριξη  προκειμένου να καταστεί εφικτή η παροχή 
τεκμηριωμένης ενημέρωσης στους συμμετέχοντες,  καθώς και τους εταίρους μας Naturerlebnis (Αυστρία) και  
Celtas B.V. (Ολλανδία) για την άριστη συνεργασία, την ανταπόκριση και το αμέριστο ενδιαφέρον που επέδει-
ξαν για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.

Παραθέτοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, ελπίζου-
με και επιθυμούμε οι επιλογές των πολιτών να βρουν ανταπόκριση και η υλοποίησή τους να γίνει πραγματι-
κότητα με τη συνδρομή όλων των εμπλεκομένων φορέων, στο πλαίσιο της  ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ταυτότητα Έρευνας

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανήκαν στο ηλικιακό γκρουπ των 18-60 ετών, με το γυ-
ναικείο φύλο να έχει μια ελαφρά αριθμητική υπεροχή. Τα ¾ των ερωτηθέντων είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, ενώ το υπόλοιπο ¼ αφορά κυρίως σε αποφοίτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι περισσότεροι από αυτούς, είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Πειραιά (π.χ. Δραπετσώνα, Κερατσίνι, 
Πειραιάς), ενώ ακολουθούν αυτοί του Δήμου Αθηναίων και των λοιπών Νοτίων Προαστίων Αττικής. Τέλος, 
ελάχιστοι προέρχονταν από Δήμους εκτός Αττικής.

Επίπεδο Ενημέρωσης - Πληροφόρησης
Από την καταγραφή των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η πλειοψηφία του δείγματος αφενός δεν είναι ενή-

μερη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της υπό εξέταση περιοχής, αφετέρου ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτού γνω-
ρίζει τις προτεινόμενες ιδέες για την μελλοντική αξιοποίηση του χώρου. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί 
ότι οι τοπικοί φορείς έχουν παίξει ασήμαντο ρόλο στην ενημέρωση του κοινού, αφού οι περισσότεροι εκ των 
ερωτηθέντων δεν έχουν λάβει τέτοια ενημέρωση, ενώ ακόμα πιο πολλοί αγνοούν την ύπαρξη αυτής. 

Ανάλυση – Αξιολόγηση των Προτεινόμενων Επιλογών Αξιοποίησης του Χώρου
Είναι κοινό το αίσθημα ότι ο χώρος που άλλοτε φιλοξενούσε τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων 

χρήζει πάνω απ’ όλα περιβαλλοντικής αναβάθμισης, η οποία όμως πρέπει να συμβαδίζει με παράλληλη οι-
κονομική ανάπτυξη, κυρίως υπό την έννοια της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.  Εν τούτοις, η αισθητική 
αναβάθμιση  και το άνοιγμα του θαλασσίου μετώπου στον πολίτη, συνεπάγεται ότι αποτελούν με τη σειρά 
τους προτεραιότητα για τους ερωτηθέντες. 

Μεταξύ των δύο επικρατέστερων επιλογών για τη μελλοντική χρήση της έκτασης, η δημιουργία  παραθα-
λάσσιου άλσους έκτασης περίπου 600 στρεμμάτων με χώρους ήπιας αναψυχής και ψυχαγωγίας, πλήρως προσβά-
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σιμο για τον πολίτη υπερτερεί ξεκάθαρα με ποσοστό άνω του 80% σε σχέση με την επιλογή δημιουργίας ενός 
μητροπολιτικού πάρκου με εγκαταστάσεις ναυτιλιακών γραφείων, συνεδριακών κέντρων, εμπορικών κέντρων, 
τουριστικών εγκαταστάσεων και πολυτελών κατοικιών και περίπου 15% αμιγώς ελεύθερου χώρου. Είναι δε σημα-
ντικό ότι οι περισσότεροι εξ αυτών που προτιμούν τη 2η επιλογή (μητροπολιτικό πάρκο), θέτουν ως βασική 
προϋπόθεση τη διασφάλιση όσο το δυνατό περισσοτέρου ελεύθερου χώρου (τουλάχιστον 15% επί του συνό-
λου). Από την άλλη, όσοι προτιμούν την 1η επιλογή (παραθαλάσσιο πάρκο), επιθυμούν τη δημιουργία δικτύου 
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων, γεγονός που φανερώνει τη βού-
ληση για μετατροπή του χώρου σε μια ζώνη αθλητισμού και αναψυχής.

Συμμετοχή
Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι το 65% των ερωτηθέντων φαίνεται πρόθυμο να εμπλακεί σε μια διαδι-

κασία διαλόγου και διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς για την μελλοντική αξιοποίηση του χώρου, ενώ το 
70% είναι διατεθειμένο να προσφέρει εργασία, σε εθελοντική βάση, για την αξιοποίηση αυτή. Ιδιαιτέρως δε 
(και στις 2 περιπτώσεις) η βούληση αφορά εντονότερα τα μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Τέλος, από το σύνολο του δείγματος (~500 άτομα), μόνο το ¼ περίπου συμμετείχε στο Πρόγραμμα 
GRUNDTVIG 2 “sd COAST”. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν στο πλαίσιο αυτού του Δια Βίου Προγράμ-
ματος Κατάρτισης, εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα:

- έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την μελλοντική αξιοποίηση 
του παλαιού εργοστασίου της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων, αφού συμπληρώθηκαν πάνω από 500 
ερωτηματολόγια, σε διάστημα περίπου 2 μηνών. 

- ελλιπής ενημέρωση και πληροφόρηση τόσο για την παρούσα κατάσταση, όσο και για τις ιδέες που προτεί-
νονται για την μελλοντική αξιοποίηση, με τις ευθύνες να βαραίνουν κυρίως τους τοπικούς φορείς. Αυτό ήταν 
και ένα από τα κενά που επιχειρήθηκε να καλυφθεί με την πραγματοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Δια Βίου Εκπαίδευσης Ενηλίκων «Εκπαίδευση για τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης».

- αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία του δείγματος και καταγραφή του ελλείμματος κατάλληλων χώρων 
για αθλητισμό και αναψυχή, με εξίσου σημαντική συνισταμένη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που να 
εξυπηρετούν την «πράσινη ανάπτυξη».

- τέλος, πολύ σημαντική είναι και η σχετικά υψηλή βούληση των συμμετεχόντων τόσο για εμπλοκή στις 
διαδικασίες διαλόγου και συναπόφασης, όσο και προσφοράς εθελοντικής εργασίας, προκειμένου για τη 
μελλοντική αξιοποίηση του χώρου. 
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10. PARTNERS

GREECE

ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER OF DRAPETSONA1. 
COORDINATOR

The working team of KPED: 

NIKOLAOS G. ILIADIS Director of KPED

ANNA G. SAVVOPOULOU Co-director of KPED, Program Coordinator

SMARAGDA I. VASILOPOULOU Member of pedagogical team of the KPED

DIONISIOS Ν. STROFILAS Member of pedagogical team of the KPED

DIMITRA P. BIA Member of pedagogical team of the KPED

STAVROULA P. TRIANTAFILLOY Member of pedagogical team of the KPED

ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER OF DRAPETSONA is placed west of the central port of Piraeus and 
belongs to Municipality of Drapetsona.  It is founded in 1997 ΦΕΚ 987/7-11-07   It is governmental organiza-
tion and belongs to the ministry of education.  It is funded 75% from European Union and 25% from Hellenic 
public.  It is staffed from 3 teachers of primary schools and 4 teachers of secondary schools.
About  its activities:

The materialization of educational programs for school teams.  Every year 3000 students visit the 	

centre in order to  get acquainted with the projects also 500 teachers are educated in the seminars 
which organize the KPED.  The projects for school teams are:   1. The port of Piraeus yesterday…today  
2. A seashore trip 3. Marine life and fishing in the Saronicos gulf  4.  I don’t  throw… I recycle   5. A walk 
round our city 6. Urban green, source of life for the city.
The creation of national networks.  The center coordinates the national network “The ports of Greece”, 	

which is going to be expanded in European one in the title P.O.E.T (Port, organization, environmental, 
training).  It is also cooperated as regional coordinator to others networks.
The organization of educational seminars.	

International cooperation	

The publishing of educational material.	

The support of programs for environmental education for the schools’ teams of the area.	

Cooperation with scientific institutions, organizations etc	

Organization of educational visits.	

The materialization of European projects (Comenius, Leonardo and Grundtvig)	

Moreover it is engaged in collaboration with Greek authorities (Universities, municipalities, ministries, gov-
ernmental and no governmental organizations etc).  Also, it cooperates, with authorities from European coun-
tries as Portugal, Romania, Cyprus, Turkey, Italy, Spain, Croatia, and UK.
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PANTEION UNIVERSITY2. 
European Centre for Environmental Research and  Training

               
 

The working team of EKEPEK:

GR. Ι. TSALTAS Professor of Interantional Law, Director,
of European Centre for Envrironmental Research and Training, Panteion University 

MARIANTHI KLADI-EFSTATHOPOULOY Assistant Professor, Panteion University

STAVROS MAVROGENIS, Researcher EKEPEK., Phd Candidate, Panteion University

GERASIMOS RODOTHEATOS, Researcher EKEPEK, Phd Candidate, Panteion University

MARIA C. DIAGOUMA, Researcher EKEPEK , Ministry of Interior

TILEMACHOS BOURTZIS, Researcher EKEPEK, Phd Candidate, Panteion University

The European Centre for Environmental Research and Training was established on February 2002, based on 
the decision taken by the Senate of Panteion University of Social and Political Sciences. On a structural level, it 
belongs to the Faculty of International and European Studies, while at the same time it adheres in all research 
and educational activities of the Sector of International and European Institutions. It closely collaborates with 
academic institutions, Non Governmental Organizations and Entities of the Local Administration

EKEPEK’s primary objective is to engage in research, to study issues related to Ιnternational and European 
politics as well as institutions concerning the environmental management and protection. EKEPEK also aims 
at studying the social and financial parameters of the global development effect attached to the natural and 
human environment. Furthermore, it would like to provide consultancy, to organize specialization courses and 
post graduate studies, establish a group of young environmental scientists in the field of International and 
European Studies and Political Science and finally collaborate with other academic institutions.

In order to achieve its goals, EKEPEK has set up a library and record files, is being equipped with the 
proper material, carries out research programs, organizes courses, seminars, congresses, and other scientific 

manifestations, issues publications and books and develops any kind of activity related to its objectives.
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3.   NATURERLEBNIS PARK
AUSTRIA, GRAZ

The working team of Naturerlebnis Park

Dr. THOMAS KERN, biologist, Chief Instructor
Mag. SILVIA GRABNER, biologist, Director
Mag. ANDREA FRANTZ-PITTNER, biologist, Director

GOALS OF THE INSTITUTION
The main goal of our institution is to support science education in the local schools in different ways: by 

offering various activities for classes, teacher trainings, development of teaching-materials and educational 
research. 

ACTIVITIES AND CLIENTS 
Lessons for Children
The most important clients are children in the age of 3 to 16 years. In our institution we offer them special 

forms of science lessons. It works in that way, that classes visit the center and take part in several programs 
either in the so called “learnscape area” outdoors or indoors. The lessons deal with different topics about bio-
diversity, ecosystems and scientific work and contain as much hands-on experience and exploring as possible. 
They are based on constructivist philosophies and on the fundamental concept of problem based learning. 

The single activities differ according to the age of the children. You can book nature-discovers based on fan-
tasy and games for the 3-7 year old children, adventure-oriented exploring for the 7 - 10 year old students and 
“study-laboratories” with a higher degree of science - orientation for the 10 - 16 year old students.

Trainings for grown-ups
In an intensive cooperation with pedagogical universities we organize trainings for pre-service and in-serv-

ice teachers to get them in contact with methods and results of scientific research and with innovative teach-
ing methods. 

For long-time unemployed people we offer a special program. They get a training in basic skills of environ-
mental and nature protection in order to increase their chances to get employed in this business sector.

Development and research
In addition to the activities for classes we are engaged in the development of lesson plans and instructional 

materials and in science education research. We take part in the National research and development program 
“Innovations in Mathematics, Science and Technology Teaching” (IMST)

“Water” as one of our main topics
The Science Education Center is connected with a natural park that we use for our lessons. Part of this park 

is the “Lake Rielteich”. This wetland is the unique legally protected area for nature conservation in the city of 
Graz. There are also two little rivers in the park.

For all groups of clients we offer activities to deal with water and its role in ecology.
We developed a special “workshop for inquiry-based learning” that gives a broad introduction to this topic 

and allows lots of hands-on experiences, individual approaches to research and personal contacts to scientists 
from the university.                                                                
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 4.    CELTAS BV
NETHERLANDS,  APELDOORN

Director: Mr. HENK  KIEZEBRINK

Celtas BV is a private organization; we participate and/or coordinate international projects under Leonardo, 
Socrates etc. and are linked with organizations and colleges in Holland as well as in other European countries. 
We also organize work experience trainings for students in the Canary Islands and the Mediterranean coun-
tries.

At the moment we are coordinating a Grundtvig 1 project ( Eusdet) and participating  in projects with 
Turkey, France and a Leonardo project with Romania. Celtas has links with colleges and organizations in vari-
ous fields in all countries of Europe and the United States αnd realized student’s exchanges between Holland, 
United Kingdom, Germany and Austria. At the moment we place students in internships all over Europe on 
individual basis, especially in Spain and England. 
We made several curriculum comparisons in Germany and the United Kingdom and took part in more than 
ten International seminars on European level.
We also set up a study visit to Romania to develop the initiative for exchanges and projects with Dutch col-
leges. Celtas participated in a Vocational Leonardo project from Latvia, together with partners from Iceland, 
Sweden, Denmark and Finland. Celtas organizes 3-month- work projects for unemployed people in Ireland 
in co operation with Irish organizations so they know very well what skills and competencies unemployed 
people need to enter the work market  Through the large network they have Celtas can be very important for 
dissemination and concept comparisons all over the Europe. 
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11. AUSTRIAN REPORT FOR GRUNDTVIG 2 “sd COAST”

LIFE LONG LEARNING PARTNERSHIP

1. AIMS OF OUR ACTIVITIES
As a science education centre one of our challenges is to train a special target group – long time unem-

ployed people – in issues of nature protection. The main focus is laid on the acquirement of practical abilities 
to work in the care and protection of wetlands. Within the framework of the Grundtvig project the “School Bi-
ology Centre – NaturErlebnisPark” wants to exchange the practical experience about educational activities to 
continually improve and develop educational and advanced training models. The learning partnerships with 
Greece and the Netherlands are supposed to improve the quality, increase the volume of cooperation in adult 
education and support the transfer of innovative ideas. The professional thematic focus will be on multidis-
ciplinary inputs concerning to water and its role in ecology. Communication and the working together of all 
participants play a mayor role in order to raise the awareness of sustainable development.
Applied research: In a world filled with the products of scientific inquiry, scientific literacy has become a 
necessity for everyone. Scientific literacy is also of increasing importance in the workplace. More and more 
jobs demand advanced skills, such as the ability to learn, reason, think creatively, make decisions, and solve 
problems. An understanding of science and the processes of science contribute to these skills in an essential 
way. Therefore our initial questions are focused on the relationship between education and training programs 
to supply such skills. Evaluation was done by all the participants and was gathered through qualitative and 
quantitative methods.

2. NATURAL HABITATS OF WATER IN AUSTRIA
Water is one of the most essential elements of life. Austria is among the European nations most abundant 

in water resources and is rightly called the “water castle of Europe”. All usable water resources combined are 
estimated to amount to appr. 84 bn m³ a year , about a third of which is groundwater. All Austrian lakes have 
a water quality that makes them suitable for bathing. Nevertheless Austria tries to use water in a sustainable 
and responsible manner. Austria has many programmes and concepts for sustainable development, protec-
tion of all water bodies and management of water resources. In face of all efforts to do a sustainable water 
management many water biotopes are endangered. In the last decades lots of lakes especially in urban areas 
disappeared, rivers got regulated. So people in cities got al lack of natural water areas. Therefore institutions 
for nature protection see it as an outstanding aim, to save the last wetlands in cities and to renaturalize rivers. 
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Sensibilization of the society and practical training of techniques for nature protection are important educa-
tional goals for our institution.
For our partner institution we choose two typical examples of urban waterbodies that show the main prob-
lems, aims and successful approaches:

2.1. The River Mur as an example of an urban river 
All partners of the project went for a walk on the riverside Mur with Dr. Wolfgang Windisch, commissioner 

of natural conservation of the city Graz and Roland Zechner, a colleague of the Magistrate Graz. We also were 
accompanied by Paul Weingraber, who translated all information into Greek. Dr. Wolfgang Windisch informed 
us about the River Mur. The source of the river is in the Austrian National Park Hohe Tauern. The source is 
1,898 m above sea level. Its total length is 465 km, of which 295 km is in Austria, 98 km is in Slovenia and the 
rest constitutes the border between Hungary and Croatia. We heard a short report about its pollution in the 
past and which measures were taken for its decontamination. Special modifications were taken on the banks, 
which improved the conditions of the habitat. In this way the population of fishes could be increased. Roland 
Zechner told us about special plants and animals in the River.

2.2. Revitalisation of the Lake “Rielteich” an example for urban water area in Graz
In the 1970´s Lake „Rielteich“, a small water area in our biology center, got famous for its richness of water 

insects, especially for dragon-flies. Experts counted 49 different species of dragon-flies in this place. Therefore 
the city of Graz declared the “Rielteich” to a protected area.

In the following years the situation got worse. Extensive agriculture in the neighbourhood polluted the 
water. The settlement in this part of Graz increased, many new houses were built. The drainage of the land 
cut off the water supply of the lake. So the rain was the only source of water for the lake. Over the years the 
Rielteich lost more and more water. In the year 1996 the expanse of water was reduced to the half of the origi-
nal size. Many of the species of plants and animals disappeared. When the School Biology Centre was founded 
we started a revitalization program for this area. Beside the lake we dug some pools to create biotopes for 
amphibia and water insects. Together with the employment office of the city we started a project: Long-time 
unemployed persons work for some months in our centre. We train them to take care for sensible places in 
nature. This way of cultivating the area was very successful. Within a few years the number of species could 
again be increased. The year 2003 brought a catastrophe for the lake: There was so little rain that the lake fell 
dry totally. To save the lake it was necessary to remove tons with baggers of mud and to refill the lake with tank 
cars full of water. In 2008 a final solution for the water situation could be realized. Now a channel connects the 
lake and a river in the neighbourhood. So a continuous supply with water can be guaranteed. 

3. TARGET GROUPS – ACTIVITIES IN AUSTRIA

3.1. Our target group
The decision that our target group consists of long time unemployed people results from our cooperation 

with a Styrian organization responsible for projects in science, environment and culture. In these projects long 
time unemployed people run a chance to gain professional experience in order to increase their chances to 
get a regular employment. Due to this cooperation every year the School Biology Centre “NaturErlebnisPark” 
and other cooperation partners employ several long time unemployed people who form our target group. 
Altogether those are approximately annually 20 to 30 people (in two year about  50  individuals).

53



3.2. Activities with our target group concerning the learning partnership
We have developed a common training program based on action research for our target group. It is a con-

cept in the current work field, which is going through the process of planning, implementation and reflection. 
In cross disciplinary projects we provided an opportunity for unemployed people to increase their qualifica-
tion in technical and scientific expertise by training on the job. The people who took part in the activities of the 
Grundtvig project were supposed to deal with the topic of water in different ways. We arranged an extensive 
program with learning activities, training on the job and opportunities to exchange information with spe-
cialists and people in similar situations. By doing so the people concerned get to have an activity-oriented-
approach and become acquainted with the relation between theoretical concepts and practical experience.

Outdoor activities:
Excursions to streams and ponds to get information about:•	

Renaturation of streams and lakes•	

Plants and animals in streams and ponds•	

Water quality•	

Indoor activities:
Become acquainted with Study laboratories: 
Study laboratory is a special method developed by the “School Biology Centre” in which the participants 

work in small groups coached by a natural scientist. The study laboratory deals with different kinds of topics 
of the habitat water. Goals of study laboratories:

Inspiring interest in science •	

Learning about scientific techniques and ways of thinking •	

Exciting experiences •	

Enhancing problem solving and self-directed learning skills•	

Advancing communication skills•	

Discussion and reflection about the activities with all participants•	

4. INTERNATIONAL MEETINGS

4.1. First meeting in Graz “Renaturalization of water bodies in urban areas”
The first meeting was aimed at becoming acquainted with all partners and each institution involved. There-

fore we took up time for activities together, opportunities to exchange information and discussions about 
theoretical and practical concepts of educational activities. Then we searched for a common assignment of 
tasks and made decisions which working program was to be done in the next month by each organisation. We 
also made agreements for the general approach of evaluation and applied research; further steps should be 
planned until the next meeting. This meeting was also used to agree on our public relations work.

Among other things the Austrian “School Biology Centre – NaturErlebnisPark” arranged two special activi-
ties for all project partners to introduce them to some educational methods, which we usually practise. 

4.2. First meeting in Apeldoorn

Presentation “Excursions as a method of teaching adults”
We discussed about an Excursion to the small stream „Mariatrosterbach”. We advised our partners of our 

guided excursion and gave an overview about renaturalization of streams, of plants and animals in a stream 

54



and of water quality. 

4.3. First meeting in Athens

Presentation: “Training on the job by revitalisation of an urban water area”
The Lake Rielteich is a wetland and the only legally protected area for nature conservation in the city of Graz. 
We introduced the revitalisation of our Rielteich and discussed our educational activities there.

4.4. Second meeting in Apeldoorn

Presentation: “Selected educational methods for a special target group”
The project partners presented their project processes and their further project plans.

4.5. Second meeting in Graz

“Environment-friendly recreation activities in natural and renaturalized wetlands” 

The first stop of our excursion we had at “Schwarzl Freizeit Zentrum” in Unterpremstätten. This places shows 
us an example of former industrial area to a center for art and recreation: swimming lake and sculptures park
After this we visited the „Klimaschutzgarten Gosdorf”, Misselsdorf 154, in 8482 Gosdorf, which gave us an idea 
of the Combination of a project for unemployed people with nature protection activities in the wetlands near 
the river Mur. The third place was the “Murmühle” in Mureck. It`s a reconstruction of an old river-mill, which 
demonstrate an ancient customs and water. At least we did a walk through “Botanical Garden” in Graz. There 
we got an understanding for specific accommodation of plant in tropical environment.

4.6. Second meeting in Athens

5. CONCLUSION, EVALUATION

1.  What was the most import effect in doing this project for your organisation? What was the enrichment for 
your own work? (the exchange of practical experience about educational activities, develop of educational 
and advanced training models, multidisciplinary inputs concerning to water and its role in ecology).  What 
was the exchange?

Communication and the working together of all participants were successful. We got many multidiscipli-
nary inputs concerning to water and its role in ecology. Besides these we learned how to arouse interest by 
educationally disadvantaged people. Most important for us was the extension of our methodical spectrum to 
reach people and to create attractive combinations of educational and social events in order to form sustain-
able learning communities.  One conclusion of these experiences was to include not only the target group but 
also potential disseminators like teachers and coaches in our educational activities to broaden our effects.

2.  Which methods in your educational work did succeed? What was well received by your target group? Which 
surrounding conditions were helpful in your work with grown-ups?

All activities with the target group aimed at improving their competences in sustainable environmental 
education. All information about water habitats and water management we got from our project partners 
flew in all discussion and educationally activities. Local environmental problems were seen as global problems 
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and problem solving activities should be undertaken in European-wide cooperation, which strengthens the 
“European spirit” in adult education. So all members of the target group could acquire key qualifications and 
specialized knowledge to make effectively decisions. They could be opinion formers in their families in order 
to make them aware of environmental problems in their environment and to have the competences to know 
how to deal with problems. In this way we got many ideas into continuous improvements and further devel-
opment. 

3. Are there any enduring benefits of this project for yourself and for your organisation? What will be further 
steps (an outlook in the future)? 

We used this project to get experience in carrying out European partnerships. We established most useful 
contacts with many organisation and many people. We also have the possibility to introduce elements of this 
project to another European project. In addition we are now involved in European educational networks and 
developed further European projects. Concerning this learning partnership we hope that we can continue the 
successful cooperation with our reliable, nice partners.

6. DISSEMINATION

With our dissemination activities we wanted to reach in equal measure the concerned citizens, other edu-
cational institutions and decision makers in politics and administration. 

The vehicles of our dissemination were:

Articles in local press•	

Teacher workshops•	

Reports to local authorities•	

Presentation on the homepage•	

Presentation in our publications•	

Speeches in local meetings•	
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12. NETHERLANDS REPORT FOR GRUNDTVIG 2 “sd COAST”

LIFE LONG LEARNING PARTNERSHIP

Celtas BV participated in this project as the subject of sustainable development is one of our core businesses.  Celtas BV 
was promoter of a Grundtvig project called Eusdet in which we developed a five day course to train trainers of sustainable 
development. Besides that we participated in several European projects about the subject of sustainable development. 
We always try to interest as many local participants as we can. For this project we had a target group of 12 students from 
a secondary college, 5th year last form, about 17 years old.
Celtas BV participated in all meetings and the result of these meetings and the subjects we saw were presented to the 
target group. We organised 16 meetings of 2 hours in Holland to speak about sustainable development and water man-
agement from sep 2008 till march 2009.

We started so late as we wanted to have enough material to teach.
The college is situated in Heerde, north of Apeldoorn at the border of higher woodland and lower water land and close 
to the polders, so well known in Holland. This places in between dry and wet land causes special problems with the water 
management. We are also near the Apeldoorn canal and near the river IJssel where we find a special water management 
problem as we have to handle to large amount of water coming from the mountains in Switzerland and Germany in spring 
time each year. Lots of farm lands are overflow every year so the government decided to build two dikes in the middle of 
the dry farm land to create an overflow for difficult times, This effects the whole neighbourhood. We related these river 
problems to the river Mur in Graz. At one of the partner meetings we also saw the harbour of Piraeus which we combined 
with the harbour of Rotterdam in our meeting in Holland. The polders are so famous for Holland that we wanted to visit 
them with the partners. To show them the difference between artificial dried land in the last century and the dried land in 
the 17th century, we went to Delft and Amsterdam, that is build on wooden pillars. We held a meeting in Holland from 12th 
of  June 2008 till 16th of June 2008 with the subject  “Water inside and outside towns”

We visited the Noordgouw College for higher secondary education and  the river IJssel  where the dikes will be build. 
We  also visited a water museum in Arnhem. The following day we went to Amsterdam to see how this town deals with 
water management as the town in build on wooden . We made a tour through the canals and also saw some of the many 
sights of town. The second meeting in Holland  was from 15th of January 2009  till 19th of January 2009 with the subject 
“Water management”

We started again at the college where we had a meeting with the target group of students. The next day we went to 
see the polders and various museums about the drying and the history of these polders. We also visited some new cities 
and a former island: Schokland..
The next day we went to Rotterdam and made a tour through the harbour. We also saw part of the town and some muse-
ums. The last day we went to The Hague where we saw how the land  in the west is protected by dunes instead of dikes.
The most important fact is that we have learned about water management in other countries. We had no knowledge of 
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the situation in Greece and in Austria and the fact that we received information gave us an extra motivation for our own 
work.  For 16 weeks we have talked about this subject with the target group of students for 2 hours a week, including the 
material from the project. These were students of the 5th year in secondary education, the final exam year.
We have spoken about the harbour of Piraeus, with the project group we visited also the harbour of Rotterdam. The 
students have spoken with the project group members when they were in Holland and they have seen the presentation 
about Piraeus and a DVD about Rotterdam. Every subject that was discussed in the project group was also communicated 
with the target group, they all did their own case studies and gave presentations to others and to the local government
We also had presentations for the partners about various aspects of water management in Holland by teachers of the col-
lege. They explained the situation around the water management  in Holland and the way we handled it from the early 
ages on. We also created a web site with pictures of the meetings: 
http//picasaweb.google:nl/zwollehunze/GriekenlandNoordgouw?authkey=7aB5pqS70Yo#
Part of the dissemination was also the fact that students gave a presentation for the local government about the 
subject of water management as a part of the long time vision for the local community to be created by the govern-
ment, called vision 2025 Concerning the river Mur in Graz, Austria, have we seen what attempt has been made to 
clean the river. In Holland we have water management problems around the river IJssel, we visited the location with 
the project group and informed the target group.
We also spoke about the Apeldoorn Canal, a former waterway, closed for several years and hopefully now reopened 
for tourist reasons and showed a DVD about this canal.
Besides that we have visited the polders in Holland and the west part around Rotterdam and The Hague, to see vari-
ous parts of the Netherlands where water management is a very important issue. In The Hague we also visited the dunes 
that protect us from the sea in the west of the country, unknown elements for visitors.
All we have spoken about and all we have seen at the project meetings was communicated with the target group of stu-
dents. Besides that we learned about each others organisations and the way in which we work around the topic of water 
management. This always gives you bright ideas that can be worked out in the own country.,
The exchange was knowledge, experience, idea’s, sightseeing related to the topic on the spot and a lot of material to be 
used in our country.

We have had a discussion and presentation of the target group when the project meeting was in Holland, this was suc-
cessfully as we noticed that we all have the same global problems and ideas to solve the environmental problems.
We visited the partner meetings in Greece and Austria with members of staff and learners, such as teachers from the sec-
ondary college and students. At each meeting the organising partner made an interesting program close to the project 
subject so due to this way of working we saw many different aspects of water management. 
 The exchange of material from the meetings was also successful as it added a lot to our information especially as it was so 
detailed and related to another country. We could easily connect the Dutch varieties to it. It was very well received and the 
target group was enthusiastic about the subject and the European dimension.
The benefit will be that in the year to come  we will continue our Sustainable development training for the new group of 
students in the 5th grade of the secondary college, with the material from the project and the examples we have seen and 
heard about.
The first course will start in sept 2009, again 16 weeks of 2 hours per week.
Our final conclusion is that this was a very successful project with reliable partners and good coordination by our Greek 
partner. We hope to develop more project together in future.

Apeldoorn, The Netherlands  May 2009 
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13. LIFE LONG LEARNING PARTNERSHIP

    

Α. LIFE LONG LEARNING PROGRAM

The European Life Long Learning Program is a communautary action program that covers all sectors in the 
area of education and professional training. This program succeeds, continues, improves and expands the well 
known “Socrates” and “Leonardo da Vinci” programs and extends in time from 01/01/2007 to 31/12/2013.

Strategic Goal of the Program
The program aims, through life long learning, at developing the European Community and transforming 

it to a society based on knowledge, sustainable financial growth, that will provide better and more working 
places as well as stronger social cohesion, while safeguarding the environment for the future generations. The 
life long learning program especially aims at strengthening exchange, collaboration and mobility between 
educational and training systems within the European Community in order to render them a universal quality 
point of reference.

Β. GRUNDTVIG 2 PROGRAM

Grundtvig 2 life long learning partnerships are small scale interstate partnerships that involve institutions 
or organizations for adult education from at least three countries that participate to Grundtvig 2 Life Long 
Education Program and exchange experience and educational methods and good practices on issues of com-
mon interest.
One of the collaborating institutions is the coordinator, while the rest of the participants are called corporate 
institutions.

Danish teacher, writer, poet, 
philosopher, 

historian, pastor, politician 
and patron of long life
learning for all people

Nikolai Frederik Grundtvig                
(1783-1872)      
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C. GREEK REPORT FOR GRUNDTVIG 2 “sd COAST”

The Environmental Education Center of Drapetsona, within the framework of its activities, has decided to 
realize the European Program Grundtvig 2 “EDUCATION ON THE SUSTAINABLE MANAGEMENT OF COASTAL 
AREAS (sd COAST)” acting as coordinator. The program is the result of a preparatory meeting organized on 
29-11-2006 from the Environmental Education Center of Drapetsona. In its effort of finding partners, 14 insti-
tutions from 9 countries responded filling in a petition for participation and a number of 4 petitions from 3 
countries finally being approved. The program initiated on January 2008 instead of October 2007, due to the 
delay of the approval of the chosen partners by the national authorities.  

More specifically, the Environmental Education Center of Drapetsona has collaborated with the European 
Center for Environmental Research and Training of Panteion University (Greece), which provided to the par-
ticipants scientific documentation and with interstate partners Naturerlebnis of Graz (Austria) and Celtas B.V. 
(the Netherlands). 

The long-term educational activities as well as the experience- expertise of the  Environmental Education 
Center of Drapetsona and the European Center for Environmental Research and Training of Panteion Univer-
sity on environmental issues and the special interest that coastal areas represent on local, national and Euro-
pean level, have incited them to choose the afore mentioned issue.

OBJECTIVE OF THE PROGRAM
The final objective of the program is to sensitize, inform and educate the participants on issues such as 

environmental protection, sustainable development and coastal areas’ management. This goal can only be 
achieved through a series of multilevel and inter-scientific activities that focus on the coastal zone manage-
ment of the Municipality of  Drapetsona and more specifically the reshaping of the facilities of the Hellenic 
Chemical Products and Fertilizers Company. 

METHODOLOGY
The case of the coastal zone of the Municipality of Drapetsona constitutes a development challenge not 

only for the residents of the area but for the wider region of Piraeus and Attica in general.
The re-use of the facilities of the Hellenic Chemical Products and Fertilizers Company brings to surface a se-

ries of local problems (ex unemployment, environmental degradation etc) which in their turn, cause a series of 
dilemmas concerning their solution. The most important issue of all is which development model the inhabit-
ants of the area would like to adopt.

Through the “Education in Sustainable Development of Coastal Areas” program we attempted to analyse, 
study and review the prospects of managing the area of Drapetsona. 

More particularly, the participants had the opportunity to research the data, to sense the needs of the local 
community,  therefore to submit a series of suggestions for the management of the coastal zone of Drapet-
sona spreading, at the same time all the necessary information to the local community. 
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For the program’s effective operation, the participants were divided in three working groups which were 
coordinated by specialists- staff of the organizers.

The •	 first group was assigned to research all the factual data of the area (ex development indexes, envi-
ronmental indicators, development perspectives) and has focused, among others, to other similar cases 
of management and restructuring of coastal zones.

The •	 second group, in collaboration with the first group, has drawn up a questionnaire addressed mainly 
to the local community in order to survey on how the local community respond to the various scenarios 
of the region’s development management. Later on, the group processed the results and filed a sugges-
tion to all implicated parties. 

The •	 third group was divided in two sub- groups. The first one developed artistic activities (ex photogra-
phy, painting etc) and the second one a series of actions and presentations (ex information and voluntary 
activities etc).

ACTIVITIES AND EDUCATIONAL TOOLS
Other than the working groups’ activities the educational program (which everyone participated in), includ-

ed, among others, reports and paper presentations/ lectures from experienced scientists and experts, educa-
tional visits and actions as well as contacts with all related authorities. One of the program’s most important 
aspects was the exchange of views, methodologies and good practices as well as the use of know-how from 
our interstate partners, which are Naturerlebnispark from Graz (Austria) and Celtas BV (The Netherlands).

DURATION OF THE PROGRAM
The preparatory work of the educational program began on January 2008 and will be finalized on June 

2009.

IMPACT 
ON THE TARGET GROUP:•	  The European program’s target group on life long education, through the vari-
ous activities of the European Center for Environmental Research and Training of Panteion University and 
the Center of Environmental Education of Drapetsona in order to raise awareness on the integrated man-
agement of coastal areas and especially on the reshaping of the installations of the Hellenic Chemical 
Products and Fertilizers Company in Drapetsona, aims at the informed dialogue between the local com-
munity, the co-organizers, the Media and the Civil Society in general.
ON THE LOCAL COMMUNITY:•	  The collaboration between the European Center for Environmental Re-
search and Training of Panteion University and the Environmental Education Center of Drapetsona pro-
motes the idea of making the local community the leading factor within the decision making centers on 
integrated management of coastal areas. Therefore, the inhabitants of the area of Drapetsona and the ad-
jacent municipalities, in collaboration with the educational and the local authorities will be able to make 
those decisions in order to provide a sustainable future for the area, that will combine green development 
with social and financial growth.

COLLABORATION BENEFITS
The benefits derived from the collaboration between Greek and interstate partners can be detected in the 

approach and coupling of theoretic and empirical sciences, while on the other hand, the meaning of envi-
ronmental management has being disseminated in all grades of the Greek educational system, through the 
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conferences and workshops organized by the European Center for Environmental Research and Training of 
Panteion University and the Environmental Education Center of Drapetsona. We especially gave emphasis to 
the fruitful exchange of scientific information and experience between the collaborating parties, in order to 
enhance the meaning of environmental education. 

RESULTS - DISSEMINATION
The works produced by the Partnership between all the above mentioned bodies have strengthened the 

knowledge and abilities of the target group and contributed to the dissemination of the program’s results to 
all interested parties. 

With the spread of our activities during the conduct of the research program we achieved the proper updat-
ing of the citizens, other institutions and related entities. The dissemination of the acquired knowledge and 
know-how as well as the course of our action has been achieved through:

Releases- invitations for the meetings of the target group, most of which were open to the public.•	
The brochure of the program as well as the program’s reference to other information material of our •	
organization.
The scheduled seminars where the Environmental Education Center of Drapetsona and the European •	
Center for Environmental Research and Training of Panteion University participate in.
The publication of the results in our Center’s website •	 www.kpedrapetsonas.gr as well as the other 
partners’.
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EDUCATION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COASTAL AREAS

14. CONCLUSION
     With the project coming to an end, the working team of KPE Drapetsonas, as the coordinating team, would 
like to express its gratitude to the members of the target group as well as to the working team of the European 
Center for Environmental Research and Training of Panteion University for providing the scientific documenta-
tion to all participants. We would also like to thank our interstate partners Naturerlebnis of Graz (Austria) and 
Celtas B.V. (the Netherlands) for their cooperation, prompt response to our needs and fervent interest for the 
realization of the project. 

By citing the results arisen from the questionnaires’ elaboration, we hope and sincerely wish the 
citizens’ choices to be heard and realized by all stakeholders in order to promote  GREEN DEVELOP-
MENT.

RESULTS OF THE RESEARCH

Identity research
The majority of the participants are aged 18 to 60 while the percentage of women is slightly increased over 
that of men. Three quarters of those who answered the questionnaire have finished higher education and the 
remaining one quarter are high school graduates.

Most of the participants are residents of the wider area of Piraeus (ex. Municipalities of Drapetsona, Keratsini 
and Piraeus), followed by the inhabitants in the Municipality of Athens and the remaining municipalities in the 
southern suburbs of Attica. Finally, few are those who reside in municipalities outside the region of Attica.

Update - Information level
The questionnaire results reflect the lack of information concerning the property ownership of the area in 

question. Only a small percentage of the participants are they familiar with the proposed ideas on the future 
re-use of the former industrial zone of Drapetsona.

Analysis - Evaluation of the proposals on the re-use of the area
It is common knowledge that the area that once hosted the Hellenic Chemical Products and Fertilizers Com-

pany needs to be environmentally upgraded. 
Still, the environmental improvement must come in hand with the area’s economic development which 

necessarily means the creation of new workplaces. Nevertheless, the aesthetic improvement and the open-
ing of the sea front to the citizens seem to be part of the priorities of all the respondents. 

The choice for the future use of the afore mentioned land that outcasts all the others is the creation of a 
seaside planted ride of 600 hectares with recreation areas, fully accessible to the citizens, with a percentage of 
80% over the choice of the creation of a metropolitan park for maritime offices, congress centers, shopping 
malls, tourist facilities, luxurious apartments and an approximately 15% of purely free land. It needs to be stressed 
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out that those who opt for the second choice expressly cite as basic prerequisite the safeguard of the maxi-
mum free land (at least 15% of the total covered area). On the other hand, those who opt for the first choice, 
desire the creation of a footpath and cycle path network as well as sports facilities, which reveals the will for 
a zone of sports and recreation. 

Participation
The fact that 65% of the participants are willing to get involved in a process of dialogue and debate with 

the local authorities on the future use of the land is very encouraging, while 70% of them are willing to offer 
voluntary service for its exploitation. In both cases, the members of the local community are those who are 
more eager to be involved in the processes mentioned above.

Finally, only one quarter of the total sample of the participants (~500 people) participated to the program 
EDUCATION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COASTAL AREAS “SD COAST”

CONCLUSIONS
Given the analysis of the questionnaires, we were able to conclude the following:

A vivid interest •	 on behalf of the local society, both on environmental issues and the future use of the 
former industrial land of the Hellenic Chemical Products and Fertilizers Company, since in a two month 
period we were able to collect more than 500 questionnaires.

Lack of information •	 from the local authorities towards the local community, both on the present situ-
ation and the proposals on the land’s future exploitation. This is one of the gaps that the Grundvtig Life 
Long Education Community Initiative entitled EDUCATION ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
COASTAL AREAS “SD COAST”, attempted to cover. 

Increased environmental awareness•	  from the participants and identification of the inexistence of 
proper facilities for sports and recreation as well as the need for the creation of new working places 
serving “green development”.

Finally, high willingness from the participants for both their involvement in debate and co-deci-•	
sion processes and their offer of voluntary service for the future use of the land. 
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