
Το Ερευνητικό Πρόγραμμα PERSEUS (FP7) και το 
Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

«Το Σχολείο μου Ταξιδεύει με τον ΠΕΡΣΕΑ» 

«Θαλάσσια Ρύπανση – Τι μπορώ να κάνω;» 

Πέμπτη 8 Οκτ. 2015 – Ιωνίδειος Σχολή 



Θάλασσες: Πιέσεις και απειλές 

Πληθυσμοί φυκιών (HABs)  

Βιομηχανικά και χημικά 
απόβλητα 

Ρύπανση 

Υπεραλίευση 
Ξενικά είδη 

Κλιματική αλλαγή  

Εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
Ναυτιλιακές μεταφορές 

Απορρίμματα 

Διάβρωση  



 Θάλασσας, καθαρές, υγιείς και παραγωγικές 
 Η Θαλάσσια Στρατηγική (Οδηγία  Πλαίσιο 

2008/56/ΕΚ) στοχεύει στην προαγωγή της 
αειφόρου χρήσης των θαλασσών,  
- στη διατήρηση των θαλάσσιων  οικοσυστημάτων  
- στην προστασία των βασικών πόρων από τους 

οποίους εξαρτώνται οι κοινωνικές και 
οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 
τη θάλασσα.   

 Στόχος είναι η διατήρηση και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής 
κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020 

Τι κάνει η EE για το  
Θαλάσσιο Περιβάλλον?  

Οδηγία-Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 
 



•21 χώρες 
•53 συμμετέχοντες 

65 Ινστιτούτα & Πανεπιστήμια 
•2 υπεργολάβοι 
•Περισσότεροι από 300 επιστήμονες 
•Προϋπολογισμός: 12.973.124,40 €  
•Συντονιστής: Δρ. Ε. Παπαθανασίου, ΕΛΚΕΘΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.perseus-net.eu 

To πρόγραμμα PERSEUS:  



 Μελετά τις συνέπειες των ανθρωπογενών και φυσικών 
πιέσεων που υφίσταται το θαλάσσιο περιβάλλον.  

 Διερευνά τις αλλαγές που συμβαίνουν στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα  και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη 
βελτίωση τους.  

 
 Μέσα από τις φυσικές και κοινωνικό-οικονομικές επιστήμες 

το πρόγραμμα προσπαθεί να προβλέψει τα 
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτών των πιέσεων στα 
θαλάσσια οικοσυστήματα.  

 Στη συνέχεια  με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών του 
προγράμματος καλείται να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό 
και καινοτόμο πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα 
αποτελέσει τη βάση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, 
μέτρων και οδηγιών με σκοπό την αναστροφή της 
υποβάθμισης  των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.  

To πρόγραμμα PERSEUS:  



 PERSEUS & Κοινωνία 

www.perseus-net.eu 



PERSEUS@School 

Αλλά πιο σημαντικό,  θα τους δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουν  
πραγματικά τους επιστήμονες να προστατεύσουν τις θάλασσές μας.  
Να γίνουν  ‘νεαροί επιστήμονες’.  

Σκοπός: 
Nα προετοιμάσει τους μαθητές  
να σκέφτονται και να ενεργούν  
ως καλά πληροφορημένοι πολίτες  
για την προστασία και αειφορία   
των θαλάσσιων  οικοσυστημάτων 
 
PERSEUS θα δώσει στα σχολεία,  
την ευκαιρία να μάθουν πολλά  
περισσότερα για το θαλάσσιο  
Οικοσύστημα  της Μεσογείου και  
 της Μαύρης Θάλασσας.  



PERSEUS@School 

 
 

Συμμετοχή σε:  
 Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
     «Το σχολείο μου ταξιδεύει με τον ΠΕΡΣΕΑ» 
 
 Διαγωνισμούς/ Εκθέσεις – Sea Adventures at schools 
 
 Jelly and Marine Litter Watch - Young scientists 
 
 Σχολικές ‘επιστημονικές’ δραστηριότητες –  
“Προστατεύουμε και Καθαρίζουμε τις Θάλασσές μας”   
σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς 
 
 



Συμμετοχή κοινωνικών ομάδων 

• Συμμετοχή και βοήθεια από Σχολεία & κοινωνικές ομάδες για Mέδουσες 
και Θαλάσσια Απορρίμματα 

• Επιμόρφωση – Συμμετοχή – «Ανταμοιβή»  
• Επιστημονική πληροφορία ΑΠΟ & ΠΡΟΣ  PERSEUS  



Jellyfish Spotting 

http://www.perseus-net.eu/en/jellyfish_map/index.html 
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Marine LitterWatch 



Ο PERSEUS ‘εξέφρασε’ το μήνυμα του μέσω της τέχνης. 
 
Είδε το όραμά του ‘Clean Seas by 2020’ να αντικατοπτρίζεται μέσα από 
τα έργα της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στο πλαίσιο ενός 
διαγωνισμού υπό την αιγίδα της ΑΣΚΤ επιχορηγούμενου από  το 
PERSEUS με θέμα  « Της θάλασσας εικόνες » 
 
Με στόχο την ευαισθητοποίηση για τη διατήρηση  καθαρών 
θαλασσών στην Νότια Ευρώπη.  

PERSEUS@Art 



« Το σχολείο μου "ταξιδεύει" με τον ΠΕΡΣΕΑ » 



AΝΔΡΟΜΕΔΑ Ι, 
 Σχολεία και Επιστήμονες εν πλω στο ΑΙΓΑΙΟ, 

6-9 Μαρτίου 2014 



Ευχαριστώ Πολύ !!! 

                                                                                                            

Οργάνωση:  

Γραφείο ΠΕ Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)  

Ερευνητικό πρόγραμμα PERSEUS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΣΕΑ 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) 

 


