2019_10_07_Δελτίο Τύπου _ URwater: διαχείριση ομβρίων σε αστικές περιοχές
με την συμμετοχή των πολιτών - εργαστήριο Καλαμαριάς
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο της Καλαμαριάς της
υποδράσης URwater: διαχείριση
ομβρίων σε αστικές περιοχές, του
προγράμματος URwatair που
υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία
Προστασίας Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού σε συνεργασία με το
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Η συνάντηση
έλαβε χώρα στο Δημαρχείο
Καλαμαριάς 6μ.μ. στις 7/10/2019.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση νέων
πολιτών, δυνητικών εθελοντών της δράσης, η συζήτηση
και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι υπάρχοντες εθελοντές της δράσης
στις καταγραφές τους καθώς και οι περαιτέρω
ενέργειες που θα συμπεριληφθούν στη δράση.
Αρχικά έγινε μία σύντομη αναφορά από το επιστημονικό προσωπικό για τους
οριοθετημένους στόχους της δράσης. Στη συνέχεια αναλύθηκε ο τρόπος με τον οποίο μπορεί
να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής μελέτης και πως αυτό συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων. Τέλος παρουσιάστηκαν τα βροχόμετρα που θα μοιραστούν στους
εθελοντές της δράσης, διευκρινίστηκε ο τρόπος λειτουργίας και εγκατάστασής τους με σκοπό
τον υπολογισμό μετεωρολογικών δεδομένων. Ύστερα απ’ ‘όλα αυτά έγινε περιεκτική
περιγραφή στο πως συνδέονται οι προαναφερθείσες ενέργειες με την επίτευξη των στόχων
της δράσης. Συζητήθηκαν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα,
προσωπικές εμπειρίες εθελοντών, προβλήματα που αντιμετωπίζουν ή πιθανές δυσκολίες
που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι εθελοντές κατά τη δράση, οι τρόποι που μπορούν να
υπερκεραστούν καθώς και τα σενάρια που προκύπτουν για την βελτίωση της κατάστασης.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν ακόμα κύκλοι 2 εργαστηρίων μέχρι το τέλος του έργου
(Ιούνιος 2020), για την κάθε ενότητα, στα οποία οι πολίτες θα εκπαιδευτούν στη συλλογή
μετρήσεων, θα αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους σε ομάδες, θα επεξεργαστούν τα δεδομένα
που συλλέχθηκαν και θα καταλήξουν σε συμπεράσματα, με τη βοήθεια της επιστημονικής
ομάδας.

Το έργο “Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της διαχείρισης ομβρίων σε αστικές
περιοχές», χρηματοδοτείται με το ποσό των 50.000 € από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» - Άξονας: «Καινοτόμες Δράσεις», Μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με
τους πολίτες», Yπο-μέτρo Α΄:«Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού
ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού» και έχει δικαιούχο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

