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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ. Προτάσεις από τους πολίτες για τους πολίτες»
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 19:00
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του
προγράμματος
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Συμμετοχή των πολιτών στη
βελτίωση της ποιότητας αέρα και
της διαχείρισης ομβρίων σε αστικές
περιοχές” που ολοκληρώνεται
τέλος Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται
στην Ημερίδα “ ΒΕΛΤΙΩΝΩ ΤΗΝ
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Προτάσεις από τους πολίτες για
τους πολίτες ”
Θα
παρουσιαστούν
τα
συμπεράσματα και οι καθημερινές
πρακτικές για τη βελτίωση της
ποιότητας αέρα που αναπνέουμε
και
οι
βέλτιστες
πρακτικές
οικολογικής διαχείρισης των νερών
της βροχής σε αστικές περιοχές,
όπως διαμορφώθηκαν από τους
συμμετέχοντες πολίτες και την επιστημονική ομάδα.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM τη Δευτέρα 28
Σεπτεμβρίου, στις 19.00 και θα είναι ανοικτή σε όλους τους εθελοντές της δράσης, αλλά και
σε όσους πολίτες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συζήτηση.
Το zoom link είναι:
https://authgr.zoom.us/j/92824668006?pwd=eUxsWmFPSkorNmx2eXF5MFgzcmJVZz09
Meeting ID: 928 2466 8006 Passcode: 096643
Σας περιμένουμε!
Το έργο “ URwatair : Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της
διαχείρισης ομβρίων σε αστικές περιοχές», χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», και υλοποιείται από την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε στενή
συνεργασία με επιστημονική ομάδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

ΗΜΕΡΙΔΑ
Βελτιώνω την ποιότητα του αέρα που αναπνέω, συμμετέχω στην οικολογική διαχείριση των
όμβριων, αναβαθμίζω την καθημερινότητα μου.
Προτάσεις από τους πολίτες για τους πολίτες
Στο πλαίσιο του προγράμματος “URwatair: Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της
ποιότητας αέρα και της διαχείρισης ομβρίων σε αστικές περιοχές”www.urwatair.gr
Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 19:00Ανοιχτή στο ευρύ κοινό μέσω ZOOM και Facebook
19:00 Χαιρετισμοί
Κλεοπάτρα Θεολογίδου, Πρόεδρος του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
Κωνσταντίνος Λ. Κατσιφαράκης, Καθηγητής του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής
Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Νίκος Ζεϊμπέκης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης δήμου Θεσσαλονίκης
19:20 Παρουσίαση των εργαστηρίων του URwatair και των αποτελεσμάτων τους.
Κωνσταντίνος Καρατζάς, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανολόγων
Μηχανικών, Α.Π.Θ.
Προάγοντας τη γνώση και τη συνεργασία: η επιστήμη των πολιτών.
Σωτηρία Αλεξιάδου, MSc. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υποψήφια Διδάκτωρ Π.Θ.
Η ταυτότητα των ενδιαφερόμενων πολιτών για τη βελτίωση της ποιότητας αέρα και τη
διαχείριση ομβρίων σε αστικές περιοχές.
Το εργαστήριο URair: Βελτιώνω την ποιότητα του αέρα που αναπνέω.
Ανδρέας Γαύρος, MSc Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Η επιστήμη στα χέρια των πολιτών - Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Θεοδόσης Κάσσανδρος, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα, μεγάλες βελτιώσεις στην ποιότητα αέρα.
Κατερίνα Μπακούση, MSc Γεωπόνος Α.Π.Θ.
Σχεδιάζοντας μελλοντικές δράσεις, με βάση την εμπειρία του URair.
Το εργαστήριο URwater : Συμμετέχω στην οικολογική διαχείριση των ομβρίων.
Ηρακλής Νικολέτος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
Βελτιώνοντας την οικολογική μας συνείδηση προς όφελός μας. Περί υδάτων…
20:30 Συζήτηση

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.

