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Σελίδα 2 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 03 Ιουνίου 2020, η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου 

Αιγαίου, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Διεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας Καλλονής και με μεμονωμένους ελεύθερους επαγγελματίες 

(μηχανικοί, γεωπόνοι, περιβαλλοντολόγοι), διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με 

τη μορφή διαδικτυακού εργαστηρίου, με θέμα “Πλημμύρες στην Καλλονή, 

προβλήματα και εφικτές λύσεις”. Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

δράσεων της Πράξης «Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – 

Πλημμύρες (ERMIS – F)» (www.ermis-f.eu), που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ. 

 

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και σημαντική θα είναι η 

συμβολή μελών από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη διεξαγωγή της βάση 

ειδικής μεθοδολογίας με χρήση εργαλείων έρευνας (Focus group discussion, 

Problem/ Solution trees, ερωτηματολόγια). Το εργαστήριο απευθύνεται σε 

όλους τους επαγγελματίες μηχανικούς και γεωπόνους που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή της Καλλονής και στόχο έχει την συμμετοχή τους ως ομάδα 

συμφερόντων (stakeholders) στην διαχείριση των πλημμυρών. Η συζήτηση 

των αδυναμιών της αντιπλημμυρικής προστασίας της Καλλονής και η 

συνδιαμόρφωση λύσεων προστασίας με τους συμμετέχοντες, θα δώσει την 

δυνατότητα στην ομάδα των μηχανικών και γεωπόνων να εκφράσουν την 

άποψή τους πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

19:00 – 19:15 Καλωσόρισμα, Προφορική Παρουσίαση Προγράμματος  

Ομιλήτρια κα Τζωράκη Ουρανία- Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, μέλος της Επιστημονικής ομάδας του ERMIS-F 

19:15 – 19:30       Ανοιχτή ομαδική συζήτηση (Focus group discussion) αναφορικά   

                            με τις αιτίες των πλημμυρών στην περιοχή, τα προβλήματα και τις  

                            εφικτές λύσεις 

Συντονίστρια κα Καλλή Αλίκη- Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

μέλος της ομάδας του ERMIS-F 

19:30 – 20:00 Συγκέντρωση/Αποτύπωση αιτιών, προβλημάτων και λύσεων με 

χρήση διαδραστικών εργαλείων (Problem/ Solution trees)   

Συντονίστρια κα Καλλή Αλίκη- Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

http://www.ermis-f.eu/


 

Σελίδα 3 

μέλος της ομάδας του ERMIS-F 

20:00 – 20:30 Παρουσίαση προτεινόμενων λύσεων αντιπλημμυρικής προστασίας 

Ομιλήτρια κα Κουτσοβίλη Ελεάνα- Πολιτικός Μηχανικός 

Εξωτερική συνεργάτιδα ΔΥΒΑ και μέλος της ομάδας του ERMIS-F 

20:30 – 21:00 Συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων έρευνας και 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες  

 

 

 

 

 

 


