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Ο ERMIS-F απευθυνόμενος σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες 
πραγματοποιεί συμμετοχικό εργαστήριο για τις πλημμύρες στην Καλλονή 

     

Η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης ERMIS– F "Διαδικτυακή 
Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες", του Προγράμματος 
INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020” υλοποίησε συμμετοχικό 
εργαστήριο με τους ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή της Καλλονής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε συμμετοχικό εργαστήριο μέσω 
τηλεδιάσκεψης, στο οποίο έλαβαν μέρος συμμετέχοντες από ειδικότητες 
όπως πολιτικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, γεωλόγοι και ωκεανογράφοι. 



 
 

 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με την καθοδήγηση μελών της ομάδας του 
ERMIS-F από τη Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, ενώ σημαντική ήταν η 
συμβολή μελών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διεξαγωγή της με χρήση 
ειδικών εργαλείων έρευνας. 

Στη δράση αυτή οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την κατανόηση των συνιστωσών που οδηγούν σε πλημμύρες 
και συζήτησαν για τις αιτίες και επιπτώσεις των πλημμυρών, ενώ στη 
συνέχεια κλήθηκαν να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους. 
Αναλυτικότερα με τη χρήση διαδραστικών ερευνητικών εργαλείων 
αναγνωρίστηκε η πολυπλοκότητα των επιμέρους ζητημάτων που τελικά 
κατανοήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν από τους συμμετέχοντες. Τέλος, 
παρουσιάστηκαν ως αντιπλημμυρικά μέτρα κάποιες λύσεις βασισμένες στη 
φύση και έργα ορεινής υδρονομίας για την ευρύτερη λεκάνη της Καλλονής, 
τις οποίες οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν μέσω της 
συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων. 

 

Η ομάδα των ελεύθερων επαγγελματιών και μελετητών ήταν αρκετά 
καταρτισμένη σε ότι αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα και την αλληλεπίδραση 
τους με το φυσικό περιβάλλον. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα έργα που πρότειναν 
σε πρώτη φάση συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό με τα ήπιας επέμβασης 
αντιπλημμυρικά μέτρα βασισμένα στη φύση που πρότεινε η ομάδα του 
ERMIS-F προς αξιολόγηση. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την ανάγκη έργων 
ορεινής υδρονομίας και μικρών φραγμάτων που θα συγκρατούν μεγάλο 
μέρος της απορροής στην ανάντη ζώνη της λεκάνης καθώς επίσης και την   



 
 

 

αύξηση της δασικής κάλυψης και βλάστησης.  Παράλληλα πρότειναν και 
κάποιες λύσεις οι οποίες σχετίζονται κυρίως με θέματα διαχείρισης, όπως  για 
παράδειγμα την σωστή οριοθέτηση περιοχών επέμβασης για την εκάστοτε 
αρμόδια υπηρεσία και τον έλεγχο της ελεύθερης κτηνοτροφίας για την 
αποφυγή της υπερβολικής βόσκησης που συνεπάγεται απουσία βλάστησης 
και μείωση της απορροφητικότητας του εδάφους.  

Οι δράσεις του προγράμματος απευθύνονται σε ομάδες ενδιαφέροντος 
(stakeholders) που καλούνται να αλληλεπιδράσουν με στόχο την εξαγωγή 
ασφαλών και αντιπροσωπευτικών συμπερασμάτων. Άλλα συμμετοχικά 
εργαστήρια που έλαβαν χώρα στο παρελθόν  απευθύνονταν σε ομάδες 
αγροτών, εκπαιδευτικών και δημοτικών υπαλλήλων που ζουν και 
δραστηριοποιούνται στην Καλλονή. 

Οι συμμετοχικές δράσεις διοργανώνονται από την Πράξη  "Διαδικτυακή 
Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων - Πλημμύρες" ERMIS-F του 
Προγράμματος INTERREG V-A 2014-2020. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη 
συνεργασία του Ινστιτούτου Κύπρου, του Πολυτεχνείου της Κρήτης, του 
Πανεπιστημίου του Αιγαίου, της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, του 
Δήμου Χανίων και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντος. 

 

 


