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 « Νέα Διαδικτυακή ημερίδα για τις πλημμύρες, 15 Δεκεμβρίου 2021 » 

 

1 Δεκεμβρίου 2021 

Προς όλα τα μέλη του Παραρτήματος Αττικής, 

 

Αγαπητοί φίλοι, όπως αποφασίσαμε στην πρώτη συνεδρίαση της νέας 

Διοικούσας Επιτροπής που προέκυψε από την Εκλογοαπολογιστική 

Συνέλευση, προχωράμε σε επιμορφωτικές ημερίδες με προτεραιότητα στις 

Φυσικές Καταστροφές που προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή. Για τις 

Δασικές Πυρκαγιές έγιναν ήδη αρκετά σεμινάρια από τους θεσμικούς φορείς. 

Έτσι από την ΠΕΕΚΠΕ Αττικής  προχωρήσαμε σε ημερίδες σχετικά με τα 

πλημμυρικά φαινόμενα και θα ακολουθήσουν, όπως είπαμε, μια ημερίδα για 

τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, δύο ημερίδες με παρουσιάσεις Διδακτορικών 

διατριβών Μελών του Παραρτήματός μας και μια ημερίδα για τη Θάλασσα.  

Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε  τη δεύτερη 

διαδικτυακή ημερίδα για τις πλημμύρες που διοργανώνεται από την 

Μονάδα Εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων στις 15 Δεκεμβρίου 

στις 6 το απόγευμα). Το Νοέμβρη αξιοποιήσαμε τη συνεργασία και την 

προθυμία των αγαπητών συναδέλφων του ιστορικού ΚΕΠΕΑ Μουζακίου, που 

η περιοχή τους επλήγη δριμύτατα πέρυσι από τις πλημμύρες και τώρα 

προχωράμε στη συνεργασία με έναν επιστημονικό φορέα που από πολύ 

παλιά προσφέρει απλόχερα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ώστε να 

έχουμε οσο γίνεται καλύτερη εικόνα για το θέμα.  

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα έχει ως εξής: 

 

18:00 – 18:10 
Καλωσόρισμα - Γνωριμία 

Ανδριοπούλου Α., 
Φαραγγιτάκης  Γ. 
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18:10-18:30 Αναγκαιότητα προτεραιοτήτων και 
αναδιοργάνωσης της Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την 
Αειφορία 

Φαραγγιτάκης Γ. 

18:30 – 19:00 Η χρήση αυτόματων σταθμών 
παρακολούθησης υδάτων για τη 
διαχείριση και εκτίμηση κινδύνου 
από φυσικές καταστροφές 

Δρ. Δημητρίου Ηλίας 
(Ερευνητής Α’ 
ΙΘΑΒΙΠΕΥ) 

19:00-19:10 Σύντομο Διάλειμμα  

19:10– 19:40 Προγνωστικά συστήματα για την 
έγκαιρη προειδοποίηση και 
αντιμετώπιση πλημμυρικών 
φαινομένων 

Δρ. Παπαδόπουλος 
Αναστάσιος  
(Ερευνητής Α’ 
ΙΘΑΒΙΠΕΥ) 

19:40– 20:00 Προτεινόμενες εκπαιδευτικές 
δράσεις / δραστηριότητες για το 
φαινόμενο των πλημμυρών 

Ανδριοπούλου Αργυρώ 
Υπεύθυνη Μονάδας 
Εκπαίδευσης ΕΛΚΕΘΕ 

20:00 – 20:30 Συζήτηση –Ερωτήσεις  

20:30 Κλείσιμο σεμιναρίου Ανδριοπούλου Α. 

(Το συντονισμό θα έχει η  κα. Αργυρώ Ανδριοπούλου, Αντιπρόεδρος της 

ΠΕΕΚΠΕ Αττικής και Υπεύθυνη της Μονάδας Εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ). 

Για δήλωση συμμετοχής μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο(βλ.πρόσκληση):  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPW-

A7xneL1V0CIOWEoMeTOxcB5BEsohMhZdmm-

u2bEcd_lQ/viewform?usp=sf_link 

Η φόρμα συμμετοχής θα παραμείνει ανοικτή εως και την Κυριακή 12 

Δεκεμβρίου 2021  

Μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι θα 

ενημερωθούν 1-2 ημέρες πριν την ημερίδα με προσωπικό μήνυμα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον υπεύθυνο λειτουργίας και συντονισμού 

των διαδικτυακών συναντήσεων του ΕΛΚΕΘΕ, σχετικά με την διαδικασία και 

τον σύνδεσμο για την παρακολούθηση της ημερίδας. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή  

  Ο  Γενικός Γραμματέας                                                             Ο Πρόεδρος 

Θεμιστοκλής Σμπαρούνης                 Γιώργος Φαραγγιτάκης 

Για το ΕΛΚΕΘΕ : Η Υπεύθυνη της Μονάδας Εκπαίδευσης 

Αργυρώ Ανδριοπούλου 

Αντιπρόεδρος ΠΕΕΚΠΕ Αττικής 
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