
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

αναφορικά με το Συνέδριο  με θέμα «Χάραξη 
στρατηγικών περιβαλλοντικής υγείας με δεδομένα 

παρατήρησης γης και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών» 
που διοργανώνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας –Θράκης στη Θεσσαλονίκη στις 18 
Νοεμβρίου 2016  

 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, ως Επικεφαλής Εταίρος, ανακοινώνει τη 

διοργάνωση συνεδρίου με θέμα τη "Χάραξη στρατηγικών περιβαλλοντικής υγείας με 

δεδομένα παρατήρησης γης και χρήση καινοτόμων τεχνολογιών" το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 πμ. στο Κέντρο 

Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, οδός 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη.   

 

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «WET-AID: Προστασία 

της ανθρώπινης ζωής και της καλής κατάστασης  του περιβάλλοντος μέσω της 

εφαρμογής δράσεων διαχείρισης  υδατικών και εδαφικών πόρων» και αποτελεί μέρος 

του διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς 

Πόρους της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.  

 

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η διάχυση των δράσεων του έργου και των συμπερασμάτων 

από την πορεία υλοποίησής του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από τους εκπροσώπους των 

φορέων του εταιρικού σχήματος, στα αποτελέσματα και τις εκροές του έργου.  

 

Λίγα λόγια για το έργο «WET -AID» 

Οι υδάτινοι πόροι είναι απαραίτητοι για τη συντήρηση και την ανάπτυξη των τοπικών 

κοινοτήτων μέσω διαφόρων χρήσεων, όπως η οικονομική δραστηριότητα, η παραγωγή 

τροφίμων και για αναψυχή. Μέσω του μολυσμένου νερού μπορεί να εξαπλωθούν ασθένειες 

επομένως το καθαρό νερό είναι θέμα περιβαλλοντικής και δημόσιας υγείας. Επιπλέον, η 

αυξημένη ποσότητα νερού μπορεί να προκαλέσει την παρουσία φυσικών κινδύνων, όπως 

πλημμύρες και αύξηση του πληθυσμού των εντόμων που μεταδίδουν ασθένειες.  

 

Με το έργο «WET-AID» γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για την προστασία των 

περιβαλλοντικών πόρων στην διασυνοριακή περιοχή «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας», μέσω μιας καινοτόμου στρατηγικής προσέγγισης για τη 

συστηματική διαχείριση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και των λειτουργικών 

παραγόντων. Υπό εξέταση είναι η αλληλεπίδραση των ανθρώπινων και φυσικών παραγόντων 

που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη διασυνοριακή περιοχή. 

του Έργου 

Το έργο αφορά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στη διατήρηση καλής κατάστασης 

περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής δράσεων διαχείρισης υδατικών και εδαφικών πόρων, 

συστήματος παρακολούθησης (δεικτών) και ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών και σχεδίων 



δράσης για τα οικοσυστήματα των προστατευόμενων περιοχών στην περιοχή εφαρμογής του 

έργου. 

 

Τα αποτελέσματα του έργου είναι: 

1. Κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση των δεικτών του περιβάλλοντος και 

της δημόσιας υγείας σε προστατευόμενες περιοχές. 

2. Καταγραφή των επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων γύρω από τις 

προστατευόμενες περιοχές για την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία.  

3. Η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των προστατευόμενων περιοχών όσον 

αφορά την ποιότητα και την ποσότητα του νερού.  

4.  Η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία του περιβάλλοντος και της 

δημόσιας υγείας από φυσικούς κινδύνους και επεισόδια ρύπανσης των υδάτων. 

5.  Προτεινόμενες δράσεις που θα συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας και 

την ίδια στιγμή στην ενίσχυση και τη διατήρηση της περιβαλλοντικής υγείας. 

6.  Η ευαισθητοποίηση του κοινού και αύξηση αίσθησης της ασφάλειας και της 

προστασίας των πολιτών. 

7.  Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων / χωρών. 

 

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης, o Δήμος Βόλβης, το Διαβαλκανικό Κέντρο 

Περιβάλλοντος   και η Σχολή Γεωπονικών επιστημών και τροφίμων του Πανεπιστημίου των 

Σκοπίων. 

To συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά μέσω των συνδέσμων: 

https://www.auth.gr/news/conferences/22558  https://www.auth.gr/news/audiovisual 
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