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Κύρια επιδίωξη η προσέγγιση της αειφόρου χρήσης των υδάτων, ως
κύρια θεματική περιβαλλοντικής εκπαίδευσης - Τι είναι το έργο Best
Water Use - BestU

Τη δράση «Ανάπτυξη περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την
καλή χρήση των υδάτων», στο πλαίσιο του έργου Best Water Use - BestU, με
χρηματοδότηση του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα
- Βουλγαρία 2014-2020», υλοποιεί η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής
Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.».

Απόρρητο

Μέσα από τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η προσέγγιση της αειφόρου χρήσης
των υδάτων, ως κύρια θεματική περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι κύριοι
γνωστικοί στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι εξής:
- Γνωριμία με βασικές περιβαλλοντικές έννοιες και την σημασία του νερού.
- Κατανόηση της σχέσης του νερού με τη φύση, του νερού με το σώμα καθώς και
του νερού με το κλίμα.
- Κατανόηση της ιδιαιτερότητας του νερού κάνοντας αναδρομή σε παραδόσεις,
τέχνες, πολιτιστική κληρονομιά και λαογραφία.
- Γνωριμία με τις μορφές και τον κύκλο του νερού.
- Κατανόηση των τρόπων προστασίας και εξοικονόμησης νερού και τη σύνδεση
τους με θέματα ρύπανσης.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε παιδαγωγούς Παιδικών Σταθμών της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε
πιστοποιημένη δομή δια βίου εκπαίδευσης. Έχει διάρκεια 40 ωρών και πρόκειται
να το παρακολουθήσουν 3 τμήματα των 20 ατόμων - εκπαιδευτικών και
παιδαγωγών.
Για την υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος κατάρτισης, η
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», ως Αναθέτουσα Αρχή έχει συνάψει σύμβαση με το
Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο - Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ Α.Ε.
Μετά από μεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων παιδαγωγών παιδικών
σταθμών και των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της ΠΕ Θεσσαλονίκης συστάθηκαν από την Ανατολική Α.Ε. τα πρώτα δύο
τμήματα ενώ είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του τρίτου τμήματος. Τη Δευτέρα 19
και την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η έναρξη των δύο πρώτων
τμημάτων με τη συμμετοχή 20 ατόμων σε κάθε ένα από αυτά.
Γενικός στόχος του έργου Best Water Use - BestU είναι η προώθηση καινοτόμων
τεχνολογιών για την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων και την
προστασία του εδάφους. Ειδικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της
διαχείρισης των υδατικών πόρων και η ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων, μέσω
της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» στους τομείς της
διαχείρισης των υδάτων, της εφαρμογής πιλοτικών δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης
των υφιστάμενων καινοτόμων μεθόδων / τεχνολογιών και της διαμόρφωσης
περιβαλλοντικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο πλαίσιο των στόχων του έργου και
μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης των πακέτων εργασίας, το έργο προσπαθεί να
τονώσει τη διασυνοριακή συνεργασία, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις
περιοχές εφαρμογών των δύο χωρών και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν 5 εταίροι, από την Ελλάδα η
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
και η ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών και από τη Βουλγαρία η EDA
Bansko Αναπτυξιακή Εταιρεία στο Μπάνσκο, ο Σύνδεσμος Eco Neurokop, στο
Γκότσε Ντέλτσεβ και η EDA High West Rodopi Αναπτυξιακή στο Ντεβίν.

Απόρρητο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2310463930 ή στα
emails: info@anatoliki.gr, environment@anatoliki.gr
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.bestu.eu και να
κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα δικτύωσης https://network.bestu.eu/el/
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Tι συζητήθηκε στην ημερίδα «Βέλτιστη χρήση νερού στην αγροτική
παραγωγή»
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019, στις 17.00 μ.μ., στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων της Δ.Κ. Βασιλικών, η ημερίδα για τη «Βέλτιστη χρήση νερού στην αγροτική παραγωγή»
καθώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον αξιόλογων ομιλητών και του ενδιαφερόμενου κοινού αγροτών.

Με μεγάλη ανταπόκριση των ενδιαφερομένων, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε
συνεργασία με τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Βασιλικών και Επανομής διοργάνωσε την εκδήλωση, στο πλαίσιο της καμπάνιας
ευαισθητοποίησης που αποτελεί μέρος του Πακέτου Εργασίας 6 του έργου «Best Water Use» με ακρωνύμιο «BestU», που
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Ανατολικής Α.Ε. κ. Σωκράτης Σαμαράς, οι Πρόεδροι των Αγροτικών Συνεταιρισμών Βασιλικών
Δ. Θέρμης κ. Νικόλαος Καραβασίλης και Επανομής Δ. Θερμαϊκού κ. Γεώργιος Τσιώνης καθώς επίσης και εκπρόσωποι των φορέων
που παρευρέθηκαν
Χρησιμοποιούμε στην
cookieεκδήλωση.
για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επίσης, κοινοποιούμε
πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπού μας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.

Εντάξει

Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό και όλες οι παρουσιάσεις έγιναν στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο
και τις υπόλοιπες δράσεις της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε., αλλά και των υπόλοιπων εταίρων σε Ελλάδα και Βουλγαρία, μπορείτε να βρείτε
στην ιστοσελίδα www.bestu.eu .
Στην ημερίδα συζητήθηκαν τόσο η υφιστάμενη κατάσταση των υδάτων σε τοπικό επίπεδο, όσο και οι τρέχουσες εξελίξεις με στόχο τη
βέλτιστη χρήση του νερού σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Την ημερίδα άνοιξε η κ. Κασάπη Κωνσταντία-Αναστασία, Msc
Γεωλόγος, συνεργάτης της Ανατολικής Α.Ε. με την παρουσίαση του αντικειμένου του έργου «Best Water Use – BestU», των ομάδων
στόχων, των τρόπων προσέγγισης της βέλτιστης χρήσης των υδάτων και των παραδοτέων του έργου, τονίζοντας την προσπάθεια
ολιστικής προσέγγισης.
Στη συνέχεια. ο κ. Αθανάσιος Πανώρας, Δρ.Γεωπόνος ειδικός στη διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων, έδωσε χρήσιμες πληροφορίες
και συμβουλές σχετικά με το αρδευτικό νερό. Ανέφερε πρακτικούς τρόπους ενίσχυσης των διαθέσιμων υδατικών πόρων για
αρδευτικούς σκοπούς, κυρίως μέσω της ελαχιστοποίησης της σπατάλης του νερού άρδευσης και των ωφελειών που προκύπτουν από
την ενέργεια αυτή. Τέλος πρότεινε τη δημιουργία Υπηρεσιών προς τον Έλληνα αρδευτή για την ορθή διαχείριση του αρδευτικού νερού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση της κ. Μαίρης Χρυσή, Δρ Γεωλόγου, εκπροσώπου του Γραφείου Ειδικού Γραμματέα Υδάτων,
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα "Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών και την Αδειοδότηση Υδροληψιών". Το αγροτικό κοινό έδειξε το ενδιαφέρον του, καθώς ακολούθησε πλήθος ερωτήσεων
προς την εισηγήτρια.
Για τη «Μείωση της νιτρορύπανσης νερών από γεωργική δραστηριότητα: μέτρα, πρακτικές και εφαρμογή προγράμματος για την
αντιμετώπιση του προβλήματος» μίλησε ο κ. Θεόδωρος Καρυώτης, Δρ. Γεωπόνος – τέως τακτικός ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
Αναφέρθηκε στην ένταση του προβλήματος νιτρορύπανσης των υδάτων από τη γεωργία στη χώρα μας και στο πρόγραμμα μείωσης
της νιτρορύπανσης του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα». Όπως είπε, για την αντιμετώπιση της
νιτρορύπανσης, πρέπει να εγκατασταθεί ένα συστηματικό και αξιόπιστο δίκτυο παρακολούθησης, να προσδιορισθούν οι νέες
ευαίσθητες στη νιτρορύπανση περιοχές, να επικαιροποιηθεί ο Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να συνταχθούν Σχέδια
Δράσης.
Ο κ. Χατζηγιαννάκης, Δρ. Γεωπόνος, Αναπληρωτής Ερευνητής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών πόρων του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην
Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων), στην εισήγηση του με τίτλο «Ολοκληρωμένη Θρέψη και άρδευση» ανέπτυξε τις βασικές αρχές της
ορθολογικής άρδευσης των καλλιεργειών και τις βασικές αρχές της ορθολογικής θρέψης με παράδειγμα τη θρέψη της καλλιέργειας του
βαμβακιού.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας χρήσης νερού σε αγρότες στην ευρύτερη περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου BEST–U από την εταιρεία ερευνών &
δημοσκοπήσεων «Παλμός Ανάλυσις» ως ανάδοχος της Ανατολικής Α.Ε. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγινε από τον κ.
Πασχάλη Τεμεκενίδη, Διευθυντή ερευνών & συν-ιδρυτή και την κ. Ευαγγελία Στεργίου, Υπεύθυνη συμβουλευτικής της «Παλμός
Ανάλυσις».
Η έρευνα έλαβε χώρα με τυχαία επιλογή τηλεφωνικών αριθμών σε 160 αγρότες, εκ των οποίων 7 στους 10 (71%) που συμμετείχαν
έχουν ποτιστικές καλλιέργειες. Οι 6 στους 10 (59%) ποτίζουν με ιδιωτικές γεωτρήσεις. Το 36% χρησιμοποιεί στάγδην άρδευση, το 32%
καταιονισμό, το 22% οριζόντια άρδευση, το 14% άρδευση με αυλάκια, το 15% χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους και μόλις το 3% δηλώνει
πως κάνει περιορισμένη διάχυση. Το 58% δηλώνει πως δεν πληρώνει για το νερό άρδευσης. Το 34% προτιμά την τιμολόγηση βάσει
κατανάλωση ενώ το 22% ανάλογα με τα στρέμματα και την καλλιέργεια τέλος το 15% προτιμά την υφιστάμενη κατάσταση τιμολόγησης.
Απώλειες-διαρροές δηλώνει πως αντιμετωπίζει μόλις το 35% των ερωτηθέντων. Το 82% θεωρεί ικανοποιητικό το νερό που
καταναλώνει, ενώ 2 στους 3 δεν γνωρίζουν τη συνιστώμενη ποσότητα ετήσιας κατανάλωσης που συστήνεται για την καλλιέργεια τους.
Το 50% δηλώνει ότι κάνει εξοικονόμηση νερού, υποδεικνύοντας τη χρήση στάγδην άρδευσης, την ετήσια συντήρηση του δικτύου τους,
τον υπολογισμό των αναγκών τους σε νερό, την υδρομέτρηση και τη μείωση των απωλειών από επιφανειακή απορροή. Το 35%
αναφέρει ως κύρια αιτία μη
χρήσης μεθόδου εξοικονόμησης νερού την έλλειψη ενημέρωσης, το 18% το υψηλό κόστος, ενώ το 30% θεωρεί μη αναγκαία την
ενημέρωση. Μόλις 1 στους 3 δηλώνει ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα/σεμινάριο.
Το (75%) θεωρεί πως έχει πετύχει τη μέγιστη ποσοτική απόδοση της καλλιέργειας του, ως προς την ποσότητα νερού που
χρησιμοποιεί. Το υπόλοιπο 25% θεωρεί κατά 56%, ότι θα το πετύχει με αύξηση της ποσότητας ύδατος, το 15% επαφίεται στις
βροχοπτώσεις και το 4% στην αύξηση της συχνότητας ποτισμάτων. Οι ερωτηθέντες θεωρούν ως κρίσιμο ζήτημα, κατά 49% τη
ρύπανση του νερού από λιπάσματα και εντομοκτόνα, κατά 30% τη ρύπανση του νερού από απόβλητα, κατά 24% την έλλειψη πόσιμου
νερού, κατά 23% την έλλειψη αρδευτικού νερού, κατά 19% την έλλειψη αντιπλημμυρικών σχεδίων, κατά 18% την τιμολόγηση του νερού
και κατά 16% τον ανεπαρκή έλεγχο αντλήσεων.
Οι Δήμοι αποτελούν σύμφωνα με τους περισσότερους, τους βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων με 49%. Ακολουθούν οι Αγροτικοί
Συνεταιρισμοί με 28%, η Περιφέρεια με 21%, οι πολίτες με 17% και τέλος η Κεντρική Διοίκηση με ποσοστό 14%.

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επίσης, κοινοποιούμε
πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπού μας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.
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Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ, από την Τετάρτη 10 έως
και το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ οργάνωσε ημερίδα, το Σάββατο 13 Απριλίου με θέμα “Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση για την Αειφορική Διαχείριση & τη Βέλτιστη Χρήση Νερού” και Τελετή Βράβευσης της πιλοτικής δράσης με
τίτλο «Στους παιδικούς του δήμου μας βρέχει δράσεις για το νερό» προς τιμήν παιδιών και εκπαιδευτικών των Παιδικών Σταθμών
των Δήμων, Θέρμης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη που συμμετείχαν στην προαναφερθείσα δράση
που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου BestU – Best water Use, του ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις υπόλοιπες δράσεις της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α.Ε., αλλά και των υπόλοιπων εταίρων σε
Ελλάδα και Βουλγαρία, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.bestu.eu.

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επίσης, κοινοποιούμε
πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπού μας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.

Εντάξει

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε η ταυτότητα και οι βασικές δράσεις του έργου BEST-U από την κα Νατάσα Κασάπη, Γεωλόγο MSc, εκ
μέρους της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ακολούθως η κα Δήμητρα Ζερβάκη, EMBA, PMP, TTT-Business Coach, Διαχειρίστρια Έργων,
Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Γεωπόνος μίλησε για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση την Εποχή της Ευελιξίας. Η κα Κατερίνα
Χριστοδούλου, Χημικός, Υπεύθυνη Γραφείου Ερευνητικών Προγραμμάτων, Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. περιέγραψε το τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ΕΥΑΘ με τον Κύκλο της Αποχέτευσης στα Σχολεία». Τέλος η Δρ.
Νικολέτα Ριφάκη, Δασκάλα, Δασολόγος, Περιβαλλοντολόγος, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου,
ανέλυσε την εκπαιδευτική προσέγγιση του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου σε θέματα αειφορικής διαχείρισης νερού.

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης του Δήμου Θεσσαλονίκης κος
Πέτρος Λεκάκης και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δήμου Θερμαϊκού κος Άγγελος Σαμακοβλής. Την Απονομή των βραβείων στα παιδιά και
των πιστοποιητικών στους εκπαιδευτικούς έκαναν, ο Εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου
Θεσσαλονίκης κος Λάζαρος Ζαχαριάδης, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και αντιδήμαρχος υπηρεσιών Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης Δήμου Θέρμης κος Σωκράτης Σαμαράς και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, αλληλεγγύης και Δημόσιας υγείας
του Δήμου Καλαμαριάς κα Μαρία Παυλίδου.
Επίσης, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για 5η συνεχή χρονιά συμμετείχε στο φεστιβάλ με περίπτερο στο οποίο φιλοξένησε την Έκθεση
Δραστηριοτήτων Παιδικών Σταθμών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης με θέμα το νερό αλλά και το διαδραστικό Εργαστήριο «Σταγόνα,
σταγόνα γεμίζω τις γνώσεις μου για το νερό», στο πλαίσιο του έργου BestU – Best water Use.
Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης λειτουργούσε παράλληλα διαδραστικό εργαστήρι με θέμα την ανακύκλωση.
Συγχρόνως η Ανατολική συμμετείχε με εισήγηση που είχε ως θέμα «Προγράμματα εκπαίδευσης. Στόχος η Αειφορία» στην
ημερίδα «Κυκλική Οικονομία – Ανακύκλωση-Εκπαίδευση», που διοργανώθηκε την Τετάρτη 10 Απριλίου.
Στη διάρκεια λειτουργίας του Φεστιβάλ τίμησαν με την παρουσία τους στο περίπτερο της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ο αναπληρωτής υπουργός
περιβάλλοντος και ενέργειας κος Σωκράτης Φάμελλος, ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας κος Μιχάλης Γεράνης και ο
Αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης και περιβάλλοντος κος Κωνσταντίνος Γιουτίκας.
Την έκθεση επισκέφτηκαν 2800 μαθητές από 47 σχολεία του νομού Θεσσαλονίκης.
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Νερό και επιχειρείν
Μια ημερίδα η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use/ BestU»
βοήθησε τους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τη σωστή και αειφόρο χρήση του
ύδατος
 19/07/2019 16:33
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Η Ημερίδα “Καλές πρακτικές χρήσης του νερού, στις επιχειρήσεις” στο πλαίσιο του έργου
«Best Water Use/ BestU» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019, στις 9.15 π.μ.,
στην Αίθουσα B, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός, στη ΔΕΘ, ηαπό την Αναπτυξιακή
Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.». Η ημερίδα στόχο είχε την
προώθηση καλών πρακτικών χρήσης του νερού στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του έργου
«Best Water Use/ BestU», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας
«Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Συνεχίζοντας το έργο «Best Water Use/ BestU», το οποίο ως βασικό στόχο έχει την
ενημέρωση και προώθηση καλών πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών για την ορθή
χρήση των υδάτων και βελτίωση διαχείρισης της χρήσης του νερού, σκοπός της
πρόσφατης ημερίδας ήταν η παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών χρήσης νερού στον
τομέα των μεταποιητικών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών
Κεντρικής. Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Πάλλας, αντιπρόεδρος του ΔΣ της «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
Α.Ε.» και εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου
Τζιτζικώστα.
Στο πλαίσιο της ημερίδας ένα από τα κύρια θέματα ήταν η παρουσίαση των προτάσεων
από τους εκπροσώπους της ΕΥΑΘ Α.Ε., του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού
Περιοχής Μεσογείου, του SANI S.A. και της Μακεδονικής Εταιρίας Χάρτου Α.Ε, στον τομέα
της διαχείρισης των υδάτων ενώ παρουσιάστηκαν και αποτελέσματα τηλεφωνικής
έρευνας η οποία διεξήχθη από την «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ».
O κ. Πασχάλης Αλέξανδρος Τεμεκενίδης Διευθυντής Ερευνών και συνιδρυτής της Εταιρείας
Ερευνών & Δημοσκοπήσεων «ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ» αναφέρθηκε αρχικά στον τρόπο
διεξαγωγής της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 180 επιλεγμένα στελέχη
επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με συμμετοχή 141 επιχειρήσεων
μεταποίησης και 39 στελεχών επιχειρήσεων τουρισμού εστίασης και διαμονής και
παρέθεσε κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα.
Τα αποτελέσματα
Σε σχετική ερώτηση για τη χρήση νερού ως πρώτη ύλη ή ως βασικό στοιχείο λειτουργίας
στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης, μόλις 1 στις 5 (17%) μεταποιητικές
επιχειρήσεις απάντησαν θετικά στη χρήση του νερού ενώ το 25% των ίδιων επιχειρήσεων
αναφέρει ότι καταναλώνει νερό και από πηγές εκτός δικτύου νερού.
Στην αντίστοιχη ερώτηση στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων μόλις το 10%
δήλωσε ότι χρησιμοποιεί νερό και από άλλες πηγές ενώ το 97% των τουριστικών
επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το νερό, ως βασικό στοιχείο λειτουργίας στην παραγωγική
διαδικασία της επιχείρησης.
Παράλληλα το 89% μεταποιητικών επιχειρήσεων αναφέρει ότι η κατανάλωση νερού είναι
σταθερή κατά τη διάρκεια του χρόνου με την κατανάλωση να μεγιστοποιείται κυρίως τους
θερινούς μήνες ενώ για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ποσοστό κυμαίνεται στο 62% με
εκτόξευση των ποσοστών κατανάλωσης κατά τους θερινούς μήνες.
Το ποσοστό των επιχειρήσεων μεταποίησης που θεωρούν πως υπάρχει στάδιο χρήσης
νερού, που να μπορεί να παραληφθεί ή να αντικατασταθεί με τρόπο που να απαιτεί
λιγότερο ή και καθόλου νερό αγγίζει το 2%, ενώ στην ίδια ερώτηση για τις τουριστικές
επιχειρήσεις το ποσοστό αγγίζει μόλις το 5% όπου αναφέρει πως κάτι τέτοιο θα ήταν
εφικτό.
Στην ερώτηση εφαρμογής μεθόδων ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης νερού στις
μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις μόλις το 18% (1 στις 5 επιχειρήσεις) και στις 2
ομάδες απάντησε θετικά.

Σύμφωνα με το 60% των στελεχών των μεταποιητικών επιχειρήσεων και το αντίστοιχο
64% των τουριστικών, πιστεύεται ότι οι Δήμοι είναι οι βασικοί φορείς που πρέπει να έχουν
συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού, με τα
υπόλοιπα ποσοστά και για τις δυο ομάδες να μην σημειώνουν ουσιαστικές αποκλίσεις
σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής των υπόλοιπων φορέων στον τομέα προστασίας των
υδάτινων πόρων.
Και για τις δυο ομάδες που τέθηκαν τα ερωτήματα της τηλεφωνικής έρευνας, το
βασικότερο εμπόδιο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη
διαχείριση του νερού, είναι ο παράγοντας έλλειψης συντονισμού, με ποσοστό 56% για τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις και 54% για τις τουριστικές επιχειρήσεις ενώ στις λύσεις των
μεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν, αναφέρονται τόσο ο περιβαλλοντικός
έλεγχος με ποσοστό 41% (έναντι 38% για τις τουριστικές επιχειρήσεις), τόσο η ενίσχυση της
εκπαίδευσης με ποσοστό 36% όσο και της ενημέρωσης από τα ΜΜΕ με ποσοστό 33%
(έναντι ποσοστού 46% για τις τουριστικές επιχειρήσεις).
Οι παρουσιάσεις
Η ημερίδα που υλοποιήθηκε πλην των αποτελεσμάτων της έρευνας, στην
οποία αποτυπώθηκε η στάση και οι αντιλήψεις τόσο των τουριστικών όσο και
μεταποιητικών επιχειρήσεων σχετικά με την εξοικονόμηση, την προστασία και την
ορθολογικότερη διαχείριση του νερού, προσέφερε ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων
πληροφοριών αφού οι παρευρισκόμενοι, είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους
παρακάτω ειδικούς οι οποίοι μοιράστηκαν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους μέσω των
ομιλιών και των παρουσιάσεων τους.
Η κα Βασιλική Μπατζιάκα, Χημικός Μηχανικός στο τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου
Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος ΕΥΑΘ Α.Ε. μίλησε για τον ειδικό κανονισμό αποχέτευσης
της ΕΥΑΘ και τη χρήση του ως εργαλείο για την εξοικονόμηση νερού και την προστασία
του περιβάλλοντος ενώ ο κ. Ιωάννης Παππάς με την ιδιότητά τους ως Διευθυντής
Παγκοσμίου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού αναφέρθηκε στην νέα εποχή για τον
τουρισμού μέσω των αειφόρων προορισμών και της ορθής διαχείρισης αυτών.
Σημαντική ήταν και η παρουσία και ομιλία του Περιβαλλοντολόγου κ. Σωτήρη Μυλωνά,
ειδικού σε θέματα τουρισμού & αειφορίας «Sani Resort» ο οποίος μοιράστηκε πληροφορίες
σχετικές με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για τα αποτελέσματα του προγράμματος
αειφορίας του Sani Resort, Sani Green. Τέλος ο κ. Δημήτρης Κουβαλακίδης ως Μηχανικός
Παραγωγής & Διοίκησης, Υπευθ. Συστημάτων Διαχείρισης αναφέρθηκε στη διαχείριση του
νερού στη ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου Α.Ε.. Τις δράσεις και τους στόχους του έργου
«Best Water Use/ BestU», παρουσίασε η κα Νατάσα Κασάπη, Γεωλόγος MSc από την
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Η ημερίδα αποτέλεσε άλλο ένα μέσο στήριξης και διαμόρφωσης μιας ουσιαστικά φιλικής
ως προς το περιβάλλον εκπαιδευτικής πολιτικής, μεταξύ και των δυο χώρων που
εφαρμόζεται το πρόγραμμα ΒEST- U ενώ για την καλύτερη επίτευξη του στόχου της
ευαισθητοποίησης και προστασίας τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ανθρώπου
τίθεται ως απαραίτητη η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
κλάδων που η έρευνα έλαβε χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την ημερίδα και το πρόγραμμα συνεργασίας
«Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο
2310463930, στα emails: info@anatoliki.gr, environment@anatoliki.gr ή να επισκεφθείτε τις
ιστοσελίδες www.bestu.eu και www.anatoliki.gr.
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Τo Open Mall στο δήμο Θέρμης θα ενισχύσει την
επιχειρηματικότητα
Στη διάρκεια συνάντησης των εμπλεκομένων φορέων στο δημαρχείο
γνωστοποιήθηκε ότι θα διατεθούν συνολικά 2,4 εκατ. ευρώ
 19/07/2019 15:38
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Συνολικά 2,4 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν στο δήμο Θέρμης γα το Open Mall και την ενίσχυση
της επισκεψιμότητας, κονδύλια που σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο,
διατίθενται από το ΕΣΠΑ (1,7 εκατ. ευρω) και από ίδιους πόρους (700.000).
Στη διάρκεια σύσκεψης, που έγινε στο δήμο, με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων,
συζητήθηκε η εξέλιξη του έργου και η έγκριση της πρότασης, ενώ αναλύθηκαν οι δράσεις
που θα υλοποιηθούν από την Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων και τον δήμο Θέρμης.
«Το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου στην καρδιά της Θέρμης αποτελεί τον καρπό της
συνεργασίας μας με τους επαγγελματίες της περιοχής. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε
την προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας με δράσεις και έργα που τονώνουν την τοπική μας αγορά και την τοπική
οικονομία.” δήλωσε ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

Ήδη, όπως είπε, στο 1,7 εκατ. ευρώ του Open Mall, έρχεται να προστεθεί και ένα ήδη
δημοπρατημένο έργο, που αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα. Πρόκειται για τη συντήρηση και
επισκευή της πλατείας Παραμάνα με προϋπολογισμό 689.000€ ευρώ περίπου, που
χρηματοδοτούμε από ίδιους πόρους και κινείται στην ίδια κατεύθυνση και
συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις του open mall.
Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης, όπως αντικατάσταση
φθαρμένων στοιχείων, καθαρισμό των γκράφιτι, διεύρυνση των πεζοδρομίων” πρόσθεσε
ο κ. Παπαδόπουλος
Ο δήμαρχος τόνισε ακόμη ότι στο σχεδιασμό της διοίκησης του δήμου είναι και άλλες
παρεμβάσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας αλλά και της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας και σε άλλα σημεία του δήμου Θέρμης.
Που θα γίνει το Open Mall
Η πρόταση που κατέθεσε ο δήμος σε συνεργασία με την ‘Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων
θα χρηματοδοτηθεί με 1.699.640 ευρώ και συγκεκριμένα, από το παραπάνω ποσό, 1,4
εκατ. ευρώ θα λάβει ο δήμος Θέρμης και 200.000 ευρώ η Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων
Θέρμης.
Η επιλεγμένη περιοχή παρέμβασης για την ανάπτυξη του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου του
Δήμου Θέρμης βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, και συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση
του δημόσιου χώρου με αποκαταστάσεις όψεων κτιρίων, πεζοδρομίων και φυτεύσεις
δενδροστοιχιών, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και την αποκατάσταση οδών
Δημητρίου & Καραολή και Βενιζέλου και Ταβάκη έως το ύψος της Καπετάν Χάψα, των
οδών των δρόμων περιμετρικά της Πλατείας και την αναβάθμιση του οδοφωτισμού.
Το έργο προβλέπει επίσης παρεμβάσεις για την κινητικότητα με υπηρεσίες έξυπνης
στάθμευσης, με ασφαλτοστρώσεις και βελτίωση του χώρου στάθμευσης της οδού
Μανδρίτσας, τοποθέτηση σταθμών ποδηλάτων στην πλατεία Παραμάνα, καθώς και νέων
ραμπών ΑΜΕΑ.
Για τη βελτίωση του μικροκλίματος και την αισθητική αναβάθμιση προβλέπονται
φυτεύσεις, καθαρισμοί των σιντριβανιών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αντικατάσταση
των στεγάστρων και των ιστών ηλεκτροφωτισμού αλλά και σήμανση των μνημείων.

Υπηρεσίες “έξυπνης” διαχείρισης της πόλης όπως οδοφωτισμού, απορριμάτων, υπόγειοι
κάδοι, τηλεχειρισμός δημόσιων υποδομών και δικτύων θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες και
την ποιότητα που παρέχονται σε κατοίκους και επισκέπτες.
Στη συνάντηση εκτός από τον δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο, παραβρέθηκαν ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Απόστολος Τσολάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης
Επαγγελματιών Εμπόρων Θέρμης Στάθης Πιστέλας, η αντιπρόεδρος Φανή Μπλιούμη, ο
Τάκης Τερζίδης ειδικός σύμβουλος επί τεχνικών θεμάτων, τα στελέχη των διευθύνσεων
Προγραμματισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπος της εταιρείας LEVER.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

COPYRIGHT © 2020 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

|

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

|

With  by DARKPONY

LIVE CAMERA









ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΨΗ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ /

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

/ ΠΟΛΙΤΙΚΗ /

ΕΛΛΑΔΑ

/ ΓΥΝΑΙΚΑ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 29/10/2019, 17:42 | από Voria.gr

Έρευνα για τη χρήση νερού στους δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού,
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαία-Χορτιάτη για λογαριασμό της
Ανατολικής ΑΕ

Έρευνα για τη χρήση νερού στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
διεξήγαγε η Ανατολική Α.Ε.. Μια από τις ομάδες στόχους της έρευνας ήταν τα
νοικοκυριά και η χρήση νερού τους σε πέντε Δήμους (Θέρμης, Θερμαϊκού,
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαία-Χορτιάτη) της Κεντρικής Μακεδονίας και
το δείγμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήταν 1.722 νοικοκυριά της περιοχής μελέτης.
Απόρρητο

Τα κυριότερα αποτελέσματα τα οποία αντλήθηκαν από την έρευνα ήταν αρχικά
πως, σχεδόν εννέα στα δέκα άτομα τα οποία απάντησαν στα ερωτηματολόγια δεν
γνωρίζουν την μηνιαία κατανάλωση νερού τους ενώ παράλληλα ένα στα τέσσερα
άτομα δεν γνωρίζουν το αντίστοιχο κόστος της κατανάλωσης τους. Όσον αφορά τη
χρήση του νερού από τα νοικοκυριά, το μεγαλύτερο ποσοστό της χρήσης νερού,
σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματος, σχετίζεται με την προσωπική υγιεινή
ενώ λιγότερη κατανάλωση νερού χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των αυτοκινήτων.

Project Agora Advertising

1/3

Παρά το γεγονός πως οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τη μηνιαία κατανάλωση και
την τιμολόγηση του νερού που χρησιμοποιούνε, το 84% του κοινού απάντησε πως
χρησιμοποιεί μεθόδους εξοικονόμησης νερού στην καθημερινότητα του ενώ μόνο
το 14% απάντησε πως δεν χρησιμοποιεί. Επίσης, στην ερώτηση για τους λόγους οι
οποίοι τους αποτρέπουν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους εξοικονόμησης, το 39%
απάντησε πως είναι λόγω έλλειψης πληροφοριών, το 22% πως δεν είναι
απαραίτητο, το 16% λόγω του μεγάλου κόστους του εξοπλισμού, το 11% λόγω της
έλλειψης οικονομικών κινήτρων και το 30% δεν επέλεξε κάποια απάντηση.
Κλείνοντας, το 42% του δείγματος απάντησε πως η ενημέρωση τους για το νερό
προέρχεται κυρίως από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και όχι από τις αρχές
διαχείρισης του νερού.
Η έρευνα υλοποιήθηκε από την Παλμός Ανάλυση Α.Ε. για λογαριασμό της
Ανατολικής Α.Ε. στα πλαίσια του έργου “Best Water Use” Interreg GreeceBulgaria 2014-2020.

29/10/2019, 17:42
Απόρρητο
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Μάθε για το νερό από την έξυπνη συσκευή σου
🕔 28/12/2019 - 10:25 | Author: Newsroom Ipaidia
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Εξαργυρωση κουπονιου

Μία νέα εφαρμογή για έξυπνες συσκευές, με τον τίτλο «Best-u» είναι πλέον διαθέσιμη δωρεάν μέσω του εκάστοτε market (Google
Play για Android και στο Apple Store για ios).
Σκοπός της εφαρμογής είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο άτυπης μάθησης για την προώθηση της βέλτιστης χρήσης των υδάτων
ΔΟΚΙΜΑΣΕ τις ΓΝΩΣΕΙΣ σου για το ΝΕΡΟ…
Η εφαρμογή περιλαμβάνει κουΐζ ερωτήσεων τριών επιπέδων δυσκολίας σχετικό με την διαχείριση του νερού, ενώ παράλληλα γίνεται
και τακτική ενημέρωση των χρηστών μέσω πρακτικών συμβουλών καλής χρήσης και ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ τη ΔΕΥΑ του Δήμου σου, για τυχόν βλάβες στο δίκτυο…
Επιπλέον, η εφαρμογή περιλαμβάνει τη δυνατότητα αναφοράς συμβάντων, ως προς τη χρήση του νερού στην ύδρευση, στην άρδευση
και στη βιομηχανία, στους Δήμους Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαϊκού.

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επίσης, κοινοποιούμε
πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπού μας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.

Εντάξει

Μια πρωτοποριακή ενέργεια που προσφέρεται στους χρήστες της εφαρμογής μέσω των έξυπνων συσκευών, είναι η δυνατότητα
γνωστοποίησης τυχόν διαρροών και βλαβών στις αντίστοιχες ΔΕΥΑ με τη βοήθεια προσθήκης περιγραφής ή και εικόνας. Η εφαρμογή
αναπτύχθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου
Best Water Use «BestU», με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECEBULGARIA 2014-2020 και είναι διαθέσιμη σε 3 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά και βουλγάρικα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.bestu.eu
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Χρήση νερού – εκπαίδευση και καινοτομία: Παρουσίαση των
αποτελεσμάτων του έργου Best Water Use
🕔 28/12/2019 - 10:30 | Author: Newsroom Ipaidia
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ESET Antivirus 2020
Προστασία από ιούς της ESET®. 30-μέρες δοκιμή. Κατεβάστε
τώρα!

ESET®

ΑΝΟΙΚΤΌ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, στις 9.00 π.μ., στο ΚΕΔΕΑ – Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων
Έρευνας του Α.Π.Θ., συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου BEST WATER USE “ΒΕST-U”, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον επικεφαλής εταίρο του BEST-U την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.», σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σερρών «ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.», την EDA Bansko, την Eco-Nevrokop, την EDA High
West Rodopi, το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Καλαμαριάς, τη ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, τη ΔΕΥΑ Θέρμης, τη ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη, το
ΕΒΕΘ και το ΓΕΩΤΕΕ.
Το πρώτο μέρος της πρωινής ενότητας του συνεδρίου ήταν αφιερωμένο στο κύριο στόχο του έργου ήτοι η ορθολογική διαχείριση του

cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επίσης, κοινοποιούμε
νερούΧρησιμοποιούμε
ως φυσικό πόρο,
με προσέγγιση αυτού μέσα από περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης αλλά και
πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση του ιστότοπού μας στους συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων.

Εντάξει

εκπαιδευτικές
δραστηριότητες σε παιδικούς σταθμούς.
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, η κυρία Αντιγόνη Πενθερουδάκη από το ΚΕΚ Μεσογειακό παρουσίασε τα Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά
Προγράμματα για παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία υλοποιήθηκαν από την
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ και την ΑΝΕΣΕΡ σε συνεργασία με το ΚΕΚ Μεσογειακό στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες με 120 ωφελούμενος σε κάθε
πόλη.
Τα αντίστοιχα προγράμματα στις περιοχές Smolyan και Blagoevgrad της Βουλγαρίας παρουσίασε ο Δρ. Anton Caro δίνοντας έμφαση
στις εναλλακτική παιδαγωγική μέθοδο που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, την “suggestopedia pedagogue”.
Η κυρία Νατάσα Ριζοπούλου από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, μαζί με την κ. Στυλιανή Τριανταφυλλούδη από τον παιδικό σταθμό Υψηλάντου
του Δήμου Θεσσαλονίκης, την κυρία Δανάη Καπαλτσίδου από τον παιδικό σταθμό Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και την
κυρία Ιωάννα Ελπιζλή, από τον παιδικό σταθμό Β’ Αριστοτέλη του Δήμου Καλαμαριάς, παρουσίασαν την πιλοτική δράση του Best U
στους παιδικούς σταθμούς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Η πιλοτική δράση περιλάμβανε την ευαισθητοποίηση των παιδιών μέσα από κατασκευές, παιχνίδι, θέατρο και τραγούδι για το νερό και
την επιβράβευση των δράσεων αυτών κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης «Βρέχει Δράσεις για το Νερό» που πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ανακύκλωσης Θεσσαλονίκης τον Μάιο του 2019.
Η συγκεκριμένη ενότητα έκλεισε με την παρουσίαση της κας Ελεάνας Μπάλλα από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας, ΝΟΗΣΙΣ, η οποία παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ορθολογική διαχείριση του νερού από τη ΔΕΥΑ
Θέρμης στο ΝΟΗΣΙΣ «Μαθαίνω
για το νερό».
Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε παρουσιάσεις τεχνικού ενδιαφέροντος για πρακτικές, εργαλεία και έργα υποδομής για την
εξοικονόμηση νερού στην υδρευτική, αρδευτική και βιομηχανική χρήση. Πιο συγκεκριμένα, η Galena Veleva από το Eco Nevrokop,
παρουσίασε τις Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στη Βουλγαρία, που συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν σε έναν
Οδηγό Καλών Πρακτικών στο πλαίσιο του Best-U.
Ο υποψήφιος διδάκτορας, κος Ιωάννης Τσακμάκης, από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ,
παρουσίασε το σύστημα λήψης αποφάσεων για την βελτιστοποίηση της χρήσης του αρδευτικού νερού σε επίπεδο αγροτικής
καλλιέργειας. Τέλος, η κα Rilka Filipova, μίλησε για τα Έργα υποδομής και τις πρακτικές σχετικά με τη χρήση του νερού στον Δήμο
Πετριτσίου στη Βουλγαρία.
Στην απογευματινή ενότητα του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι Έρευνες Κοινής Γνώμης στο πλαίσιο του BEST-U για τη χρήση νερού
μεταξύ των νοικοκυριών, των αγροτών και των επιχειρήσεων, και τα αποτελέσματα τους σε Ελλάδα και Βουλγαρία.
Ο κος Πασχάλης Τεμεκενίδης από την Palmos Analysis μίλησε για τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης και ο κος Δημήτρης Κατσαντώνης από την εταιρεία «To the point» A.E. εκ μέρους της Ειδήμων Α.Ε για
λογαριασμό της ΑΝΕΣΕΡ, σχετικά με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας στην ΠΕ Σερρών.
Τα αποτελέσματα από Βουλγαρία, και συγκεκριμένα από τις περιοχές Smolyan και Blagoevgrad, παρουσίασε ο εκπρόσωπος των
τριών Βούλγαρων εταίρων, κος Rossen Passov. Το κοινό συμπέρασμα που προέκυψε από όλες τις έρευνες είναι το μεγάλο περιθώριο
που υπάρχει μεταξύ νοικοκυριών, αγροτών και επιχειρήσεων για περαιτέρω ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση γύρω από
τις πρακτικές εξοικονόμησης νερού.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., κος Σωκράτης Σαμαράς,
ο κος Κωνσταντίνος Πάλλας ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη κος
Νίκος Χατζηαντωνίου. Η γενική παρουσίαση του έργου έγινε από την υπεύθυνη έργου του BEST-U από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. κα
Βασιλική Παπαδοπούλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη ημέρα, στις 18 Δεκεμβρίου, έλαβε χώρα στο ΚΕΔΕΑ, το Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης των
αποτελεσμάτων του BEST-U με συγκεκριμένους καλεσμένους μέσα από το Δίκτυο Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου και παρουσία
του εταιρικού σχήματος. Το
εργαστήριο έδωσε χρήσιμα αποτελέσματα ως προς εκείνες τις δράσεις του έργου που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για
αξιοποίηση και συνέχιση στο πλαίσιο μελλοντικών συνεργασιών. Οι Έρευνες Κοινής Γνώμης, τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, και τα
Ψηφιακά Εργαλεία
Άτυπης Εκπαίδευσης ήταν αυτά που ξεχώρισαν οι συμμετέχοντες ως τα πλέον σημαντικά και αξιοποιήσιμα με δυνατότητα διάχυσης σε
περαιτέρω φορείς και περιοχές ενδιαφέροντος. Όλοι οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν την επιθυμία τους να συνεχίσουν να λαμβάνουν
ενημερώσεις σχετικά με
την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του BEST-U ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο BEST WATER USE μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου
www.bestu.eu
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ΠΑΙΔΕΙΑ

Περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από
την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε
Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και
Θέρμης στο πλαίσιο της θερινής δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 02/07/2020 14:56
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Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Θέρμης, Θεσσαλονίκης
Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη, απευθύνεται σε μαθητές των δημοτικών σχολείων των
τεσσάρων Δήμων και έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση
των μαθητών σε τρεις θεματικές ενότητες:
• Ορθή διαχείριση νερού
• Ορθή διαχείριση τροφίμων - ανακύκλωση
• Ορθή διαχείριση ενέργειας
Λόγω των περιορισμών και των μέτρων ασφαλείας που επιβάλει η πανδημία COVID-19, η
φετινή χρονιά διαφέρει, ωστόσο ο στόχος παραμένει ο ίδιος: η ενημέρωση η
ευαισθητοποίηση και η ανάληψη δράσεων.

Τα παιδιά με ένα παιγνιώδη τρόπο, προσεγγίζουν τις τρεις θεματικές ενότητες, μέσα από
επιτραπέζια και επιδαπέδια παιχνίδια. Τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν
αφίσες, να ζωγραφίσουν, να κάνουν κατασκευές, να φανταστούν τον κόσμο όπως θα
ήθελαν να είναι και να συζητήσουν για ότι δεν τους αρέσει.
Οι δράσεις οι οποίες προτείνονται συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και
έχουν ιδιαίτερη σημασία την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η αειφορική διάσταση τους, θα
δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν παίζοντας να προστατεύουν τη φύση, τον
εαυτό τους, την κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο η ορθή διαχείριση του νερού, αποτελεί μια αναγκαιότητα στο επίπεδο
της προστασίας και της εξοικονόμησης του. Η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση όλοι σε
καθαρό πόσιμο νερό και να καλύπτουμε τις ανάγκες μας δεν είναι δεδομένη. Είναι
ιδιαίτερης σημασία λοιπόν, να εκπαιδευτούν τα παιδιά στους τρόπους ορθής χρήσης του
νερού, με ένα δημιουργικό τρόπο, όπως π.χ μέσω ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού με θέμα το
ίδιο το νερό.
Ο τρόπος που παράγουμε το φαγητό μας και η ευκολία που το απορρίπτουμε στους
κάδους των σκουπιδιών αποτελεί σπατάλη πόρων, γεγονός που τα παιδιά θα πρέπει να το
γνωρίζουν. Επίσης, οι αποστάσεις που διανύουν τα υλικά που χρησιμοποιούμε, για να
φτάσει στο πιάτο μας αποτελούν ένα ακόμα κίνδυνο για το περιβάλλον, μέσω των
εκπομπών CO2. Έτσι μαθαίνοντας τη σειρά δημιουργίας μιας πορτοκαλάδας όπου η
πρώτη ύλη έρχεται από μια άλλη ήπειρο, όπως επίσης και η εκπαίδευση στην
κομποστοποίηση, αρχικά με την βοήθεια εικόνων, αποτελούν τα πρώτα βήματα
στους στόχους που έχει θέσει η χώρα για την διαχείριση αποβλήτων.
Στην εποχή της πανδημίας που διανύουμε πρέπει να μάθουμε όλοι το σωστό τρόπο που
απορρίπτουμε όσα δεν χρειαζόμαστε. Η ενημέρωση των παιδιών για τη σωστή απόρριψη
των επικινδύνων απορριμάτων όπως μάσκες, γάντια κ.α. αποτελεί ακόμα ένα στόχο των
δράσεων. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον ορθό τρόπο ανακύκλωσης γνωρίζοντας
τα υλικά που απορρίπτουμε στους κατάλληλους κάδους.
Τέλος, η ενέργεια που χρησιμοποιούμε για να παράγουμε όλα όσα χρειαζόμαστε και η
στροφή που πρέπει να κάνουμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένα ακόμα
στοιχείο που τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν
για τα προβλήματα που δημιουργούν τα ορυκτά καύσιμα, τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής στο περιβάλλον όπως το λιώσιμο των πάγων, την αύξηση της θερμοκρασίας κ.α.
Τα παιδιά με οδηγό το παιχνίδι, μαθαίνουν τι μπορούν να κάνουν, τόσο σε ατομικό όσο
και σε ομαδικό επίπεδο για την περιβαλλοντική προστασία π.χ. πιο συχνή χρήση
ποδηλάτου ενώ αποκτώντας τη γνώση είναι σε θέση να εντάξουν ως βίωμα της
καθημερινής ζωής τους τις μεθόδους προστασίας του περιβάλλοντος και από εκεί να
περάσουν στη δράση προφύλαξης του. Μια απαραίτητη αλληλουχία που οικοδομεί μαζί με
την τυπική εκπαίδευση, που τα παιδιά λαμβάνουν κατά την φοίτηση τους στο σχολείο, την
Υπεύθυνη Περιβαλλοντική Συμπεριφορά και τον ενεργό πολίτη. Οι δράσεις συμβάλουν σε
αυτή την κατεύθυνση ενισχύοντας την άτυπη εκπαίδευση, που πρέπει να λαμβάνουμε όλοι
μας στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν και φέτος, έχουν στόχο να οδηγήσουν τα παιδιά στο να
κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση της καθημερινότητας τους με το περιβάλλον, με τη
διαφορά ότι τη φετινή χρονιά θα τηρούνται αυστηροί κανόνες προσωπικής υγιεινής και
αποστάσεις ασφαλείας.
Το έμπειρο προσωπικό της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. το οποίο είναι ειδικευμένο σε θέματα
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, θα πραγματοποιήσει τις δράσεις οι οποίες
υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων “Best Water Use” του
προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG GREECE-BULGARIA και του “Change the
Power –(Em)Power to Change” του προγράμματος της ΕΕ Development, Education and
Awareness Raising.
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