
 

*Το έργο ΣυμβαδίΖουμε υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Diadrasis και τον Δήμο Κέας, με την υποστήριξη 
της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων - ΥΠΠΟΑ και χρηματοδοτείται από το 

Πράσινο Ταμείο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και 
Καινοτόμες Δράσεις 2021» - Άξονας Προτεραιότητας «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες». 

Πρόσκληση σε σεμινάριο 
Η Diadrasis με τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του 
ΥΠΠΟΑ διοργανώνει τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου το σεμινάριο «Συμβαδίζοντας με τους πολίτες για την 
προστασία των μνημείων από την κλιματική αλλαγή».  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του πολιτισμού που εργάζονται είτε στο δημόσιο είτε στον 
ιδιωτικό τομέα, έχουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κλιματική 
αλλαγή.  

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και ο 
σχεδιασμός δράσεων πρόληψης και προστασίας τους με τη συμμετοχή των πολιτών.  

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη βίλα Καζούλη, έδρα του Πράσινου Ταμείου, στην Κηφισιά από τις 
9.00 έως τις 17.00.  

Το σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου 
«ΣυμβαδίΖουμε*»: συνεργασία πολιτών και επαγγελματιών για την προστασία των μνημείων από την 
κλιματική αλλαγή, με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.  

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αίτησης συμμετοχής το αργότερο 
μέχρι τη Δευτέρα 7/11/2022 και ώρα 15.00. Αυτοί που θα επιλέγουν θα ενημερωθούν μέχρι την Τετάρτη 
9/11. 

Αίτηση συμμετοχής: https://forms.gle/yHuK62jXGHYuE4MM9  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20. 

Πληροφορίες:  

 Χώρος διεξαγωγής: Βίλα Καζούλη Λεωφ. Κηφισίας 241, 14561 Κηφισιά 
 Διάρκεια: 9.00 έως 17.00 
 Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 20 άτομα  
 Σε ποιους απευθύνεται: Επαγγελματίες του πολιτισμού (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κλιματική αλλαγή  
 Τύπος: δια ζώσης   
 Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης 
 Το σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής  

 

Ενότητες:  

• Κλιματική αλλαγή & μνημεία  
• Κατανόηση βασικών απειλών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία  
• Αξιολόγηση απειλών και κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία 
• Μέθοδοι συμπερίληψης των πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη 
και την προστασία των μνημείων  

https://forms.gle/yHuK62jXGHYuE4MM9

