ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εγγραφείτε σήμερα:

scent-showcase.eventbrite.co.uk
Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε,
Έχω την τιμή να σας προσκαλέσω στην Τελική Επίδειξη του έργου Scent, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου 2019, στην Αθήνα. Σκοπός της
διοργάνωσης είναι η παρουσίαση των έξυπνων τεχνολογιών που έχει αναπτύξει η
κοινοπραξία του έργου Scent για την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών
στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τη συλλογή πολύτιμων
περιβαλλοντικών δεδομένων, που θα βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής αλλά και την ερευνητική κοινότητα, στην καλύτερη κατανόηση του
περιβάλλοντος για την πρόληψη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των
πλημμυρικών φαινομένων.
Κατά τη διάρκεια της Τελικής Επίδειξης του Scent οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρώπη να
αποκτήσει ηγετικό ρόλο στο κίνημα της Επιστήμης των Πολιτών και πώς οι πολίτες
μπορούν να γίνουν τα «μάτια» των υπευθύνων χάραξης πολιτικής μέσα από την
χρήση της Εργαλειοθήκης Έξυπνων Τεχνολογιών Scent (Scent Toolbox).

Συγκεκριμένα, στις 20 Ιουνίου 2019, θα λάβει χώρα ολοήμερο Συνέδριο και Έκθεση,
στη διάρκεια των οποίων, θα παρουσιαστούν, μέσα από πλήθος τεχνικών ομιλιών
και διαδραστικών επιδείξεων, η έξυπνη εργαλειοθήκη του Scent (Scent Toolbox), οι
πρωτοποριακές εφαρμογές παιχνιδιού, καθώς και τα σύγχρονα εργαλεία
διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων που την αποτελούν, αλλά και τα
αποτελέσματα των πιλοτικών δράσεων μεγάλη κλίμακας, που έλαβαν χώρα κατά τη
διάρκεια του έργου, στον Κηφισό ποταμό και στο Δέλτα του Ποταμού Δούναβη.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
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Παράλληλα, θα συζητηθούν με όλους τους εμπλεκόμενους στη διαχείριση των
πλυμμηρικών φαινομένων φορείς, η σημασία και τα οφέλη από την χρήση τέτοιων
τεχνολογιών με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, και θα αναλυθούν περαιτέρω
οι καλές πρακτικές και τα διδάγματα από την μέχρι τώρα εφαρμογή τεχνολογιών
και στρατηγικών που στοχεύουν στην εμπλοκή των πολιτών στην παρατήρηση του
περιβάλλοντος, με στόχο την αναβάθμιση τόσο των τωρινών όσο και των
μελλοντικών πρωτοβουλιών στον τομέα της Επιστήμης των Πολιτών.
Την επόμενη μέρα οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν
διάφορες περιοχές δίπλα στην λεκάνη απορροής του Κηφισού ποταμού, να παίξουν
με τις εφαρμογές παιχνιδιού του Scent, να αναζητήσουν αστεία ζωάκια
επαυξημένης πραγματικότητας τοποθετημένα σε σημεία περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος και να συλλέξουν πολύτιμες πληροφορίες για τις αλλαγές στην
Κάλυψη και τη Χρήση Γης, την ταχύτητα του νερού, καθώς και άλλες παραμέτρους
του ποταμού.
Η συμμετοχή στην Τελικής Επίδειξη του Scent είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται η
εγγραφή με την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, που είναι
διαθέσιμη εδώ: https://scent-showcase.eventbrite.co.uk/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο Scent αλλά και τη διοργάνωση,
παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: scent-project.eu ή
επικοινωνήστε με την κα. Meadhbh Costello (meadhbh@carrcommunications.ie)
και την κα. Εύη Μπρούστα (p.brousta@iccs.gr) μέσω email.
Με εκτίμηση
Δρ. Άγγελος Αμδίτης
Συντονιστής του έργου Scent
Διευθυντής Ερευνας του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Περισσότερα για το Scent και την
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