
 

 

 

09:00’-09.30’ Προσέλευση - Εγγραφές 

09:30’-10:45’ Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί 

Η πορεία των προγραμμάτων ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 στην Ελλάδα  

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Νίκη Δανδόλου, Προϊσταμένη 

Αυτοτελούς Τμήματος ΕΟΧ (Εθνικό Σημείο Επαφής) 

Το Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και 

Εσωτερικών Υδάτων 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Χρυσούλα Κούρτελη, 

Προϊσταμένη του Διαχειριστή του Προγράμματος GR-02 (Ειδική Υπηρεσία 

«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος») 

10:45’-11:00’ Διάλειμμα  

11:00’-11:45’ Παρουσίαση της πορείας των ενταγμένων έργων, στο πλαίσιο της 1ης 
Ενότητας: «Βελτιωμένη ποιότητα των υδάτων που προορίζονται για 
οικιακή ή αρδευτική χρήση σε νησιά» 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού συστήματος αφαλάτωσης, ταχυδιϋλιστηρίου και της 

ποιότητας παραγωγής και διανομής ποσίμου νερού Δήμου Ιητών 

 Προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης Ψερίμου και Τελένδου 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος 

βελτίωσης και έλεγχου ποιότητας και διανομής ποσίμου νερού Δήμου 

Λέρου  

 Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού για την 

Οία 



 

 

11:45’-12:00’ Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις 

12:00’-12:45’ Παρουσίαση της πορείας των ενταγμένων έργων, στο πλαίσιο της 2ης Ενότητας: 

«Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και 

διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά 

προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας» 

 Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδάτινων πόρων για την 

προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της 

Περιφέρειας Κρήτης- AQUAMAN 

 Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την  

ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής 

 Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την 

βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της 

παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού 

 Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα 

απαιτούμενης στάθμης/παροχής σε υδάτινα σώματα 

12:45’-13:00’ Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις 

13:00’-13:45’ Παρουσίαση της πορείας των ενταγμένων έργων, στο πλαίσιο της 3ης Ενότητας :  

«Αύξηση της γνώσης σχετικά με την ολοκληρωμένη θαλάσσια και νησιωτική 

πολιτική ή την προστασία και διαχείριση των παράκτιων περιοχών» 

 Θαλάσσιος  χωροταξικός σχεδιασμός στο Αιγαίο για τη διατήρηση και 

προστασία της βιοποικιλότητας 

 Σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών 

δικτύων: εφαρμογή στην Κρήτη 

 Καταγραφή και Μελέτες Αναστροφής των Φαινομένων Διάβρωσης σε 

Τουριστικές Παραλίες Νήσων του Αιγαίου 

 H ανοξική ζώνη του Αμβρακικού κόλπου: Αποτύπωση, Επιπτώσεις και 

Διαχείριση 

13:45’-14:00’ Ερωτήσεις - Παρεμβάσεις 

14:00’-14:15’ Παρουσίαση της πορείας του «Προκαθορισμένου» Έργου του Προγράμματος  

Η Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος 

14:15’-14:30’ Παρουσίαση του Μικρού Σχεδίου Επιχορήγησης με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε 

Αποφοίτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Σπουδές/Έρευνα στον Τομέα της 

Διαχείρισης των Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδατικών Πόρων σε Ιδρύματα στις 

Δότριες Χώρες», με Φορέα Υλοποίησης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

14.30’-15:00’ Συζήτηση – Ολοκλήρωση της Ημερίδας 

15:00’ Ελαφρύ Γεύμα 

 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του ΧΜ ΕΟΧ, περιόδου 2009-2014 και κατά 15% 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 


