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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΡΤΑ, 18-12-2017 

 

Εναρκτήρια Ημερίδα Έργου ECOPORTIL με επικεφαλή εταίρο το ΤΕΙ Ηπείρου 

Η εναρκτήρια ημερίδα για το διακρατικό έργο «ECOPORTIL - Environmental Protection of Areas 

Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation» στο πλαίσιο του «INTERREG 

Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Τεχνολογικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου πραγματοποιείται  την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, από τις 12.00πμ 

έως 14.00μμ, στο ξενοδοχείο Βυζαντινό, στην Άρτα. 

Το Έργο ECOPORTIL επιδιώκει  να βελτιώσει την περιβαλλοντική ποιότητα των λιμένων και των 

παράκτιων περιοχών αυτών ενισχύοντας τη βιωσιμότητά τους μέσω της εφαρμογής μοντέρνων 

μεθοδολογιών και καλών πρακτικών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, όπως 

επίσης και μέσω καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων για την κατάρτιση και ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των φορέων στους λιμένες και στις γειτονικές παράκτιες περιοχές ως μέτρο 

πρόληψης μόλυνσης αλλά και διατήρησης των φυσικών θαλάσσιων πόρων. 

Ομιλητές της ημερίδας θα είναι οι: 

- Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Θέμα Ομιλίας: Το μελλοντικό πράσινο λιμάνι 

- Ιερόθεος Ζαχαρίας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
Θέμα Ομιλίας: Ανάπτυξη διαχειριστικών εργαλείων για την αποκατάσταση της ποιότητας 
των παράκτιων υδάτων 

- Άγγελος Καλαμπούνιας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Θέμα Ομιλίας: Ανάπτυξη ενός κινητού εργαστηρίου ως ευέλικτο εργαλείο ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης σε λιμάνια και τις γύρω περιοχές & Περιβαλλοντική διαχείριση Λιμένων. 

- Δρ. Σταύρος Κολιός, Διδάκτωρ Δορυφορικής Μετεωρολογίας- Κλιματολογίας  

             Θέμα Ομιλίας: Ο ρόλος των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην         

             περιβαλλοντική  παρακολούθηση   

- Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επικεφαλής Εταίρος- ΤΕΙ Ηπείρου 

Θέμα ομιλίας: Το  Έργο ECOPORTIL 

 

http://kic.teleinfom.teiep.gr/


Η ημερίδα είναι ανοιχτή για το κοινό και έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι σημαντικών φορέων  

που σχετίζονται με λιμένες και παράκτιες  περιοχές. 

Το Έργο ECOPORTIL  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό. 
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