ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΝΕΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Ημερίδα για την αειφόρο διαχείριση του νερού σε αστικές περιοχές
H ραγδαία συγκέντρωση πληθυσμού στις μεσαίου μεγέθους και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ευρώπη, σε συνδυασμό με
την οικονομική ανάπτυξη, διαφοροποιούν τις απαιτήσεις για την ορθή και βιώσιμη διαχείριση νερού.
Αντίθετα, η κλιματική αλλαγή η οποία συντελείτε, επηρεάζει δραματικά τη διαθεσιμότητα του πόσιμου και μη νερού
για τους πληθυσμούς στις πόλεις και την ενδοχώρα.
Το κοινοτικό πρόγραμμα Life Plus «WATACLIC» προωθεί την βιώσιμη διαχείριση νερού, προτείνοντας λύσεις και
ανταλλάζοντας απόψεις και καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο.
Οι εταίροι του δικτύου WATACLIC, με την υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, του ΤΕΕ ΤΑΚ,
του Δήμου Ηρακλείου (Αντιδημαρχία Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), της ΔΕΥΑΗ,
του ΙΤΕ-IACM, διοργανώνουν στην Κρήτη μια Ημερίδα για την βιώσιμη διαχείριση νερού στις πόλεις.
Η Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Οκτωβρίου 2012 στα κτίρια του ΤΕΕ ΤΑΚ (Πρεβελάκη & Γρεβενών,
Ηράκλειο), και ώρα 9.00 πμ, σκοπό έχει να συμβάλει στην προβληματική βιώσιμης διαχείρισης νερού στις αστικές
περιοχές.
Επισυνάπτονται το πρόγραμμα της Ημερίδας, καθώς και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του WATACLIC που θα
συζητηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η παρουσία σας στην Ημερίδα θα αποτελεί τιμή για εμάς.
Με εκτίμηση,
Για τη διοργανωτική επιτροπή
Prof. Gian Andrea P. Garancini
Σύμβουλος ΕΕ
Νικόλας Μ. Σπετσίδης
Σύμβουλος. Επιχειρήσεων
Με την υποστήριξη των
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ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 9.00 – 12.45
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “WATACLIC”

9.00 - 9.30 Εγράφη συμμετεχόντων
9.30 – 9.45

Χαιρετισμοί
Πέτρος Ινιωτάκης, Πρόεδρος ΤΕΕ – ΤΑΚ
Νίκος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης, Περιφέρεια Κρήτης
Γιώργος Αεράκης, Αντιδήμαρχός Ηρακλείου

9.45 – 10.00 Wataclic: Ένα πρόγραμμα για την βελτίωση της διαχείρισης του
νερού στις Ευρωπαϊκές πόλεις

Ambiente Italia

10.00 – 10.30 Τεχνολογίες για την αειφόρο διαχείριση υδάτων και λυμάτων σε Fabio Masi - IRIDRA
αστικές περιοχές: Οικιακός τομέας

10.30 - 11.00 Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας στα δίκτυα διαχείρισης του
νερού

Cristiana Bragalli – University of
Bologna

Coffe break
11.15 – 11.45 Οι πολιτικές για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του
νερού σε αστικές περιοχές. Πολεοδομικός σχεδιασμός και
κτηριακοί κανονισμοί

Giulio Conte - Ambiente Italia

11.45 – 12.15 Οι πολιτικές για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του
Alessandro DeCarli – University of
νερού σε αστικές περιοχές. Τιμολόγια νερού και άλλα οικονομικά Udine
εργαλεία
12.15 – 12.45 Οι πολιτικές για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του
νερού σε αστικές περιοχές. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
καταναλωτών

Marco Pollastri, Sara Branchini –
Centro Antartide

Buffet Lunch Break
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ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 14.00 – 16.00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ "WATACLIC"
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Πρόεδρος - Εμμανουήλ Διαλυνάς, BEng MSc PhD
Διαχείριση των υδάτινων πόρων στην αστική περιοχή του
Ηρακλείου

Χαρίλαος Παπαμαθεάκης
Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑΗ, Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Ηρακλείου

Η κλιματική αλλαγή και η διαχείριση των υδάτινων πόρων

Dr Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής
Ερευνών Ίδρυμα Τεχνολογίας
Ερευνάς

Καινοτόμες λύσεις για την αποκεντρωμένη επεξεργασία λυμάτων Εμμανουήλ Διαλυνάς, Χημικός
στην Ελλάδα (AdvanTex System)
μηχανικός PhD, Διαλυνάς Α.Ε. –
Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες

Δημόσια συζήτηση για τις πολιτικές, τις βέλτιστες
πρακτικές και τις τεχνικές λύσεις για την αειφόρο
διαχείριση του νερού σε Ελλάδα και Κρήτη
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