
 	   	  
	  

	  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ	  ΕΡΓΑΣΙΑΣ	  ΣΤΗΝ	  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	  ΚΡΗΤΗΣ	  

ΧΑΝΙΑ,	  ΔΕΥΤΕΡΑ	  6	  Μαΐου	  2019	  	  
ΚΑΜ-‐ΚΕΝΤΡΟ	  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ	  ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ,	  	  Κατεχάκη	  και	  Ακτή	  Τομπάζη	  31	  

9.00	  -‐	  9.30	   KAΛΩΣΟΡΙΣΜΑ	  -‐	  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ	  
Ν	  Καλογερής,	  Αντιπεριφερειάρχης	  Περιβάλλοντος,	  Χωροταξίας	  και	  Ενέργειας	  

9.30	  -‐	  10.30	   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	  	  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	  ΚΡΗΤΗΣ	  –ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	  ΕΡΓΟΥ	  
Καθ	  Ν	  Νικολαϊδης	  &	  Καθ	  Ντένια	  Κολοκοτσά	  
EUROPEAN	  DREDGING	  ASSOCIATION	  
Δρ	  Πάρης	  Σάνσογλου	  –	  Secretary	  General	  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	  ΚΡΗΤΗΣ	  
Δρ	  Ε	  Χατζηγιάννη-‐Δντρια	  Περιβάλλοντος	  και	  Χωρικού	  Σχεδιασμού	  –	  Συντονίστρια	  Ευρωπαϊκών	  Έργων	  

10.30	  –	  11.00	   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-‐	  ΚΑΦΕΣ	  	  
11.00	  –	  12.30	   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	  ΚΑΛΩΝ	  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ	  	  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	  ΚΡΗΤΗΣ	  	  
Ε.Τζαγκαράκη	  (Στέλεχος	  Δνσης	  Τεχνικών	  Έργων	  ΠΕΗ)	  
Δρ	  Α	  Καγιαμπάκη	  (Προϊσταμένη	  Τμ	  Περιβάλλοντος	  Δνσης	  ΠΕΧΩΣ)	  
Μ	  Στεφανάκη	  (Στέλεχος	  Δνσης	  ΠΕΧΩΣ)	  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	  ΚΡΗΤΗΣ	  	  
Καθ	  Ντένια	  Κολοκοτσά,	  «Καλές	  πρακτικές	  στις	  πόλεις	  και	  δείκτες	  αξιολόγησης»	  

12.30-‐13.30	  	   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-‐	  ΣΥΖΗΤΗΣΗ	  -‐	  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	  

13:30	  –	  14.00	   ΕΛΑΦΡΥΣ	  ΜΠΟΥΦΕΣ	  

	  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ,	  ΠΕΜΠΤΗ	  9	  Μαΐου	  2019	  	  

Ξενοδοχείο	  GALAXY,	  Λ.	  Δημοκρατίας	  75	  
9.00	  -‐	  9.30	   KAΛΩΣΟΡΙΣΜΑ	  -‐	  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ	  

Γ	  Αλεξάκης,	  Εντεταλμένος	  Περιφερειακός	  Σύμβουλος	  Ευρωπαϊκών-‐Διεθνών	  Θεμάτων	  

9.30	  -‐	  10.30	   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	  	  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	  ΚΡΗΤΗΣ	  –ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ	  ΕΡΓΟΥ	  
Καθ	  Ν	  Νικολαΐδης	  &	  Καθ	  Ντένια	  Κολοκοτσά	  
EUROPEAN	  DREDGING	  ASSOCIATION	  
Δρ	  Πάρης	  Σάνσογλου	  –	  Secretary	  General	  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	  ΚΡΗΤΗΣ	  
Δρ	  Ε	  Χατζηγιάννη-‐Δντρια	  Περιβάλλοντος	  και	  Χωρικού	  Σχεδιασμού	  –	  Συντονίστρια	  Ευρωπαϊκών	  Έργων	  

10.30	  –	  11.00	   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-‐	  ΚΑΦΕΣ	  	  
11.00	  –	  12.30	   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	  ΚΑΛΩΝ	  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ	  	  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	  ΚΡΗΤΗΣ	  	  
Ε.Τζαγκαράκη	  (Στέλεχος	  Δνσης	  Τεχνικών	  Έργων	  ΠΕΗ)	  
Δρ	  Α	  Καγιαμπάκη	  (Προϊσταμένη	  Τμ	  Περιβάλλοντος	  Δνσης	  ΠΕΧΩΣ)	  
Μ	  Στεφανάκη	  (Στέλεχος	  Δνσης	  ΠΕΧΩΣ)	  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ	  ΚΡΗΤΗΣ	  	  
Καθ	  Ντένια	  Κολοκοτσά,	  «Καλές	  πρακτικές	  στις	  πόλεις	  και	  δείκτες	  αξιολόγησης».	  
ΙΤΕ	  
Δρ	  Νεκτ.	  Χρυσουλάκης	  	  
Moυσείο	  Φυσικής	  Ιστορίας	  Πανεπιστημίου	  Κρήτης	  	  
Δρ	  Μιχ	  Δρετάκης,	  «Σχεδιασμός	  και	  δημιουργία	  ταμιευτήρων	  νερού	  πολλαπλών	  χρήσεων	  στην	  Κρήτη»	  	  

12.30-‐13.30	  	   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ	  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ-‐	  ΣΥΖΗΤΗΣΗ	  -‐	  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	  

13:00	  –	  14.00	   ΕΛΑΦΡΥΣ	  ΜΠΟΥΦΕΣ	  
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