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Δημοσιότητα και Διάδοση 
 
Η δημοσιότητα του έργου και η διάδοση των αποτελεσμάτων του επιτεύχθηκε με τα 
ακόλουθα: 
 
A. Διοργάνωση και διεξαγωγή συναντήσεων (εναρκτήριας, ενδιάμεσης και 

τελικής). 
B. Διάδοση των δράσεων του έργου και των αποτελεσμάτων μέσω του διαδικτύου. 
Γ. Παραγωγή και διανομή πληροφοριακού υλικού (π.χ. φυλλάδια, αφίσες κ.λπ.). 
Δ. Δημοσιοποίηση του έργου στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ). 
Ε. Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας με ομάδες που εκτελούν αντίστοιχες 

προσπάθειες στη Μεσόγειο. 
ΣΤ. Παρουσίαση του έργου και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα 

διαχείρισης των υδατικών πόρων σε τοπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
από άλλους φορείς της ευρύτερης περιοχής. 

Ζ. Παρουσίαση σε δύο τουλάχιστον έγκριτες επιστημονικές συναντήσεις ή/και 
περιοδικά, εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, της μεθοδολογικής προσέγγισης και 
των αποτελεσμάτων του έργου. 

 
Α. Διεξαγωγή συναντήσεων 

 
Α.1. Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια ημερίδα του έργου στις 19.02.2004, στη 

Βυρώνεια του Νομού Σερρών (βλ. CD της 1ης έκθεσης προόδου). Στόχος της 
ημερίδας ήταν η ενημέρωση του κοινού και των εμπλεκομένων κοινωνικών 
ομάδων για τους σκοπούς του έργου, τη μεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί 
καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. Η ημερίδα 
διοργανώθηκε από το ΕΚΒΥ σε συνεργασία και με τους λοιπούς εταίρους. 

 Ο στόχος της ημερίδας επιτεύχθηκε με την ενεργό συμμετοχή των 70 από 
τους 100 προσκεκλημένους, που προέρχονταν από τους περισσότερους 
εμπλεκόμενους φορείς και κοινωνικές ομάδες σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο (βλ. CD της 1ης έκθεσης προόδου). 

 Στην ημερίδα τονίσθηκε η συμβολή του συστήματος ποταμού Στρυμόνα-
Λίμνης Κερκίνης στην άρδευση της πεδιάδας Σερρών, στην αντιπλημμυρική 
προστασία και στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων. 
Επίσης, παρουσιάσθηκε ο Ν. 3199/03 περί προστασίας και διαχείρισης των 
υδάτων και η Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ. Τέλος, έγινε 
ιδιαίτερη αναφορά στο ιστορικό ενδιαφέροντος της Λίμνης Κερκίνης ως 
υγροτόπου και τα σημερινά προβλήματά της. 

 Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και η συζήτηση που διεξήχθη στο τέλος της 
Ημερίδας αφορούσαν κυρίως την εφαρμογή του Ν. 3199/03 περί διαχείρισης 
και προστασίας των υδατικών πόρων. Εκφράστηκαν κυρίως ανησυχίες για τον 
τρόπο εφαρμογής του νέου νόμου. 

 Από τον κ. Δ. Παπαδήμο δόθηκαν επιπλέον διευκρινήσεις και πληροφορίες 
για το περιεχόμενο του νέου νόμου καθώς και το γεγονός ότι θα συμπληρωθεί 
με τη ψήφιση ρυθμιστικών διατάξεων. 

 Επίσης, εκφράσθηκε η ανησυχία για το πλήθος των μελετών που εκπονούνται, 
αλλά τα πορίσματά τους δεν αξιοποιούνται με την εφαρμογή κάποιων μέτρων 
ή έργων. Η απάντηση δόθηκε στη λήξη της ημερίδας, με το αισιόδοξο μήνυμα 



του προεδρείου, για τα πρακτικά αποτελέσματα που θα επιφέρει το εν λόγω 
έργο LIFE, στην περιοχή. 

Επίσης, το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού «ΑΜΦΙΒΙΟΝ» ενημερώθηκε για 
την επιτυχή διεξαγωγή της εναρκτήριας ημερίδας του έργου, καθώς και για τους 
σκοπούς της εφαρμογής του, με σχετικό άρθρο στη σελίδα 11 του 54ου τεύχους (βλ. 
1η έκθεση προόδου). 
 
Α.2. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση 

ημερίδας στο Κέντρο Πληροφόρησης Κερκίνης, στον Δήμο Κερκίνης, την 
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006. 

 Η δεύτερη συνάντηση ήταν εξίσου επιτυχής με την εναρκτήρια καθώς 
ανταποκρίθηκαν 40 από τους 100 περίπου προσκεκλημένους. 

 Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων και 
του κοινού για τους σκοπούς του έργου, τη μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε 
καθώς και τα αποτελέσματα που είχαν επιτευχθεί κατά τη χρονική περίοδο 
αναφοράς. 

 Στο πρώτο μέρος της ημερίδας έγινε γενική ενημέρωση των συμμετεχόντων 
για τα υφιστάμενα προβλήματα και τις προοπτικές της λίμνης Κερκίνης καθώς 
και των εφαρμοζόμενων πρακτικών διαχείρισης αυτής και του ποταμού 
Στρυμόνα, για την άρδευση της πεδιάδας των Σερρών. 

 Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης παρουσιάσθηκαν από τους αντίστοιχους 
υπεύθυνους των δράσεων, η μεθοδολογία που εφαρμόσθηκε σε κάθε μια και 
τα έως τώρα αποτελέσματά τους. Επίσης, οι ειδικοί επιστήμονες αναφέρθηκαν 
στις δυσκολίες που προέκυψαν και στον τρόπο αντιμετώπισής τους. Τέλος, 
παρουσιάσθηκαν τα σχέδια για την ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων έως 
την ολοκλήρωση του έργου. 

(Τα πρακτικά της ημερίδας, το δελτίο τύπου και ο φάκελος της ημερίδας με το 
πρόγραμμα δόθηκαν στο Παράρτημα Β της 6ης έκθεσης προόδου). 

 
Α.3. Η τελική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 22/8/2007 στις Σέρρες 

με τη συμμετοχή 40 προσκεκλημένων από τους περισσότερους 
εμπλεκόμενους φορείς και τις κοινωνικές ομάδες. 

 Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η ανασκόπηση των δράσεων του έργου 
της μεθοδολογικής προσέγγισης και η σύντομη παρουσίαση των τελικών 
αποτελεσμάτων του. 

 Επιμέρους παρουσιάσθηκαν στοιχεία για τα βέλτιστα σχέδια αναδιάταξης των 
αγρο-οικοσυστημάτων στη λεκάνη του Στρυμόνα, η ανάπτυξη πρότυπου 
συστήματος μέτρησης της παροχής στις εκβολές του Στρυμόνα, ο 
προσδιορισμός της σύνθεσης των καλλιεργειών στη λεκάνη του Στρυμόνα με 
τη χρήση δορυφορικών εικόνων και η εφαρμογή του υπολογιστικού 
συστήματος SHYLOC στα υδάτινα συστήματα του Στρυμόνα. Τέλος, έγινε 
παρουσίαση της προσομοίωσης της διαχείρισης του αρδευτικού νερού στη 
λεκάνη του Στρυμόνα, με τη χρήση σύγχρονων υδρολογικών συστημάτων. 
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Β. Διάδοση των δράσεων του έργου και των αποτελεσμάτων μέσω του 
διαδικτύου 

 
Οι σκοποί του έργου, η ακολουθούμενη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματά του αναρτήθηκαν σε αυτόνομο δικτυακό τόπο (δίγλωσσο) που είναι 
προσβάσιμος μέσω συνδέσμου στον δικτυακό τόπο του ΕΚΒΥ 
(http://www.ekby.gr/ekby/StrymonWeb/Strymon_first.htm). 

Στον δικτυακό τόπο του LIFE Strymon παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις, η 
εξέλιξη και τα παραδοτέα του έργου. Ο δικτυακός τόπος ανανεωνόταν τακτικά με την 
ενσωμάτωση των παραδοτέων του έργου, όταν γινόταν αποδεκτά από την ελεγκτική 
επιτροπή. 

Επίσης, από τη στιγμή εγκατάστασης του πρότυπου σταθμού παρακολούθησης των 
φυσικών παραμέτρων στάθμης, παροχής, θερμοκρασίας νερού στην εκβολή του 
ποταμού, δίνονταν σε ξεχωριστή σελίδα του δικτυακού τόπου του έργου, οι τιμές των 
προαναφερθέντων παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία αυτή θα 
εξακολουθήσει να παρέχεται και μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Στον δικτυακό τόπο του εταίρου «Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.» αναπτύχθηκε 
ξεχωριστή σελίδα, όπου παρουσιάζονται με σύντομη περιγραφή οι δράσεις του έργου 
ιστοσελίδα της ΑΝΕΣΕΡ (http://www.aneser.gr/life_environmenth.htm). 

Τέλος, για λογαριασμό του δεύτερου εταίρου του έργου «Σύνδεσμος για την 
Προστασία και Ανάπτυξη της λίμνης Κερκίνης», αναρτήθηκε σε ξεχωριστή σελίδα, 
(http://www.kerkini.gr/life.htm), σύντομη περιγραφή των δράσεων, στον δικτυακό 
τόπο του Φορέα Διαχείρισης λίμνης Κερκίνης. 
 
 
Γ. Παραγωγή και διανομή πληροφοριακού υλικού (π.χ. φυλλάδια, αφίσες 

κ.λπ.) 
 
Έχει εκδοθεί σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Παραρτήματος I της εγκεκριμένης πρότασης, όπου αναγράφονται οι σκοποί, η 
μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου. 

Το φυλλάδιο είναι δίγλωσσο (ελληνική/αγγλική), τρίπτυχου σχήματος και έχει 
τυπωθεί σε τετραχρωμία σε 2000 αντίτυπα. 

Το φυλλάδιο διανέμεται από το ΕΚΒΥ και από τους εταίρους του έργου στις 
εγκαταστάσεις τους. 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου εκδόθηκε εγχειρίδιο λεπτομερούς τεχνικής έκθεσης 
(105 σελ.) με εκτενή αγγλική περίληψη. 

Στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται αναλυτικά η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε σε κάθε 
δράση του έργου, οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. MIKE SHE, MIKE 11, 
SHYLOC), η πρωτότυπη οργανολογία και τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων. 
Επίσης, σε κάθε κεφάλαιο του εγχειριδίου παρατίθεται ενδεικτική σχετική 
βιβλιογραφία. Η έκδοση είναι δίχρωμη με τετράχρωμο εξώφυλλο, τυπώθηκαν 500 
αντίτυπα μεγέθους 17 x 24 cm. 

Το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου διανεμήθηκε στους εταίρους στο δημοτικό 
ενυδρείο της Βυρώνειας, όπου διεξήχθη η ημερίδα καθώς και στα Κέντρα 
Πληροφόρησης της Κερκίνης και του Λιθότοπου. 
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Δ. Δημοσιοποίηση του έργου στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) 
 
Η δημοσιοποίηση του έργου στα ΜΜΕ επιτεύχθηκε με τις παρακάτω δράσεις: 
 
Δ.1. Μετά την έγκριση του έργου στο χρηματοδοτικό μέσο LIFE, δημοσιεύθηκε 

στο διμηνιαίο περιοδικό του ΕΚΒΥ, «ΑΜΦΙΒΙΟΝ» περιγραφή της δομής του 
έργου, του κύριου σκοπού και των βασικών αναμενόμενων αποτελεσμάτων 
του («ΑΜΦΙΒΙΟΝ» 51, σελ. 5). Η κυκλοφορία του περιοδικού ανέρχεται σε 
2600 αναγνώστες σε όλη την Ελλάδα και αυτοί καλύπτουν ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόντων π.χ. δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, επιστημονικό 
προσωπικό των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, 
δημόσιους φορείς που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος, ιδιώτες κ.λπ. 

 
Δ.2. Δελτία τύπου για τη διεξαγωγή των τριών ημερίδων. Τα δελτία τύπου για τις 

τρεις προαναφερθείσες ημερίδες (εναρκτήρια, ενδιάμεση, τελική) 
δημοσιεύθηκαν από τις ακόλουθες εφημερίδες: 

 Τοπική εφημερίδα «Ανεξάρτητος», με 5.000 φύλλα, στις 17/02/2004. 
 Τοπική εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα», με 4.100 φύλλα, στις 17/02/2004. 
 Τοπική εφημερίδα «Πρόοδος», με 2.500 φύλλα σε συνδρομητές, στις 

17/02/2004. 
 Τοπική εφημερίδα «Παρατηρητής», με 3.500 φύλλα, στις 18/02/2004. 
 Τοπική εφημερίδα «Σερραϊκό Θάρρος», με 1.500 φύλλα, στις 18/02/2004.  
 Εφημερίδα Θεσσαλονίκης «Τύπος Θεσσαλονίκης», με 1.500 φύλλα, στις 

17/02/2004. 

(Τα δελτία τύπου για την εναρκτήρια και ενδιάμεση ημερίδα δόθηκαν στην 1η έκθεση 
προόδου και στο Παράρτημα Β της 6ης έκθεσης προόδου, αντίστοιχα, ενώ της τελικής 
θα δοθούν στην τελική έκθεση του έργου). 
 
Δ.3. Από τον υπεύθυνο του έργου δόθηκε συνέντευξη σε τοπική εφημερίδα και 

τοπικό τηλεοπτικό σταθμό των Σερρών. Η δημοσιογράφος που κάλυψε την 
εκδήλωση ήταν η κα Ειρήνη Παπαδάκη (τηλ. 23210 59404) για την 
εφημερίδα «Ανεξάρτητος» που κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα στις Σέρρες ενώ η 
τηλεοπτική κάλυψη έγινε για το κανάλι «Τηλεεπιλογές», με υπεύθυνο τον κ. 
Θόδωρο Ελιόγλου (τηλ.23210 45015, 45535). 

Προβολή του έργου από την κα Εύη Σοφιανού του Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΜΠΕ) με την προώθηση ενημερωτικού υλικού 
σχετικά με την ημερίδα και τις δράσεις του έργου LIFE-Strymon. Στοιχεία για 
το έργο δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΜΠΕ (http://www.mpa.gr). 

 
 
Ε. Ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας με ομάδες που εκτελούν αντίστοιχες 

προσπάθειες στη Μεσόγειο 
 
Ε.1. Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Λίμνες & Ποτάμια των Βαλκανίων: το 

Νερό Πηγή Ζωής SOS”, που οργανώθηκε στο πλαίσιο της ενότητας της 
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας “Οι Δρόμοι του Νερού – Νέα Βαλκάνια 2003, 
Γέφυρες Πολιτισμού”. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 18-
19 Οκτωβρίου 2003 και το θέμα της εισήγησης του εκπροσώπου του ΕΚΒΥ 
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ήταν “Συμμετοχικός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση του Νερού – Η Περίπτωση 
του Ποταμού Στρυμόνα” (βλ. 1η έκθεση προόδου). 

 
Ε.2. Παρουσίαση του έργου και της μεθοδολογίας του στο διεθνές συμπόσιο με 

τίτλο “Capacity Building Symposium on Integrated Water Management and 
Irrigation”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 11-14 
Οκτωβρίου 2004 (βλ. CD της 3ης έκθεσης προόδου). 

 
 
ΣΤ. Παρουσίαση του έργου και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων σε τοπικές εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται από άλλους φορείς της ευρύτερης περιοχής 

 
ΣΤ.1. Παρουσίαση της συνολικής πορείας και των στόχων του έργου στο 5ο ετήσιο 

οικολογικό φεστιβάλ “Παρ’ όχθην Κερκίνης” που διοργανώθηκε από το Δήμο 
Κερκίνης. Ο τίτλος της εισήγησης ήταν “Πιέσεις στο οικοσύστημα από τις 
γεωργικές δραστηριότητες” (βλ. CD Ενδιάμεσης έκθεσης προόδου). 

 
ΣΤ.2. Παρουσίαση της μεθοδολογίας και της πορείας του έργου στην ενημερωτική 

ημερίδα σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του 
προγράμματος «Life-Περιβάλλον», που διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, 27 Ιουλίου 2005 
(βλ. CD Ενδιάμεσης έκθεσης προόδου). 

 
 
Ζ. Παρουσίαση σε δύο τουλάχιστον έγκριτες επιστημονικές συναντήσεις 

ή/και περιοδικά, εθνικής ή διεθνούς εμβέλειας, της μεθοδολογικής 
προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του έργου 

 
Ζ.1. Παρουσίαση του έργου και της μεθοδολογίας του στο διεθνές συμπόσιο με 

τίτλο «Capacity Building Symposium on Integrated Water Management and 
Irrigation» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, 11-14 
Οκτωβρίου 2004. Τα πρακτικά του συμποσίου, η παρουσίαση του ΕΚΒΥ 
καθώς και φωτογραφικό υλικό, υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή στο CD 
της 3ης έκθεσης προόδου καθώς επίσης και το ευχαριστήριο έγγραφο, από την 
οργανωτική επιτροπή του συμποσίου.  

 
Ζ.2. Το αναγνωστικό κοινό του περιοδικού «ΑΜΦΙΒΙΟΝ» (2.395 αποδέκτες) 

ενημερώθηκε για τη συμμετοχή στο διεθνές συμπόσιο στην 
Κωνσταντινούπολη που προαναφέρθηκε ανωτέρω και ενθαρρύνεται να 
επισκεφθεί την ιστοσελίδα του έργου για περαιτέρω πληροφορίες. Η σχετική 
ανακοίνωση βρίσκεται στη σελίδα 14 του 58ου τεύχους (βλ. Παράρτημα Δ της 
3ης έκθεσης προόδου).  

 
Ζ.3. Παρουσίαση του έργου από τον κ. Παπαδήμο Δημήτριο στη διεθνή 

συνάντηση εργασίας με τίτλο «Agriculture and Environment in the Balkans 
and Turkey: Networking Regional Experience», στο Gembloux του Βελγίου, 
στις 3-4 Ιουλίου 2006 (βλ. CD 6ης έκθεσης προόδου). 
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Ζ.4. Παρουσίαση του έργου σε Διακρατικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg III B Medocc με τίτλο «Υδρολογικές 
λεκάνες Μεσσογείου» (Bassins Versants Méditerranéens), που 
πραγματοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρία Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
(Ανατολική Α.Ε), στη Θέρμη, στις 21-22 Ιουνίου 2006 (βλ. 6η έκθεση 
προόδου). Επίσης, στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στη Λίμνη Κερκίνη και ακολούθησε επιτόπια ενημέρωση, των 
συμμετεχόντων του σεμιναρίου από τους εταίρους του έργου. Για την 
υφιστάμενη κατάσταση της λίμνης ενημερώθηκαν από τον κ. Θεόδωρο 
Ναζιρίδη εκπρόσωπο του ΣΠΑΛΚ. Από τον κ. Μιχαήλ Μήσιο, εκπρόσωπο 
της ΔΕΒ ενημερώθηκαν για τον υφιστάμενο τρόπο διαχείρισης των υδάτων 
του Στρυμόνα. Για τους στόχους του έργου, το σύστημα παρακολούθησης των 
ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των υδάτων καθώς και για την 
προσομοίωση της υδρολογικής λεκάνης του Στρυμόνα ενημερώθηκαν από τον 
εκπρόσωπο του ΕΚΒΥ, κ. Ηρακλή Χαλκίδη (βλ. 6η έκθεση προόδου). 

 
Ζ.5. Διεξαγωγή της ενδιάμεσης ημερίδας του έργου στο Κέντρο Πληροφόρησης 

Κερκίνης, στο Δήμο Κερκίνης, την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006. Τα πρακτικά της 
ημερίδας, το δελτίο τύπου και ο φάκελος της ημερίδας με το πρόγραμμα 
δόθηκαν στο Παράρτημα Β της 6ης έκθεσης προόδου. 

 
Ζ.6. Παρουσίαση του έργου και του τρόπου προσομοίωσης της διαχείρισης των 

υδάτων του Στρυμόνα στη Συνάντηση εργασίας του έργου LIFE-Φύση 
«Διαχείριση ενδιαιτημάτων και παρουσίαση Αρπακτικών πουλιών στο Δέλτα 
και τα στενά του Νέστου» και Τελική Συνάντηση του δικτύου έργων LIFE-
Φύση σε υγροτόπους Ramsar». Τίτλος της διοργάνωσης ήταν «Η συμβολή 
του  LIFE-Φύση ΙΙΙ στην ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών Natura 
2000: η περίπτωση της Ελλάδας». Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Νέα 
Πέραμο Καβάλας στις εγκαταστάσεις του ΙΝΑΛΕ-ΕΘΙΑΓΕ στις 6-9 
Σεπτεμβρίου 2006. Η παρουσίαση του κ. Χαλκίδη Ηρακλή, εκπροσώπου του 
ΕΚΒΥ, δόθηκε στο CD της 6ης έκθεσης προόδου. 

 
Ζ.7. "ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ", την Παρασκευή 2 

Φεβρουαρίου 2007 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα. Η ημερίδα 
διοργανώθηκε από το ΕΚΒΥ στο πλαίσιο του έργου «Ανοιχτές Πύλες στη 
γνώση των οικοσυστημάτων και του νερού», το οποίο συγχρηματοδοτείται 
κατά 70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και κατά 30% από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της Δράσης 
4.4.5 «ΕΡΜΗΣ», πρόγραμμα «Ανοικτές Θύρες - 2ος Κύκλος» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»-Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006. Φωτογραφικό υλικό της ημερίδας καθώς και η 
παρουσίαση του έργου δόθηκαν στο CD της 7ης έκθεσης προόδου. 

 
Ζ.8. Επίσης, την ίδια ημέρα με τη διεξαγωγή της ανωτέρω ημερίδας (2/2/2007) και 

στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια 
έκθεσης με τίτλο: "Νερό, Σταγόνες Γνώσης" στον σταθμό "Σύνταγμα" του 
Αττικού Μετρό. Στον εκθεσιακό χώρο υπήρχε αναρτημένη αφίσα 
παρουσίασης των σημαντικότερων έργων του ΕΚΒΥ και ένα από αυτά ήταν 
το έργο LIFE Strymon. Φωτογραφίες του εκθεσιακού χώρου καθώς και η 
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πρόσκληση των εγκαινίων της έκθεσης δόθηκαν στο CD της 7ης έκθεσης 
προόδου. 
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