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Τηλε -Ημερίδα της ΟΙΚΙΠΑ για τη διάβρωση των ακτών 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Την Τέταρτη 13 Απριλίου 2022 ώρα 6:00 μ.μ. 

 

 

Τηλε-ημερίδα με θέμα: «Διάβρωση των ακτών: Τι έγινε μέχρι σήμερα-απαιτούμενες 

παρεμβάσεις» διοργανώνει η Οικολογική Κίνηση Πάτρας υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου 

Πατρών, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 στις 6.00μμ. 

 

Με στόχο τη συμβολή στη μεθοδική προσέγγιση του προβλήματος και την ενημέρωση του κοινού 

η ΟΙΚΙΠΑ επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή δυσχεραίνει το πρόβλημα της αντιμετώπισης της 

διάβρωσης των ακτών, ενισχύοντας ως τα άκρα τα καιρικά φαινόμενα, ενώ η άναρχη δόμηση 

έρχεται να επιβαρύνει την όλη κατάσταση. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πιεστική 

ανάγκη και απαιτείται η λήψη μέτρων. 

Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι πανεπιστημιακοί καθηγητές κ.κ. Αθανάσιος Δήμας και Νικόλαος 

Δεπούντης καθώς και εκπρόσωποι του ΤΕΕ, του ΓΕΩΤΕΕ και της ΟΙΚΙΠΑ. 

Την ημερίδα θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Βασίλης Αϊβαλής και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ 

Αθανάσιος Πετρόπουλος, ενώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών θα απευθύνουν χαιρετισμό ο 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης κ. Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Κοσμήτορας της σχολής 

Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών   κ. Γιώργος Παπαθεοδώρου. 

Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο δημοσιογράφος κ. Κωνσταντίνος Μάγνης, Διευθυντής της 

εφημερίδας «Πελοπόννησος». 

Η τηλε-ημερίδα θα φιλοξενηθεί στην  e-πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα 

στη διεύθυνση: https://upatras-gr.zoom.us/j/97095683427 και   στο   

https://www.facebook.com/groups/oikipa 

Η τηλε-ημερίδα σηματοδοτεί τα 36 χρόνια λειτουργίας της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. και τα 31 χρόνια έκδοσης της 

περιοδικής έντυπης έκφρασής της «Εν Αιθρία» και εντάσσεται στο πλαίσιο της συμφωνημένης, 

μέσω μνημονίου, συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών – ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.  με στόχο την προώθηση των 

περιβαλλοντικών στόχων μέσω της Επιστήμης. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ   Δημοσιογράφος κ. Κωνσταντίνος Μάγνης Διευθυντής της εφημερίδας 
«Πελοπόννησος»  

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

6:00 -6:20 μ.μ. 

• Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης  Πανεπιστημίου Πατρών   κ. Παναγιώτης Δημόπουλος 

• Κοσμήτορας της σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών   κ. Γιώργος 
Παπαθεοδώρου  

• Πρόεδρος ΤΕΕ τ. Δ.Ε. κ. Βασίλης Αϊβαλής  

• Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ ΔΕ κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

6:20 – 6:30μ.μ. «Διάβρωση ακτών στην Αχαΐα: Διαστάσεις, κενά  πολιτικής, προοπτικές». 

Εισηγητής: Γιώργος Κανέλλης, εκπρόσωπος της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. 

 

6:30 – 6.45 μ.μ. «Ακτομηχανική θεώρηση της διάβρωσης και των έργων προστασίας των ακτών».  

Εισηγητής: Αθανάσιος Δήμας καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών  

 

6.45 – 7.10 μμ.  

«Πιλοτικές έρευνες στο Νότιο τμήμα του Πατραϊκού κόλπου -  Παρακολούθηση της διάβρωσης των 
ακτών για το έργο TRITON».  

Εισηγητής: Νικόλαος Δεπούντης επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας.  

«Εκτίμηση της παράκτιας τρωτότητας»  

Εισηγητής: Β. Μπουμπούλης  υποψήφιος διδάκτορας  του Τμήματος Γεωλογίας 

7:10 –7:25μ.μ. «Διάβρωση Ακτών στην Αχαΐα. Μέτρα αντιμετώπισης και Συστήματα 
παρακολούθησης επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής» 

Εισηγητής: Γεράσιμος Κολοκυθάς  Εκπρόσωπος ΤΕΕ/ΤΔΕ , μέλος Μ.Ε. Περιβάλλοντος  

7.25 - 7.50μμ «Αίτια διάβρωσης ακτών - Υδρομορφολογική αλλοίωση - Διαχειριστικό πλαίσιο 
αντιμετώπισης». 

Εισηγητής: Νικόλαος Κατριβέσης εκπρόσωπος του Παραρτήματος ΓΕΩΤΕΕ , Δρ. Γεωλόγος 

 

7:50 – 8.00μ.μ. Απαντήσεις  σε ερωτήσεις  

 

Κλείσιμο Ημερίδας  


