
Ημερίδα Watermicro 

Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα 

Αρχικό Πρόγραμμα ημερίδας  

 09.00 Προσέλευση-Χαιρετισμοί 

09.30 

«Ο ρόλος της Βακτηριακής ποιότητας του θαλασσινού νερού στην 
ποιότητα της εντερικής μικροβιακής χλωρίδας των ψαριών εκτροφής», 
Δρ. Μ. Γιαγνίση, ΕΛΚΕΘΕ 

09.50 

«Lab-on-a-chip: H τεχνολογία του μέλλοντος στον έλεγχο της ποιότητας 
νερού», Αδαμαντία Ευστρατίου, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης 
Θαλασσών, Παν/μιο Αιγαίου 

10.10 
 «Κλιματική Αλλαγή και ποιότητα υδάτινου Περιβάλλοντος», Απόστολος 
Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών 

10.30 Καφές-Διάλειμμα 

10.45 
«Παρουσίαση εργαστηριακού σχήματος εταιρείας 2011-2012», Δρ. 
Βασιλαντωνοπούλου Τζίνα, Βιολόγος, ΕΥΔΑΠ  

10.50 «Στατιστική ανάλυση εργαστηριακού σχήματος 2011», Ε.Σμέτη, ΕΥΔΑΠ  
11.30 Συζήτηση 

Γενική Συνέλευση Εταιρείας 

12.00 
Εκλογοαπολογιστική συνέλευση (Απολογισμός από Πρόεδρο, Ορισμός 
εφορευτικής επιτροπής, υποβολή υποψηφιοτήτων για Δ.Σ) 

12.30 Εκλογές 
14.00 Ανακήρυξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου  
15.00  Συνεδρίαση νέου Δ.Σ 

 



Ξενοδοχείο Τιτάνια 

  

Το ΤΙΤΑΝΙΑ βρίσκεται επί της Πανεπιστημίου, σε απόσταση αναπνοής από τα 
σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία της πόλης, (όπως, το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Εθνική Βιβλιοθήκη,  η Βουλή των Ελλήνων) αλλά 
και κοντά με την Ακρόπολη.  
Η εύκολη πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο της πόλης,  στο μετρό, (το Τιτάνια βρίσκεται 
ανάμεσα σε δυο σταθμούς) αλλά και τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία,  
τραίνα κλπ)καθώς επίσης και οι πολυάριθμες επιλογές νυχτερινής διασκέδασης, 
αναδεικνύουν την προνομιακή θέση του Τιτάνια, προσφέροντας  στους φιλοξενούμενους 
του μοναδικές δυνατότητες επιλογών.  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ  

1. Μπορείτε να πάρετε ένα ταξί από το αεροδρόμιο (κόστος περίπου 30 ευρώ) ή ένα 
λεωφορείο, το οποίο θα σας οδηγήσει στο κέντρο της Αθήνας. Από το αεροδρόμιο 
μπορείτε να πάρετε το E94 λεωφορείο (υπηρεσία 24 ωρών) που πηγαίνει στον 
κοντινότερο σταθμό μετρό "ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ" (γραμμή 3). Από εκεί θα πάρετε το 
μετρό μέχρι το σταθμό "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ". Το ξενοδοχείο μας είναι μόλις δύο 
τετράγωνα από εκεί.  

2. Επιπλέον, μπορείτε να πάρετε το E95 λεωφορείο (υπηρεσία 24 ωρών), το οποίο 
πηγαίνει στο τετράγωνο "ΣΥΝΤΑΓΜΑ". Από εκεί μπορείτε να πάρετε το μετρό μέχρι 
το σταθμό "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ". Το ξενοδοχείο μας είναι 5 τετράγωνα από το 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ (15 λεπτά απόσταση με τα πόδια), είτε να πάρετε ένα ταξί.  

3. Τέλος εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε το μετρό (γραμμή 3) από τον αερολιμένα 
μέχρι το σταθμό "ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ". Μετά παίρνετε το μετρό για Ομόνοια και στην 
πρώτη στάση (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) αποβιβάζεστε. Το ξενοδοχείο είναι περίπατος 3 
λεπτών από τη στάση "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ". 

 


	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

