
                             
 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

16/9/2013 

Το επιςτέγαςμα μιασ εξάμηνησ προςπάθειασ καταγραφήσ των υφιςτάμενων 

προβλημάτων, αλλά και ανταλλαγήσ εμπειριών, καλών πρακτικών και 

τεχνογνωςίασ, ανάμεςα ςε Έλληνεσ και Γερμανούσ εμπειρογνώμονεσ, με 

αντικείμενο τη βιώςιμη αςτική χρήςη του νερού, παρουςιάζεται  υπό  τη μορφή 

χρηςτικού οδηγού ςε ενδιαφερόμενουσ φορείσ, αλλά και ςτο ευρύ κοινό, 

επιχειρώντασ να ειςφέρει καινοτόμεσ και ουςιαςτικέσ  προτάςεισ ςτο πεδίο τησ 

υδατικήσ διαχείριςησ ςε επίπεδο πόλεων. 

Πιο ςυγκεκριμένα, το  Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS, το Δίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΠΡΑΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και το Ίδρυμα ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδοσ διοργανώνουν 

εκδήλωςη/ςυνέντευξη τύπου με αφορμή την παρουςίαςη του 
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την Πέμπτη 26 επτεμβρίου 2013 και ώρα 10.30π.μ. ςτην αίθουςα Δ.. τησ 

Κεντρικήσ Ένωςησ Δήμων Ελλάδοσ(ΚΕΔΕ, Ακαδημίασ 65 & Γενναδίου, 3οσ 

όροφοσ), ο οποίοσ ςυντάχθηκε ςτο πλαίςιο τησ Πρωτοβουλίασ ΤΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 

ΣΟ ΝΕΡΟ και απευθύνεται ςε Οργανιςμούσ Ύδρευςησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ. 

 

Στην εκδήλωςη θα ςυμμετάςχουν με τοποθετήςεισ τουσ εκπρόςωποι των τριών 

φορέων που απαρτίζουν την πρωτοβουλία ΤΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ, τησ 

κεντρικήσ και τοπικήσ διοίκηςησ, τησ επιςτημονικήσ κοινότητασ κ.ά. Η 

παρουςίαςη του Οδηγού καλών πρακτικών, ο οποίοσ περιέχει αναλυτικέσ 

προτάςεισ και κατευθύνςεισ ςε επικοινωνιακό, τεχνικό και διοικητικό/πολιτικό 

επίπεδο για την αειφορία του αςτικού νερού, θα αποτελέςει το εφαλτήριο για 

μια ευρύτερη ςυζήτηςη πάνω ςτισ χρόνιεσ προκλήςεισ που αντιμετωπίζουν οι 

υδατικοί πόροι ςε επίπεδο δήμων, αλλά και ςτα αναγκαία βήματα, που πρέπει 

και μπορεί να γίνουν για την αντιμετώπιςή τουσ. 

Ο Οδηγόσ καλών πρακτικών για τη βιώςιμη διαχείριςη αςτικού νερού θα 

διοχετευτεί προσ τουσ Οργανιςμούσ Ύδρευςησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ, με ςτόχο 

να αποτελέςει ένα χρήςιμο εγχειρίδιο μεθοδολογίασ, που θα τουσ προςφέρει 

εφαρμόςιμεσ προτάςεισ και εργαλεία και ταυτόχρονα θα  ενδυναμώςει το ρόλο 

τουσ ςτην προςπάθεια βιώςιμησ διαχείριςησ των υδατικών πόρων. 

 



                             
 

 

ημείωμα προσ τουσ ςυντάκτεσ 

 

Η  ΤΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου ΜΕΟΓΕΙΟ SOS, του 

Δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και του Ιδρύματοσ ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδοσ, η 

οποία αποτελεί απότοκο των ςυμπεραςμάτων τησ έρευνασ Απο-Σιμώντασ το Νερό, που 

διεξήγαγε το Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS το 2012 με άξονα την ανάγκη περαιτέρω 

ενημέρωςησ- εκπαίδευςησ- ευαιςθητοποίηςησ των πολιτών και των δήμων, τόςο ςε 

επίπεδο εξοικονόμηςησ των διαθέςιμων υδατικών πόρων όςο και γενικότερα ςε επίπεδο 

βιώςιμησ διαχείριςησ του αςτικού νερού. τη διάρκεια υλοποίηςησ τησ πρωτοβουλίασ 

πραγματοποιήθηκαν ςειρά ενημερωτικών ςυναντήςεων – ανταλλαγήσ εμπειριών μεταξύ 

Ελλήνων και Γερμανών εμπειρογνώμων ςε θέματα πολιτικήσ και τεχνογνωςίασ 

διαχείριςησ υδατικών πόρων ςε ό,τι αφορά τισ πηγέσ, τουσ τρόπουσ επεξεργαςίασ και την 

κατανάλωςη, δράςεισ ενημέρωςησ και ευαιςθητοποίηςησ ςε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Ο Οδηγόσ καλών πρακτικών για τη βιώςιμη διαχείριςη αςτικού νερού προσ τουσ 

Οργανιςμούσ Ύδρευςησ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ, η αποτύπωςη δηλαδή  ςε ένα εύχρηςτο 

εγχειρίδιο του γνωςτικού προΰόντοσ τησ διαδικαςίασ που προηγήθηκε, ήταν από τουσ 

βαςικούσ ςτόχουσ τησ πρωτοβουλίασ, προκειμένου να ειςφέρει ουςιαςτικά και 

αξιοποιήςιμα αποτελέςματα. Ο εν λόγω Οδηγόσ χωρίζεται ςε 4 βαςικέσ ενότητεσ, οι 

οποίεσ αναφέρονται ςε α) μεθοδολογίεσ επικοινωνιακήσ προςέγγιςησ των χρηςτών, 

β)τεχνικέσ διαχείριςησ, γ)χρηματοδοτικά εργαλεία και δ) πολιτικέσ διαχείριςησ, πάντα με 

άξονα το αςτικό νερό. 
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