
 

 

 

ΓΙΝΕΣΕ ΜΕΡΟ ΜΙΑ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ 
 

Σο Δίκτυο ΜΕΟΓΕΙΟ SOS και η Ένωςη Δημοτικών Επιχειρήςεων Ύδρευςησ-

Αποχέτευςησ (Ε.Δ.Ε.Τ.Α.) ξεκινούν το πρόγραμμα  

ΤΔΑΣΙΝΕ ΓΕΥΤΡΕ: Ενώνουμε τη φωνή μασ για το νερό! 
 

Πρόκειται για μια προςπάθεια εςτιαςμένη ςτην προώθηςη μιασ νέασ, ςυμμετοχικήσ κουλτούρασ 

για το αςτικό και ημιαςτικό νερό, που επιχειρεί να ςυμβάλει ςτην ελαχιςτοποίηςη του 

ςημαντικού ελλείμματοσ  ςυςτηματικήσ και ουςιαςτικήσ ενημέρωςησ, επιμόρφωςησ και 

ευαιςθητοποίηςησ των πολιτών και των αρμόδιων φορέων ςτα θέματα τησ διαχείριςησ του 

νερού ςτισ πόλεισ. 

Η επίτευξη των ςτόχων του προγράμματοσ επιδιώκεται μέςα από ολοκληρωμένεσ παρεμβάςεισ 

που περιλαμβάνουν δράςεισ περιβαλλοντικήσ εκπαίδευςησ ςε ςχολεία, πανεπιςτήμια και 

εκπαιδευτικούσ, εργαςτήρια ανάπτυξησ ςυμμετοχικών διαδικαςιών με φορείσ και πολίτεσ, δια-

δραςτικέσ εκδηλώςεισ ευαιςθητοποίηςησ, καθώσ και επιμορφωτικά ςεμινάρια του ςτελεχιακού 

προςωπικού των επιχειρήςεων ύδρευςησ/αποχέτευςησ ςε θέματα επικοινωνίασ, εκπαίδευςησ 

και διαβούλευςησ με τουσ πολίτεσ. 

το πλαίςιο αυτό, φορείσ και πολίτεσ καλούνται να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτισ δράςεισ 

ενημέρωςησ, εκπαίδευςησ και διαβούλευςησ, με ςτόχο την ιεράρχηςη και ανάδειξη των 

βαςικότερων ζητημάτων διαχείριςησ νερού ςτην πόλη τουσ, την καταγραφή των ιδιαίτερων 

χαρακτηριςτικών κάθε περιοχήσ και τον προςδιοριςμό των απαιτούμενων μέτρων και πολιτικών 

που πρέπει να εφαρμοςτούν προκειμένου να επιτευχθεί η βιώςιμη διαχείριςη του αςτικού νερού. 

υμμετέχοντασ ςτο πρόγραμμα ΤΔΑΣΙΝΕ ΓΕΥΤΡΕ οι πολίτεσ εμπεδώνουν μία νέα ςχέςη με τον 

πολύτιμο φυςικό πόρο, ςτην οποία ςυνυπάρχουν το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα τησ πρόςβαςησ  

ςε καθαρό και επαρκέσ νερό με την  υποχρέωςη έμπρακτησ ςυμβολήσ ςτην προςταςία του, μέςα 

από οργανωμένεσ διαδικαςίεσ που, με τη ςυμβολή και των αρμόδιων φορέων, θα επιςφραγίςουν 

τη βιώςιμη διαχείριςή του. 

Για τη βέλτιςτη υλοποίηςη τησ διαβούλευςησ και των ςυμμετοχικών διαδικαςιών έχει ήδη 

καταρτιςτεί ειδικό Ερωτηματολόγιο προσ τουσ πολίτεσ με ςτόχο την καταγραφή των βαςικών 

ζητημάτων και των δυνατοτήτων διαχείριςησ του αςτικού νερού ςτην περιοχή τουσ. Μπορείτε, 

ακόμη, να επιςκεφθείτε τη ςελίδα του προγράμματοσ ΤΔΑΣΙΝΕ ΓΕΥΤΡΕ ςτο facebook. 

Οι πόλεισ ςτισ οποίεσ πραγματοποιούνται οι παρεμβάςεισ είναι το Αγρίνιο, η Αλεξανδρούπολη, τα 

Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη, η Λαμία, η Λάριςα, το Ρέθυμνο, οι έρρεσ και η ύροσ. 
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