Ιωάννινα, 18/3/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η 22θ Μαρτίου κακιερϊκθκε ωσ Παγκόςμια Ημζρα για το Νερό,

(World Water Day), ςτθν

ςυνδιάςκεψθ του ΟΗΕ ςχετικά με το περιβάλλον και τθν ανάπτυξθ, που πραγματοποιικθκε ςτο Ρίο
ντε Σηανζϊρο τθσ Βραηιλίασ το 1992 αναγνωρίηοντασ τθν ςθμαντικότθτα του φυςικοφ αυτοφ πόρου
για τθ φπαρξθ και διατιρθςθ τθσ ηωισ ςτον πλανιτθ μασ.
Με 2,2 διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ παγκοςμίωσ, δθλαδι πάνω από το ¼ του παγκόςμιου
πλθκυςμοφ, βάςει των ςτοιχείων τθσ Ζκκεςθσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (ΠΟΤ) και τθσ
UNICEF, να ηουν πολφ πιο κάτω από τα ςφγχρονα πρότυπα για τθν αςφαλι φδρευςθ και
αποχζτευςθσ δικαιολογείται πλιρωσ το γεγονόσ ότι θ πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό και αποχζτευςθ
αποτελεί τον 6ο Στόχο για τθν Βιώςιμθ Ανάπτυξθ τθσ Αντηζντασ για το 2030 που ψθφίςτθκε το
2015 από το ΟΗΕ.
Όλα τα παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με τθν κλιματικι αλλαγι που επθρεάηει άμεςα τθν υδατικι
κρίςθ, ποιοτικι και ποςοτικι, κάνουν τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ Υδατοσ όπωσ θ ΔΕΤΑ Ιωαννίνων, να
ςτραφοφν ςτθν διεφρυνςθ των ςυνεργαςιϊν τουσ για τθν προςταςία και τθν ορκολογικι διαχείριςθ
του πολφτιμου αυτοφ φυςικοφ πόρου. υνεργαςιϊν που επιβάλλεται να επεκτείνονται πζρα από τα
ςφνορα των κρατϊν και να ενιςχφουν διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ για τθν ανάπτυξθ προτφπων, τθν
ανταλλαγι τεχνογνωςίασ αλλά και τθν υιοκζτθςθ κοινϊν καλϊν πρακτικϊν για τθν αςφαλι διάκεςθ
πόςιμου νεροφ, ειδικά ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ περιοχισ μασ.
Μία τζτοιου είδουσ ςτοχευμζνθ ςυνεργαςία αποτελεί και το πρόγραμμα με το ακρωνφμιο SAVE
WATER ςτο οποίο ςυμμετζχει ωσ Εταίροσ θ ΔΕΤΑ Ιωαννίνων ςτα πλαίςια του Διαςυνοριακοφ
Προγράμματοσ Interreg Ελλάδα Αλβανία. Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ διακρατικισ αυτισ ςυνεργαςίασ για
τθν ΔΕΤΑ Ιωαννίνων είναι θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν για τθν ποιοτικι παρακολοφκθςθ, τθν

καταγραφι των καταναλϊςεων αλλά και τον περιοριςμό των διαρροϊν ςτον βαςικό πολεοδομικό
τθσ πόλθσ των Ιωαννίνων.
Μζςω επίςθσ τθσ γενικότερθσ ςυνεργαςίασ των Εταίρων του SAVE WATER κα αναπτυχκεί κοινι
μεκοδολογία, (Μνθμόνιο υνεργαςίασ, MOU), για τθν διαχείριςθ των υδάτινων πόρων ςτθν περιοχι
ενδιαφζροντοσ. Μεκοδολογία θ οποία βαςίηεται, ςτθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ, ςτθν ςυνεχι
παρακολοφκθςθ τθσ ποςότθτασ και ποιότθτασ των υδατικϊν πόρων, ςτθν λιψθ μζτρων πρόλθψθσ,
και ςτθν ανάπτυξθ κοινϊν ςχεδίων ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ εναλλακτικϊν λφςεων για
αντιμετϊπιςθ μελλοντικϊν προβλθμάτων με χριςθ νζων ςφγχρονων τεχνολογιϊν.
Η ΔΕΤΑ Ιωαννίνων ςτθρίηει λοιπόν ζμπρακτα τον ςτόχο τθσ φετινισ Παγκόςμιασ Ημζρασ για το
Νερό τόςο επεκτείνοντασ τισ δράςεισ τθσ μζςω κοινϊν πρωτοβουλιϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο για
τθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ για «αυτοπροςταςία» και «ανανζωςθ».
Κάτι που καλεί να κάνουν και όλοι οι δθμότεσ των Ιωαννίνων, ςτον βακμό που τουσ αναλογεί, για
τθν ορκολογικι χριςθ αυτοφ του πολφτιμου αγακοφ που μασ παρζχεται από τθν φφςθ. Δεν
μποροφμε απλά να μζνουμε κεατζσ· όλοι και ο κακζνασ ξεχωριςτά διαδραματίηουμε ζνα ςθμαντικό
ρόλο ςτθν ανκρϊπινθ αλυςίδα προςταςίασ των υδάτινων πόρων ςτθρίηοντασ ςε κάκε φάςθ των
δραςτθριοτιτων μασ τισ δυνατότθτεσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ που ηοφμε να μασ παρζχει … ηωι!

