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Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη διακρατική εκδήλωση του έργου «Κοινό Σύστημα Διαχείρισης 

Υδάτινων Πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα – “WRESTLE» στην Αλεξανδρούπολη 

 

Την Παρασκευή 21/10/2022 πραγματοποιήθηκε η διακρατική εκδήλωση του έργου 

«WRESTLE», στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, από τον επικεφαλή δικαιούχο του έργου, τη 

Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των 

συμμετεχόντων αναφορικά με τα αποτελέσματα του έργου, στην οποία συμμετείχε αρκετά 

μεγάλος αριθμός ατόμων.  

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, δηλώνοντας  ιδιαιτέρως χαρούμενος για το έργο αυτό και τα 

αποτελέσματα που έχει αποφέρει. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του Δήμου Κρέσνα έκανε 

τον χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί στην 

εκδήλωση λόγω προσωπικών υποχρεώσεων. 
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε μια παρουσίαση σχετικά με τον Τρόπο 

Υδροδότησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εστιάζοντας στις προκλήσεις που αντιμετώπισε 

ο δήμος και στους τρόπους με τους οποίους έχουν ξεπεραστεί. Επιπλέον, εκπρόσωποι κάθε 

δικαιούχου ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα που έχουν παραχθεί. Ο 

εξωτερικός σύμβουλος της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης παρείχε πληροφορίες για τις 

συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και περιέγραψε εν συντομία το σύστημα 

παρακολούθησης. Το κοινό σύστημα παρακολούθησης περιγράφηκε λεπτομερώς από τον 

εξωτερικό σύμβουλο που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία του.  

Ο Εξωτερικός Σύμβουλος της ΚΕΔΕ έδωσε πληροφορίες για την ιστοσελίδα και τους 

λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου. Παρουσιάστηκε η αφίσα, το 

πανό, τα φυλλάδια, τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία καθώς και οι εκπαιδευτικές 

συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με το κοινό σύστημα παρακολούθησης και την 

Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης. Επιπλέον, εκπρόσωπος του Δήμου Ξάνθης 

και της ΔΕΥΑΞ δεν μπόρεσε να παραστεί στην εκδήλωση, αλλά δημιούργησε ένα βίντεο το 

οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα. Αρχικά, έδωσε πληροφορίες για την πρόοδο που 

έχουν σημειώσει μέχρι τώρα οι δύο εταίροι και όσον αφορά τη ΔΕΥΑΞ, η εγκατάσταση του 

εξοπλισμού καθώς και η ενσωμάτωση και η παραμετροποίησή του έχουν ολοκληρωθεί, 

αλλά η πιλοτική λειτουργία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.  

Ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ «SWPIC» και του Δήμου Κρέσνα έκανε το κλείσιμο της εκδήλωσης. 

Ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις εκδηλώσεις, εκστρατεία ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης καθώς και δημόσιες προμήθειες 

παράδοσης και εγκατάστασης εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές 

συσκευές. Επιπρόσθετα, έχει δημιουργηθεί ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η αφίσα, τα φυλλάδια και το πανό. Έχουν επίσης πραγματοποιηθεί 

οι δραστηριότητες που αφορούν τον πυρήνα του έργου, δηλαδή το σύστημα 

παρακολούθησης. Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν μερικά αναμνηστικά δώρα στους 

συμμετέχοντες με επεξήγηση στην αγγλική και τη βουλγαρική γλώσσα. 

 


