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Αγαπητοί,

H Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας

(Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τμήμα Πολιτικών

Μηχανικών και η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., σας προσκαλούν στην ημερίδα

ενημέρωσης με θέμα «Ανάπτυξη Διακρατικής Στρατηγικής και

Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση του μηχανισμού ασφάλειας στα

συστήματα ύδρευσης», η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 21

Νοεμβρίου 2022, ώρα 11:00 π.μ. στο σύνδεσμο

https://us02web.zoom.us/j/83647029969?pwd=S0FGZFdBbXNkazJ

VRGJRV3J2S2JWdz09 (κωδικός 857506)

Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των Σχεδίων Ασφάλειας

Νερού, το εταιρικό σχήμα του έργου MUHA ανέπτυξε ένα

εναρμονισμένο κείμενο Διακρατικής Στρατηγικής, Σχέδια Δράσης

και εργαλεία. Το σχέδιο της Διακρατικής Στρατηγικής που

ονομάζεται REWAS ADRION Charta και τα Σχέδια Δράσης θα

παρουσιαστούν στις ημερίδες ενημέρωσης των εμπλεκόμενων

φορέων σε εθνικό επίπεδο. Στόχο της διοργάνωσης αποτελεί η

ουσιαστική συμβολή των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό

επίπεδο στην οριστικοποίηση της προαναφερόμενης Στρατηγικής

ενισχύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησής της. Κύριος στόχος της

Διακρατικής Στρατηγικής REWAS ADRION Charta είναι να συνοψίσει

τις εμπειρίες από την χρήση της εργαλειοθήκης και των μεθόδων

που αναπτύχθηκαν στο έργο MUHA. Οι εμπλεκόμενοι φορείς θα

έχουν την δυνατότητα να συνεισφέρουν μέσω σχετικών

ερωτηματολογίων που αφορούν στη βελτίωση της προτεινόμενης

Στρατηγικής σε τρία επίπεδα:

• Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης:

https://forms.gle/bEuH1csos39DfLJfA

• Διευθύνσεις Υδάτων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων:
https://forms.gle/2kwhJaVEBNRM4mSy6

• Φορείς Πολιτικής Προστασίας:

https://forms.gle/MPbQMnPDQ4esspk26

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, παρακαλώ

επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://muha.adrioninterreg.eu/ .

Εκ μέρους της ΔΕΥΑ Λάρισας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πληροφορίες:

Αργύρης

Παπακωνσταντίνου

Φορέας:

Δημοτική Επιχείρηση

Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Λάρισας

Email: deyal1@otenet.gr

Με την υποστήριξη της
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11:00 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 11:45

Εγγραφές

Παρουσίαση των δράσεων

του έργου MUHA
Αναστασία Παπαδοπούλου,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παρουσίαση της

Διακρατικής Στρατηγικής

και των Σχεδίων Δράσης
Αναστασία Παπαδοπούλου,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11:45 – 12:45 Συζήτηση των Σχεδίων

Δράσης
• Επιχειρήσεις Ύδρευσης –

Αποχέτευσης

• Φορείς Πολιτικής Προστασίας

• Διευθύνσεις Υδάτων

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Συντονιστής: Αργύρης

Παπακωνσταντίνου, ΔΕΥΑΛ

12:45 – 13:00 Συμπεράσματα

Με την υποστήριξη της
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