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Συμμετοχή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Mediterranean – CASTWATER

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ) μέσα στο πλαίσιο της ενεργούς
συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, οργάνωσε με επιτυχία στη Λεμεσό
την 3η συνάντηση του έργου CASTWATER το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean (με τριετή διάρκεια 1/11/2016
μέχρι 31/10/2019). Το ΣΥΛ αποτελεί βασικό εταίρο στο Έργο και φιλοξένησε, εκτός
από εκπροσώπους από το Δήμο Ρεθύμνου που είναι ο επικεφαλής εταίρος,
εκπροσώπους από την Emilia Romagna Region (Ιταλία), Veneto Region (Ιταλία),
Πανεπιστήμιο Πατρών (Ελλάδα), Euromediterranean Water Institute Foundation
(Ισπανία), Institute of Agriculture and Tourism (Κροατία), InnDEA-Foundation
Community (Ισπανία), Department of Council of Herault (Γαλλία), Malta Regional
Development and Dialogue Foundation (Μάλτα) και Sustainable Energy and Water
Conservation Unit (Μάλτα), που είναι και οι υπόλοιποι εταίροι του Έργου.
Το πρόγραμμα CASTWATER, είναι υψίστης σημασίας, αφού έχει ως στόχο την
εξοικονόμηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στον τουριστικό
τομέα των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, η
Κύπρος συμμετέχει σε μια συνολική προσπάθεια για προώθηση της αειφόρου
ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την
ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και πρακτικών που εστιάζουν σε βασικούς τομείς όπως
τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων. Πιο
συγκεκριμένα, μέσα από το Έργο θα καθοριστούν ορθολογιστικές λύσεις και
αναγκαίες πολιτικές για τη βελτίωση της χρήσης και της διαχείρισης των αναγκών
του νερού στον τομέα του τουρισμού, και θα σχεδιαστούν προγράμματα
ενημέρωσης όσων δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα καθώς και των
αρμοδίων δημόσιων υπηρεσιών.
Η συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος στη Λεμεσό, είχε ως κύριο στόχο την
ανασκόπηση των αποτελεσμάτων κατά το πρώτο έτος του Έργου, το συντονισμό
των μελλοντικών δραστηριοτήτων και την αξιολόγηση των εταίρων για τη μέχρι
σήμερα πορεία του Έργου.
Στη φωτογραφία ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού κος
Σωκράτης Μεταξάς, παρουσιάζει το αντικείμενο του έργου.
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