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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες 

για το 2019 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες πραγματοποίησε την 

πρώτη συνεδρίαση για το έτος 2019, την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, στα γραφεία της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στην Αθήνα. 

Ο Πρόεδρος του Δικτύου ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ σχετικά με την ένταξη και 

συμμετοχή του Δικτύου σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα, το «Sports Activator» και 

το «Euro paragedon» που σχετίζονται με τον αθλητισμό των νέων και την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων στις λίμνες. Ο Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δεύτερο 

πρόγραμμα, το οποίο αφορά την προαγωγή και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών 

στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών μέσω του αθλητισμού για τα 

άτομα με σωματικές ή διανοητικές ιδιαιτερότητες. 

Επιπλέον, τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν την πραγματοποίηση της Ετήσιας 

Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο Δήμο Λίμνης 

Πλαστήρα, παράλληλα με τη διεξαγωγή του Θεματικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ για το 

Νερό, ενώ προσδιόρισαν τη θεματολογία της Συνέλευσης. 
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Επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε για τη συμμετοχή του Δικτύου για δεύτερη 

συνεχή χρονιά, στη Διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Περιβάλλοντος Verde.tec, η οποία 

αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας και συνάντησης του Δικτύου και των 

Μελών του, με σημαντικούς φορείς και στελέχη του τομέα του περιβάλλοντος και 

της πράσινης οικονομίας. 

Στη συνέχεια, τα Μέλη ενημερώθηκαν για την υπογραφή Μνημονίου 

Συνεργασίας με το Δίκτυο Δήμων Περιοχής Πίνδου, με στόχο την αμοιβαία ανάληψη 

πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής 

των κατοίκων τους, προωθώντας την προστασία και την ορθή χρήση των φυσικών 

πόρων. Στο ίδιο πλαίσιο τα Μέλη του ΔΣ συμφώνησαν για την αποστολή 

αντιπροσωπείας και από τα δύο Δίκτυα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες 

τον επόμενο μήνα, με στόχο τη συνάντηση με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές για την 

προώθηση εξεχόντων ζητημάτων και των δύο Δικτύων, όπως λόγου χάρη Ηλεκτρική 

Ενέργεια και Αντισταθμιστικά Οφέλη, ζητήματα Πόσιμου Νερού, θεσμικό πλαίσιο 

Υδατοδρομίων, Λιμνιαίες Δράσεις και Δραστηριότητες, κ.α.  

Τέλος, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου συζητήθηκαν επίσης διάφορα τεχνικά 

και διοικητικά θέματα του Δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν ομόφωνα: 

1) Ο οικονομικός απολογισμός 2018 και ο προϋπολογισμός 2019 του Δικτύου. 

2) Η είσοδος στο Δίκτυο ως πλήρων μελών των Δήμων Ηράκλειας και 

Πωγωνίου. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


