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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το σύγχρονο Κοινοτικό πλαίσιο
για τη διαχείριση των υδατικών πόρων
Oι υποψήφιοι νομάρχες Θεσσαλονίκης, με παρεμβάσεις τους, θα
τοποθετηθούν και αυτοί στο εξαιρετικά επίκαιρο και κρίσιμο θέμα της
Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων, στην ημερίδα που διοργανώνουν για την
Παρασκευή 27/9/02 τo Tεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης και ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών/Τμ. Βόρ. Ελλάδας.
Η ημερίδα με θέμα « Διαχείριση των Υδατικών Πόρων · Οδηγία
2000/60 Ε.Ε.» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δικηγορικού
Συλλόγου Θεσσαλονίκης
(Τσιμισκή 103) με ώρα έναρξης των
εργασιών, 9.30 π.μ.
Οι εργασίες της διοργάνωσης θα αρχίσουν με χαιρετισμό του Υπουργού
Μακεδονίας · Θράκης Γ. Πασχαλίδης και του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας Η. Λιακόπουλου, ενώ στη συνέχεια, εξειδικευμένες
εισηγήσεις θα γίνουν από στελέχη των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και
Γεωργίας, τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη συντονιστική ομάδα της Ε.Ε. για
την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60 Ε.Ε. στέλεχος του φορέα διαχείρισης του
υδατικού δυναμικού της Μασσαλίας · Γαλλία και , στέλεχος εταιρείας
παραγωγής και εφαρμογής μοντέλων προσομοίωσης από την Αυστρία.
Αναλυτικότερα, κατά την εκδήλωση θα γίνουν οι παρακάτω εισηγήσεις:
«Η πρόταση νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία και διαχείριση των
υδάτων- Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60 Ε.Ε.» από τον κ. Αν. Λαζάρου,
ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Νερών.
«Απόψεις του Υπουργείου για τη διαχείριση υδατικών πόρων και την
εναρμόνιση με την 2000/60 Ε.Ε.» εκπρόσωπος του υπουργείου Γεωργίας,
Γενική Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Γεωργικών Διαρθρώσεων.
«Κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60 Ε.Ε. στην Ελλάδα»
από τον κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη, καθηγητή Ε.Μ.Π.
«Η εμπειρία από τη διαχείριση των υδάτων στη Γαλλία. Η περίπτωση
της λεκάνης του ποταμού Durance στη Ν.Δ.Γαλλία» από τον Denis Baudequin,
Ηead of hydraulic infrastructure and water management service, Ministry of A
griculture, Regional Direction forProvence-Cote d’ Azur.
«Διαχείριση υδατικών πόρων: Αρχές- Εργαλεία- Εφαρμογές» από
τον dr. Kurt Fedra, Enviromental Software & Services GmbH
«Σύγχρονες
τεχνικές
συνεχούς
παρακολούθησης
ποιότητας
παραμέτρων στους υδατικούς πόρους», από τον κ. Ν. Κάρναβο, Π.Σ.Χ.Μ.Β.Ελλάδας.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με συζήτηση στην οποία θα απαντηθούν
ερωτήματα και προβληματισμοί.
Από
ΤΕΕ/ΤΚΜ

το

Γραφείο

Τύπου του

