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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΗΜΔΡΙΓΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΜΔ ΘΔΜΑ
«ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΗΠΔΙΡΟΤ»
Δλεκεξώλνπκε θνξείο θαη πνιίηεο όηη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο νξγαλώλεη εκεξίδα ελεκέξσζεο
ζην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ
Λεθαλώλ Απνξξνήο ηνπ Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Ηπείξνπ. Η εκεξίδα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Παξαζθεπή 2 Γεθεκβξίνπ 2011, ζηηο 9.00 π.κ., ζηελ Αίζνπζα
Σ.Δ.Δ. Σκήκα Ηπείξνπ, Αξαβαληηλνύ 6-8, ζηα Ισάλληλα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζην Τδαηηθό Γηακέξηζκα Ηπείξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε Λεθάλε
Απνξξνήο Κέξθπξαο – Παμώλ.
ηόρνο ηεο Ηκεξίδαο είλαη:

Η παξνπζίαζε ηνπ γεληθνύ πιαηζίνπ ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ηεο
ελαξκόληζήο ηεο κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθαξκνγήο ζηελ Διιάδα.
Η παξνπζίαζε ησλ ηξόπσλ ζπκκεηνρήο ζην δεκόζην θνηλσληθό δηάινγν, ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηώλ.
Η πξνβνιή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ δεηεκάησλ γηα ην λεξό θαζώο θαη ησλ
πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ γηα ηε δηακόξθσζε ησλ Πξνζρεδίσλ Γηαρείξηζεο.
Η ζπδήηεζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ
θνηλνύ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
Η ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ θαη πνιηηώλ θξίλεηαη απαξαίηεηε
θαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη όιε ε δηαδηθαζία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε δηαθάλεηα. Οη απόςεηο πνπ ζα εθθξαζηνύλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκεξίδαο ζα απνηειέζνπλ πιηθό αλαζεώξεζεο ησλ θεηκέλσλ.
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πξνηεξαηόηεηαο ζηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο.


Γειώζεηο πκκεηνρήο: Παξαθαινύκε γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζην email
m.papanika@prv.ypeka.gr ή ζην ηει. 210-6931265.



Πιεξνθνξίεο: Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα θαιέζεηε ζηα

ηειέθσλα 210-6931253 θαη 210-6931250 (θ. Σδαηδάθε).

