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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΩΝ ΘΔΑΛΙΑ, ΗΠΔΙΡΟΤ ΚΑΙ
ΓΤΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

Δλεκεξώλνπκε θνξείο θαη πνιίηεο γηα ηελ έναπξη ηηρ διαδικαζίαρ διαβούλεςζηρ
γηα ηελ θαηάξηηζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλώλ Απνξξνήο ησλ Τδαηηθώλ
Γηακεξηζκάησλ

Θεζζαιίαο,

Ηπείξνπ

θαη

Γπηηθήο

ηεξεάο

Διιάδαο

και

γνωζηοποιούμε ηην ππόζκληζη ζηη διαβούλεςζη επί ηων πποζσεδίων
διασείπιζηρ ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ησλ αλσηέξσ Τδαηηθώλ Γηακεξηζκάησλ, ηηρ
Ειδικήρ Γπαμμαηείαρ Υδάηων ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζηην ιζηοζελίδα http://wfd.ypeka.gr.
Η δηαβνύιεπζε ησλ πξνζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνηειεί κέξνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ γηα ηε ζέζπηζε πιαηζίνπ θνηλνηηθήο δξάζεο
ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάησλ, όπσο ελαξκνλίζηεθε κε ην Ν. 3199/2003 θαη

Π.Γ. 51/2007. Η πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία μεθίλεζε κε ηελ πξνθήξπμε ηεο μελέτης
«Καηάρηιζη Στεδίων Διατείριζης ηων Λεκανών Απορροής Ποηαμών ηων
Υδαηικών Διαμεριζμάηων Θεζζαλίας, Ηπείροσ και Δσηικής Σηερεάς Ελλάδας,
ζύμθωνα με ηις προδιαγραθές ηης Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, καη’ εθαρμογή ηοσ Ν.
3199/2003 και ηοσ ΠΔ 51/2007».
Το Υδαηικό Διαμέπιζμα Δςηικήρ Σηεπεάρ Ελλάδαρ πεπιλαμβάνει ηιρ Λεκάνερ
Αποπποήρ ηων ποηαμών Ασελώος (GR 15), Εύηνος (GR 20), Μόπνος (GR 21)
και

Λεςκάδαρ

(GR

44).

Δπηπιένλ

ζηο

Υδαηικό

Διαμέπιζμα

Ηπείπος

πεπιλαμβάνεηαι η Λεκάνη Αποπποήρ Κέπκςπαρ – Παξών (GR 34) καθώρ και ηο
βοπειόηεπο ημήμα ηηρ Αιηωλοακαπνανίαρ (πεξηνρή Μεληδίνπ-Φισξηάδαο) πος
ανήκει ζηην Λεκάνη αποπποήρ ηος ποηαμού Άπασθος (GR 34).
Σα ζρέδηα δηαρείξηζεο απνηεινύλ κειέηεο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηόηεηα θαη ηελ
πνζόηεηα ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζην θάζε Τδαηηθό Γηακέξηζκα θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ησλ ρξήζεσλ λεξνύ θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ
απηώλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνύιεπζεο νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη νη ελεξγνί πνιίηεο,
κε πνιιαπιέο δξάζεηο ελεκέξσζεο, ηόζν θεληξηθέο όζν θαη απνθεληξσκέλεο
(εκεξίδεο, ζεκηλάξηα, εθδόζεηο, εξσηεκαηνιόγηα), ζα θιεζνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε
ζπδήηεζε κε ζέκαηα όπσο:
-

Η πνηόηεηα θαη ε πνζόηεηα ησλ πδαηηθώλ πόξσλ ζην παξόλ θαη ην κέιινλ,
θαζώο θαη νη πηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζε απηνύο,

-

Σα νηθνζπζηήκαηα θαη νη αλάγθεο ηνπο ζε λεξό,

-

Η δηαζεζηκόηεηα ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ε μεξαζία θαη ε ιεηςπδξία ζην πιαίζην
ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο,

-

Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ θαηαλαιώζεσλ θαη ρξήζεσλ λεξνύ θαη ηα
πξνγξάκκαηα κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ πόξσλ,

-

Η πδαηηθή πνιηηηθή θαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ρξήζεσλ ύδαηνο.

Η ελεξγόο ζπκκεηνρή όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θξίλεηαη αλαγθαία γηα λα
εμαζθαιηζηεί ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο βάζεη ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο. Τα
κείμενα

ηηρ

διαβούλεςζηρ

βπίζκονηαι

αναπηημένα

ζηην

ιζηοζελίδα

http://wfd.ypeka.gr. Η ζπκκεηνρή όισλ είλαη ειεύζεξε, ε ζεκαζία όκσο ησλ
ρεδίσλ δηαρείξηζεο γηα ηνλ θαζέλα ηελ θαζηζηά επηβεβιεκέλε.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ να επικοινωνούν με
ηην Ειδική Γπαμμαηεία Υδάηων ζηα ηηλέθωνα 210-6931281, 210-6931268 και
ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη info.hssw@gmail.com

