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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΓΔΤΣΔΡΗ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ ΦΑΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΩΝ ΥΔΓΙΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΛΔΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΩΝ
ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΩΝ ΓΤΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΙ ΒΟΡΔΙΑ,
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
αο γλσξίδνπκε όηη κε ηελ αλάρηεζε ηφλ Προγρακκάηφλ Μέηρφλ γηα ηης
Λεθάλες Απορροής Ποηακώλ ησλ Τδαηηθώλ Γηακεξηζκάησλ Γπηηθήο ηεξεάο
Διιάδαο θαη Βόξεηαο, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, αρτίδεη ε δεύηερε θαη
ηειηθή θάζε ηες δηαβούιεσζες γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ
ιεθαλώλ απνξξνήο ησλ Τδαηηθώλ Γηακεξηζκάησλ.
Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο θαηαγξάθνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ πδάησλ, ζέηνπλ
ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο σο ην ηέινο ηνπ 2015 θαη θαζνξίδνπλ ηα
Πξνγξάκκαηα Μέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ. ηα ρέδηα
πεξηιακβάλεηαη θαη αλάιπζε ηνπ θόζηνπο ηνπ λεξνύ ζηελ θάζε θαηεγνξία ρξεζηώλ
θαηά πεξηνρή.

Τα Προγράκκαηα Μέηρφλ, περηιακβάλοσλ ηα απαηηούκελα κέηρα γηα:
ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ (πνηακώλ, ιηκλώλ,
εθβνιώλ θαη παξάθηησλ λεξώλ), θαη
ηελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππόγεησλ
λεξώλ, θαη
ηελ πξνζηαζία ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη βηνηόπσλ ζε όηη αθνξά ηηο
αλάγθεο ηνπο ζε λεξό.
Τα κέηρα ασηά αποζθοπούλ ζηο θοηλό όθειος κε ηε βέιηηζηε δσλαηή ζύλζεζε
ηφλ απόυεφλ όιφλ ηφλ εκπιεθόκελφλ θορέφλ. Καη απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί
κόλν κε ηε δηαβνύιεπζε. Μηα δηαβνύιεπζε ε νπνία, ζηεξηδόκελε ζηα ζηνηρεία πνπ
παξέρνπλ ηα αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα πξνζρέδηα θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα
αληηκεησπίζνπκε ζαλ θείκελα εξγαζίαο, ζα οδεγήζεη ζε ζσλδηακόρθφζε ηφλ
ορηζηηθώλ ζτεδίφλ.
ην πιαίζην

ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο ε Δηδηθή

Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνηθήζε
Πεινπνλλήζνπ Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ:
1. ζας θαιεί ζε έλα δεκόζηο θαη δηαθαλή δηάιογο κέζσ ηεο δηαδξαζηηθήο
ηζηνζειίδαο http://wfd.ypeka.gr/

όπνπ κπνξείηε λα ζρνιηάζεηε, λα

ελεκεξσζείηε γηα ήδε θαηαηεζεηκέλα ζρόιηα θαη λα καο ζηείιεηε ηηο απόςεηο
ζαο θαζώο θαη

ππνζηεξηθηηθά ησλ απόςεσλ απηώλ θείκελα. Δπίζεο

κπνξείηε λα κεηέρεηε

αποζηέιιοληας παραηερήζεης ή προηάζεης ζηο

email: info.egy@prv.ypeka.gr
2. οργαλώλεη ηης θάηφζη εκερίδες αλνηθηέο ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο
θνξείο θαη ην επξύηεξν θνηλό, γηα ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ
Υδαηηθό Δηακέρηζκα
Γπηηθήο
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Πύργος

Τρίηε, 3 Ιοσιίοσ 2012

Βόξεηαο
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Πεινπνλλήζνπ

Πάηρα
Κόρηλζος

Τεηάρηε,

4

Ιοσιίοσ

5

Ιοσιίοσ

2012
Πέκπηε,
2012

Γπηηθήο

θαη

Αλαη/θήο
Τρίποιε

Πεινπνλλήζνπ
(GR01 θαη GR03)
Αλαηνιηθήο

Πεινπνλλήζνπ

Πεινπόλλεζνο (GR03)
Γπηηθήο

ηεξεάο Διιάδαο

(GR04)

Τεηάρηε,

11

Ιοσιίοσ

2012

Σπάρηε

Τρίηε, 10 Ιοσιίοσ 2012

Αγρίληο

Τρίηε, 10 Ιοσιίοσ 2012

Εάλ ιοηπόλ είζαη:
θνξέαο ιήςεο απνθάζεσλ, έρεηο δειαδή ζεζκηθή αξκνδηόηεηα ζηε ιήςε
απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ,
εκπεηξνγλώκνλαο – εηδηθόο, είζαη δειαδή επηζηήκνλαο, ζύκβνπινο εθπξνζσπείο
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα, Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε ή εηδηθό θνξέα ηνπ επξύηεξνπ
δεκόζηνπ ηνκέα,
ρξήζηεο - θαηαλαισηήο λεξνύ, είζαη δειαδή αγξόηεο ή ελεξγόο πνιίηεο,
εθπξνζσπείο βηνκεραλία, επηρείξεζε ή ην επξύηεξν θαηαλαισηηθό θνηλό ηεο
ύδξεπζεο,
δηαρεηξηζηήο, δειαδή εθπξνζσπείο θνξέα πνπ έρεη ξόιν εθαξκνγήο ζηε
δηαρείξηζε ησλ πδάησλ
είλαη απαραίηεηε ε ζσκκεηοτή ζοσ.

