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Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ανακοινώνει τη λήξη του Έργου
«Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την
Οδηγία 2000/60/ΕΚ», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Μέτρου «Προστασία,
ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«INTERREG ΙΙΙ/Α PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». Το Έργο χρηματοδοτείται κατά
75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25%
από εθνικούς πόρους.
Σκοπός του Έργου ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας
ως προς τις προβλέψεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, τις διαδικασίες και τις
μεθόδους που απαιτούνται για την εφαρμογή της, καθώς και στην ανταλλαγή
τεχνογνωσίας ως προς τις μεθόδους διαβαθμονόμησης.
Στο πλαίσιο του Έργου πραγματοποιήθηκαν:
•

Επιστημονική προετοιμασία και συντονισμός διήμερης τεχνικής συνάντησης
στην Ελλάδα με σκοπό την επιμόρφωση και την ενίσχυση τεχνογνωσίας των
εκπροσώπων των δημοσίων υπηρεσιών και των επιστημόνων της Ελλάδας και
της Βουλγαρίας σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της
Οδηγίας.

•

Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. ομάδες
ΕCOSTAT, L-M GIG), της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Ενημέρωση των εμπλεκόμενων με το θέμα φορέων και του κοινού για τα
αποτελέσματα του Έργου.

Το

Έργο και

η

διήμερη τεχνική

συνάντηση

συνέβαλαν

στην

ανάπτυξη

της

διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, και πιο συγκεκριμένα
στα εξής:
•

στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την ανάληψη δράσεων, υπό το πνεύμα της
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί μια πρόκληση,
τόσο για τη βουλγάρικη όσο και για την ελληνική πλευρά,

•

στη

διερεύνηση

προσεγγίσεων,

επιστημονικών

εργαλείων

και

μεθόδων

αξιολόγησης της οικολογικής κατάστασης και της παρακολούθησης των
επιφανειακών υδάτων, η οποία κρίνεται αναγκαία τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο,
•

στη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης κοινών ή συγκρίσιμων μεθόδων.

Τα αποτελέσματα της τεχνικής συνάντησης και του Έργου γενικότερα προσδοκάται να
ωφελήσουν το σύνολο του πληθυσμού των δύο χωρών συντελώντας στην προστασία
και αναβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων και στη βελτίωση του υδάτινου
περιβάλλοντος, αφού το νερό δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν αλλά πολύτιμη
κληρονομιά για το μέλλον.

