Εργο : "Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών - ΔΙΠΥΝ"
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» (Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.), ειδικά στον Τομέα του Περιβάλλοντος έχει στόχο την
εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ε.Ε. στους τομείς των
αποβλήτων και των υδάτων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη
και διαχείριση κινδύνων, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της
βιοποικιλότητας και τέλος, την αστική αναζωογόνηση. Το Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των
Διαρθρωτικών Ταμείων για την κοινωνική και οικονομική συνοχή μέσω του Εταιρικού
Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α. 2014–2020). Το Ε.Σ.Π.Α. αποτελεί το
βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών
πόρων, που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το έργο "Δίκτυο παρακολούθησης υπόγειων νερών - ΔΙΠΥΝ", του οποίου φορέας
υλοποίησης είναι η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.),
είναι ενταγμένο στο ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και στοχεύει στην
παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας
των πλέον σημαντικών υπόγειων υδροφόρων
συστημάτων της Χώρας και των υδροσυστημάτων
ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου
να καλύπτονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι
απαιτήσεις των προαναφερόμενων Οδηγιών, κυρίως
της 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση αφορά όλες τις
απαραίτητες παραμέτρους (ποσοτικές, χημικές και
φυσικοχημικές),
βάσει των οποίων θα μπορεί να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση της κατάστασής τους.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα € 6.500.000 και ολοκληρώνεται στο τέλος
του 2023.
Τα παραδοτέα (εκθέσεις και αποτελέσματα αναλύσεων - μετρήσεων) θα αποδίδονται
στο θεσμοθετημένο όργανο της πολιτείας για τη διαχείριση των υδάτων, προκειμένου
να ενημερώνονται τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. αλλά και για να χρησιμοποιηθούν για την
αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης και την άσκηση πολιτικών διαχείρισης ανά Λεκάνη
Απορροής Ποταμού και Υδατικό Διαμέρισμα.
Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση των
υδατικών πόρων της χώρας και την εξ' αυτής εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξής τους.
Τα αποτελέσματα/οφέλη, που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου θα
ικανοποιήσουν τις εθνικές αναγκαιότητες, αλλά και τις υποχρεώσεις της χώρας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ, 2006/118/ΕΚ και 91/676/ΕΟΚ και
παράλληλα θα ενισχύσουν την υδατική της πολιτική.
Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από το
Ελληνικό Δημόσιο. Το Ταμείο Συνοχής έχει ως στόχο την ενίσχυση της οικονομικής,
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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