To Έργο «WRESTLE»
Το έργο «WRESTLE», στοχεύει στην υλοποίηση της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ένας μεγάλος αριθμός συστημάτων
επιφανειακών υδάτων παραμένει σε λιγότερο από την καλή οικολογική κατάσταση και η
προσαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα στον τομέα των
περιβαλλοντικών στόχων και η αποτελεσματική χρήση δεν έχει ακόμη προχωρήσει πλήρως
στην περιοχή. Τα περισσότερα προβλήματα αφορούν κυρίως τον έλεγχο της ποιότητας του
νερού, την απώλεια νερού στα δίκτυα, τους κινδύνους για την υγεία σε περιπτώσεις
ρυπογόνων συμβάντων και την παράλογη χρήση του νερού, κυρίως για άρδευση.
Δεδομένου ότι η περιοχή έχει τους ίδιους υδάτινους πόρους και τα προβλήματα
διαχείρισης των υδάτων έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα, απαιτούν κοινές προσεγγίσεις.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου «WRESTLE»
Ο γενικός στόχος του έργου WRESTLE είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινού
συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα - Βουλγαρία για τη βιώσιμη διαχείριση των
διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το κοινό σύστημα θα διευκολύνει την προστασία της
ποιότητας / ποσότητας των υδάτων και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση ως
απάντηση στις οδηγίες της ΕΕ και στις εθνικές νομοθετικές πράξεις.
Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν από κοινού νέες μέθοδοι που σχετίζονται με τη
διαχείριση των υδάτων και θα προσαρμοστούν στις συνθήκες της διασυνοριακής περιοχής.
Οι ήδη αναπτυγμένες και διαθέσιμες τεχνολογίες πληροφοριών θα αξιοποιηθούν
προκειμένου οι εταίροι του έργου να εφαρμόσουν ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης
της αποτελεσματικής χρήσης των υδάτινων πόρων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η
κατάχρηση / υπερβολική χρήση των πόρων ή οι διαρροές δικτύου και να αποφευχθούν
άλλες απρόβλεπτες αποτυχίες του τρέχοντος συστήματος που οδηγούν σε τεράστια
σπατάλη πόρων σε ετήσια βάση.
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Επιπλέον, παρέχοντας μια ολιστική προσέγγιση, οι εταίροι θα συνεργαστούν προκειμένου
να αναλύσουν τις υπάρχουσες συνθήκες και να αναπτύξουν από κοινού μια διασυνοριακή
προσέγγιση για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, συμβάλλοντας στην προσαρμογή των
απαιτήσεων της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. Το έργο θα παρέχει στις αρμόδιες αρχές
και στα εμπλεκόμενα ενδιαφερόμενα μέρη έναν λεπτομερή οδηγό πολιτικής τόσο για
βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα επιτεύγματα. Οι δραστηριότητες του έργου θα
περιλαμβάνουν επίσης την ενσωμάτωση επιτυχημένων προσεγγίσεων και βέλτιστων
πρακτικών στη διαχείριση των υδάτων και από τις δύο πλευρές.
Με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης στάσης απέναντι στους υδάτινους πόρους, το έργο θα
προωθήσει επίσης την «πράσινη συμπεριφορά» σε στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς
και φορείς της περιοχής μέσω της εφαρμογής μιας εκστρατείας ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης. Η εκστρατεία που στοχεύει στην καλλιέργεια υπεύθυνης συμπεριφοράς
τόσο ως προς την αποτελεσματική χρήση των υδάτινων πόρων όσο και για την πρόληψη της
ρύπανσης και την υποβάθμιση της ποιότητας / ποσότητας θα απευθυνθεί τόσο στο ευρύ
κοινό όσο και σε συγκεκριμένο κοινό-στόχο.
Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου περιλαμβάνουν τη διατήρηση των υδάτινων πόρων
μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας, τη μείωση του λειτουργικού και διαχειριστικού κόστους
των δικτύων πόσιμου νερού και άρδευσης, την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων και την
αυξημένη αίσθηση ασφάλειας και προστασίας των πολιτών.
Για το σκοπό αυτό, 3 αρμόδιοι φορείς διαχείρισης υδάτων (εταιρεία νερού της
Αλεξανδρούπολης, Δήμος Ξάνθης και Δήμος Κρέσνα), 1 οργανισμός χάραξης πολιτικής
(Κεντρική Ένωση Δήμων στην Ελλάδα), 1 επιστημονικός οργανισμός (Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο) και μια ενεργή ΜΚΟ από το Μπλαγκόεβγκραντ αποφάσισαν να
συνεργαστούν για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό σχέδιο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, εξασφαλίζοντας την
αποτελεσματική χρήση και προστασία των διαθέσιμων υδάτινων πόρων στη διασυνοριακή
περιοχή.
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Εναρκτήρια συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου WRESTLE πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2018
στην Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα), που φιλοξένησε ο Επικεφαλής Δικαιούχος, Δημοτική
Επιχείρηση Νερού και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης - ΔΕΥΑΑ. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, η ΔΕΥΑΑ παρουσίασε όλους τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας την αξία και
τον αναμενόμενο θετικό αντίκτυπο του έργου WRESTLE και τη συνεργασία του,
πραγματοποίησε μια επισκόπηση του έργου, του προγράμματος εργασίας του, του
χρονοδιαγράμματος, των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, η ΔΕΥΑΑ περιέγραψε λεπτομερώς τις δραστηριότητες, τα παραδοτέα και τον
ρόλο κάθε εταίρου. Στη συνέχεια, συμφωνήθηκε να διεξαχθεί η δεύτερη εταιρική
συνάντηση στην Κρέσνα εντός του 1ου εξαμήνου του 2019, ενώ η τρίτη στο
Μπλαγκόεβγκραντ, μαζί με την 1η διακρατική εκδήλωση.

Πρώτη Εταιρική Συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
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Δεύτερη συνάντηση στην Κρέσνα, Βουλγαρία
Η 2η Εταιρική Συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου 2019, στην Κρέσνα
(Βουλγαρία), που φιλοξενήθηκε από τον Δήμο Κρέσνα. Η πρόοδος της υλοποίησης του
έργου συζητήθηκε μεταξύ των εταίρων και το σημαντικό στοιχείο που αναφέρθηκε ήταν ότι
το έργο κινδυνεύει και τα πράγματα πρέπει να γίνουν με ταχύτερο ρυθμό. Μετά από αυτό,
το Σχέδιο Επικοινωνίας & Διάδοσης παρουσιάστηκε από την ΚΕΔΕ και εγκρίθηκε από όλους
τους εταίρους.
Επιπλέον, οι προδιαγραφές παρασχέθηκαν από τους αρμόδιους εταίρους σχετικά με τα
πακέτα εργασίας που ήταν υπό εφαρμογή και έθεσαν επίσης προθεσμίες. Συμφωνήθηκε
επίσης ότι η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Μπλαγκόεβγκραντ
της Βουλγαρίας μαζί με τη διακρατική εκδήλωση, στις αρχές Οκτωβρίου. Τέλος, όλοι οι
εταίροι συμφώνησαν ότι η παράταση ενός έργου είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι
δραστηριότητες να διεξάγονται με τον κατάλληλο και έγκαιρο τρόπο.

Δεύτερη Εταιρική Συνάντηση στην Κρέσνα, Βουλγαρία
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Τρίτη Εταιρική Συνάντηση στο Μπλαγκόεβγκραντ, Βουλγαρία
Η 3η συνάντηση έργου του έργου WRESTLE, πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2019
στο Μπλαγκόεβγκραντ της Βουλγαρίας. Σε αυτή τη συνάντηση τα διοικητικά ζητήματα που
προέκυψαν συζητήθηκαν μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Έχουν
γίνει πολλά βήματα σχετικά με το επικοινωνιακό υλικό και επισημάνθηκε ότι η διακρατική
εκδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Μπλαγκόεβγκραντ θα διοργανωθεί τους
πρώτους δύο μήνες του επόμενου έτους (είτε τον Ιανουάριο είτε τον Φεβρουάριο) και αυτό
θα πραγματοποιηθεί με βάση την πρόοδο του έργου.
Επιπλέον, όσον αφορά το κοινό σύστημα παρακολούθησης, εκφράστηκαν ορισμένα
ερωτήματα και ανησυχίες. Πιο συγκεκριμένα, αφορούσαν τον συγχρονισμό του λογισμικού
στις δύο περιοχές, τον τρόπο που θα εφαρμοστεί και ιδιαίτερα τη γλώσσα στην οποία θα
αναπτυχθεί. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι το πρόγραμμα πρέπει να είναι συμβατό και στις
δύο περιοχές, επομένως πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία. Τέλος, συμφωνήθηκε από όλους
τους εταίρους ότι η επόμενη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην
Αλεξανδρούπολη στα τέλη Ιανουαρίου και θα ζητηθεί παράταση 12 μηνών.

Τρίτη Εταιρική Συνάντηση στο Μπλαγκόεβγκραντ, Βουλγαρία
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