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MUHA – MUltiΗΑzard framework for water related risks management
INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation Programme 2014-2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί κύριοι
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian – ADRION-,
ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου MUHA – MUltiΗΑzard framework for water related risks
management, το οποίο εγκρίθηκε ικανοποιώντας τα κριτήρια του Ειδικού Στόχου για την «Ενίσχυση
της ικανότητας διεθνούς αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής τρωτότητας, του κατακερματισμού
και της προστασίας των υπηρεσιών του οικοσυστήματος στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου»,
του Άξονα Προτεραιότητας για τη «Βιώσιμη Περιφέρεια». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στα 2.396.858,00 ευρώ με προβλεπόμενη διάρκεια 01.03.2020 – 31.08.2022
(https://muha.adrioninterreg.eu/).
Το αντικείμενο του έργου αποτελεί η διασύνδεση της επικινδυνότητας και των κινδύνων που αφορούν
στον κύκλο του νερού με την ικανότητα διαχείρισής τους. Το έργο αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες
κινδύνου που σχετίζονται με τα συστήματα υδροδότησης και συγκεκριμένα τη ρύπανση από
ατυχήματα/τυχαία ρύπανση, τις πλημμύρες, την ξηρασία και τις αστοχίες στη λειτουργία κρίσιμων
υποδομών λόγω σεισμικών γεγονότων. Οι ειδικοί στόχοι του έργου συνοψίζονται στα ακόλουθα
 Υποστήριξη των εμπλεκόμενων φορέων στην ανάπτυξη Βελτιωμένων Σχεδίων Ασφαλείας
Νερού στο πλαίσιο της προσέγγισης πολλαπλών κινδύνων στα δίκτυα ύδρευσης, με γνώμονα τον
χρόνο ανταπόκρισης και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση των κινδύνων.
 Λειτουργική εφαρμογή των Σχεδίων Ασφαλείας Νερού μέσω του προσδιορισμού μέτρων που θα
λαμβάνουν υπόψη την τρωτότητα και τους κινδύνους των συστημάτων υδροδότησης.
 Ανάπτυξη
Κοινής Στρατηγικής και ενός Εναρμονισμένου Σχεδίου Δράσης,
συμπεριλαμβανομένων μεθόδων και εργαλείων των Βελτιωμένων Σχεδίων Ασφάλειας Νερού.
Πρόκειται για την κατάρτιση προδιαγραφών που αφορούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη των Σχεδίων
Ασφαλείας Νερού.
Για το σκοπό αυτό το σχήμα της Εταιρικής Συνεργασίας συγκεντρώνει Ερευνητικά Ινστιτούτα,
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Ύδρευσης, Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και Οργανισμούς Πολιτικής
από έξι χώρες της ευρύτερης περιοχής της Αδριατικής – Ιονίου. Του έργου ηγείται το Εθνικό
Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας, NATIONAL RESEARCH COUNCIL OF ITALY (Eπικεφαλής
Εταίρος) ενώ η Ελλάδα συμμετέχει στην Εταιρική Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και
την Δ/νση Υδάτων Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης.
Πλέον των προαναφερόμενων, το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει τους παρακάτω φορείς:
1. UNIVERSITY OF LJUBLJANA, SLOVENIA, 2. JAROSLAV ČERNI WATER INSTITUTE,
SERBIA, 3.CROATIAN GEOLOGICAL SURVEY, CROATIA, 4.WATER UTILITY OF ISTRIA
FOR THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF WATER, CROATIA, 5.PUBLIC UTILITY
“VODOVOD I KANALIZACIJA“ NIKŠIĆ, MONTENEGRO, 6. CIVIL PROTECTION
DEPARTMENT OF THE ITALIAN PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS. ITALY.
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Στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση των κινδύνων των
συστημάτων ύδρευσης, το έργο πλαισιώνεται από δεκατρείς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης,
Κοινωφελών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και δομών Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο, οι οποίοι συμμετέχουν με την ιδιότητα των “associated partners”. Η Ελλάδα συμμετέχει με
την Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος & Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Υ.Π.ΕΝ.) και την Ένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών του έργου, στο πλαίσιο της 1η ενότητας ζητείται από
τους Εταίρους η καταγραφή των υφιστάμενων διαδικασιών εκτίμησης κινδύνων που σχετίζονται με τα
συστήματα υδροδότησης, καθώς και η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, σε εθνικό επίπεδο, ως
προς την εφαρμογή των Σχεδίων Ασφαλείας Νερού ή την ωριμότητα για την υιοθέτησή τους στις
περιπτώσεις όπου αυτά δεν υφίστανται ως ολοκληρωμένα Σχέδια Ασφάλειας της υδροδότησης.
Για το σκοπό αυτό, η ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκ μέρους των Ελλήνων Εταίρων,
κατάρτισε ένα ερωτηματολόγιο στοχευμένο στους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, τις Δημοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης, προκειμένου για τη συλλογή βασικών πληροφοριών και την
ολοκλήρωση ενός αρχικού επιπέδου χαρτογράφησης της υφιστάμενης κατάστασης.
Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η συμβολή της ΕΔΕΥΑ με την υποστήριξη της
διαδικασίας προώθησης και επικοινωνίας του εν λόγω ερωτηματολογίου στους φορείς – μέλη της,
στοχεύοντας στην κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ανταπόκρισή τους. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε για την
ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης προς τις ΔΕΥΑ, η οποία θα συνοδεύει το ερωτηματολόγιο, στην
επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης
(https://edeya.gr). Η προθεσμία υποβολής των απαντήσεων θα είναι 12-10-2020, ώστε να καταστεί
εφικτή η ευθυγράμμιση της χώρας με το χρονοδιάγραμμα των Εταίρων που αφορά στη συγκεκριμένη
έκθεση αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης σε εθνικό επίπεδο.
Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνοδεύεται από ένα σχέδιο Πρόσκλησης των μελών της Ένωσης για
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο θα ήταν σκόπιμο να αναρτηθεί (ή και αποσταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) εκ μέρους της ΕΔΕΥΑ. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα
διεξάγεται ηλεκτρονικά (μέσω εφαρμογής του Google) και θα ενεργοποιείται μέσω της σύνδεσης (link)
που θα περιλαμβάνεται στην πρόσκληση.
Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες και την ιδιαίτερα πιεστική περίοδο για τους φορείς, το εν
λόγω ερωτηματολόγιο έχει καταρτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος
χρόνος ενασχόλησης και να αποφευχθεί η προσθήκη επιπλέον φόρτου στους χρήστες.
Στη διάθεσή σας για την όποια διευκρίνηση.
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