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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗΝ ΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ηηο εξγαζίεο εκεξίδαο δηαβνύιεπζεο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πόξσλ ηνπ
Τδαηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο ζπκκεηείρε ζήκεξα ζην
Μεζνιόγγη ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ΠεινπνλλήζνπΓπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο
Η εκεξίδα δηνξγαλώζεθε ππό ηελ αηγίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. ηόρνο ηεο ήηαλ ε παξνπζίαζε ηεο Οδεγίαο
2000/60/ΔΚ, ε νπνία αθνξά ηελ ελαξκόληζε ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, ηελ παξνπζίαζε ηξόπσλ ζπκκεηνρήο
ζην δεκόζην θνηλσληθό δηάινγν, ηελ πξνβνιή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ δεηεκάησλ γηα ηε
δηακόξθσζε πξνζρεδίσλ δηαρείξηζεο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη πξνζώπσλ. Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο είλαη εξγαιεία

ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ πδάηηλσλ πόξσλ ώζηε
λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα εμνξζνινγηζηνύλ νη ρξήζεηο
πνπ αθνξνύλ ηελ ύδξεπζε, άξδεπζε, βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, εθαξκνγέο
πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηεο θαη ηνπξηζηηθέο εθκεηαιιεύζεηο.
ην ραηξεηηζκό ηνπ θαη ηηο δειώζεηο ηνπ ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θ. Απνζηνιόπνπινο ππνγξάκκηζε ηε
ζεκαζία ηνπ λεξνύ σο ζηνηρείνπ επηβίσζεο θαη θνξπθαίνπ νηθνλνκηθνύ παξάγνληα,
ηδίσο γηα ηελ Αηησιναθαξλαλία, αθνύ:
πληεξεί κηα ηεξάζηηα γεσξγηθή παξαγσγή ζε κηα από ηηο πην εύθνξεο
πεδηλέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο.
Σξνθνδνηεί ηε κεγαιύηεξε θπζηθή ιίκλε (Σξηρσλίδα) θαη ηε κεγαιύηεξε
ηερλεηή ιίκλε (Κξεκαζηώλ).
Απνηειεί ηελ «αηρκή ηνπ δόξαηνο» σο πξνο ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα.
ην Μόξλν ππάξρεη ν ζεκαληηθόηεξνο ηακηεπηήξαο ύδξεπζεο ηεο ρώξαο, πνπ
εληζρύεηαη από ην επίζεο ζεκαληηθό έξγν ηνπ ηακηεπηήξα Αγίνπ Γεκεηξίνπ
ζηνλ νξεηλό ηνκέα ηνπ Δπήλνπ.
Έρεη πνηάκηα, ζπζηήκαηα ζπλερνύο ξνήο, έζησ θαη ηξνπνπνηεκέλα (Αρειών,
Δύελν, Μόξλν) πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο
γηα βηώζηκεο ρξήζεηο (νηθνηνπξηζκόο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, νηθνινγηθή
γεσξγία ηνπηθήο θιίκαθαο θ.ιπ.)
ηελ παξάθηηα δώλε, ηα δειηατθά ζπζηήκαηα δηακνξθώλνπλ παγθόζκηαο
ζεκαζίαο πγξνηνπηθά νηθνζπζηήκαηα, πνπ πξνζηαηεύνληαη από ηε ζπλζήθε
RAMSAR θαη εληάζζνληαη ζηηο πεξηνρέο
ιηκλνζάιαζζεο

NATURA 2000, όπσο νη

Μεζνινγγίνπ-Αηησιηθνύ-ζύκπιεγκα

λήζσλ

Δρηλάδσλ,

Ακβξαθηθόο.
Σα Αθαξλαληθά όξε, ηα βνπλά ηνπ Βάιηνπ, ην Παλαηησιηθό, ηα όξε ηεο Νόηηαο
Πίλδνπ θαη ηα Βαξδνύζηα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νξεηλέο ιεθάλεο ησλ πνηακώλ
ηνπ πδαηηθνύ δηακεξίζκαηνο κε ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο.
Ωζηόζν, νη ρσξίο ζρεδηαζκό δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. κεγάιεο ακκνραιηθνιεςίεο ζηελ
θνίηε ηνπ Αρειώνπ, Δπήλνπ, Μόξλνπ, νη ρσκαηεξέο πνπ επηπρώο πιένλ
αληηθαζίζηαληαη από νξγαλσκέλνπο Υώξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ)
είραλ σο απνηέιεζκα κεηαμύ άιισλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ λεξώλ. Όια απηά είλαη
αλαζηξέςηκα θαη ζηα πιαίζηα ησλ δηαρεηξηζηηθώλ ζρεδίσλ, αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ
πνπ όινη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ζην πιαίζην ησλ δηαβνπιεύζεσλ. Καηά ζπλέπεηα,

ε Πνιηηεία, νη αξκόδηνη θνξείο θαη νη πνιίηεο νθείινπλ λα ζπλδηακνξθώζνπλ κία
νιηζηηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ
λεξώλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Ο θ. Απνζηνιόπνπινο εμήξε ηελ πξνζθνξά όζσλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο
Σνπηθνύο θαη Γεσξγηθνύο Οξγαληζκνύο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ θαη δήηεζε λα αληιεζεί
γλώζε από ηελ εκπεηξία ηνπο. Σόληζε όηη είλαη απαξαίηεην ην θείκελν ηεο
δηαβνύιεπζεο λα πεξάζεη από όια ηα ζπιινγηθά όξγαλα (Πεξηθεξεηαθή Έλσζε
Γήκσλ, Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην) ώζηε λα επέιζεη ζύλζεζε απόςεσλ, έρνληαο
ζπγρξόλσο ππ’ όςηλ ηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνύ ελόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα
δηεπθνιύλεη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό.
Δθηόο από ηνλ θ. Απνζηνιόπνπιν, ραηξεηηζκό ζηελ εθδήισζε απεύζπλαλ ν Δηδηθόο
Γξακκαηέαο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Τδάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Αλδξέαο Αλδξεαδάθεο, ν Γήκαξρνο Αγξηλίνπ θαη Πξόεδξνο
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Γπηηθήο Διιάδαο θ. Παύινο Μνζρνιηόο, ν
Γήκαξρνο Μεζνινγγίνπ θ. Παλαγηώηεο Καηζνύιεο θαη ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο
Αηησιναθαξλαλίαο θ. Βαζίιεο Αλησλόπνπινο.

