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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΑΝΟΙΓΔΙ Ο ΚΤΚΛΟ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΒΟΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ
Με ηε ζπκκεηνρή 300 θαη πιένλ αηόκσλ νινθιεξώζεθε ε εκεξίδα δηαβνύιεπζεο επί
ηνπ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ ζην πδαηηθό δηακέξηζκα Βόξεηαο
Πεινπνλλήζνπ

πνπ
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Πάηξα

ε

Απνθεληξσκέλε

Γηνίθεζε

Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία
Τδάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
(Τ.Π.Δ.Κ.Α.).
ηελ ελαξθηήξηα εηζήγεζή ηνπ, ν θ. Απνζηνιόπνπινο ππνγξάκκηζε όηη ην λεξό
απνηειεί παξάγνληα δσήο γηα ηνλ ηόπν θαη ηόληζε όηη ε δηαρείξηζή ηνπ πξνζιακβάλεη
ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Η Διιάδα κε ηελ θαηάξηηζε λένπ
λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάησλ θαη ηελ εθπόλεζε
νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο δελ ελαξκνλίδεηαη απιώο κε ηηο θνηλνηηθέο
νδεγίεο, αιιά ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ηε

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ εμαξηώκελσλ από απηό
νηθνζπζηεκάησλ. Η εκεξίδα ηεο Πάηξαο είλαη ε ηέηαξηε ζρεηηθή εθδήισζε πνπ
δηνξγαλώλεη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη απώηεξε θηινδνμία είλαη ην πιαίζην
δηαβνύιεπζεο λα εκπιέμεη όζν γίλεηαη πεξηζζόηεξνπο θνξείο θαη πνιίηεο. Άιισζηε, ε
δηαβνύιεπζε δελ ηειεηώλεη ζηηο εκεξίδεο θαη ηηο εθδειώζεηο επαηζζεηνπνίεζεο,
αληηζέησο εγθαηληάδεη έλα θύθιν δηαπξαγκάηεπζεο θαη πξνϋπνζέηεη ηε ζπλερή
ζπδήηεζε κεηαμύ ρξεζηώλ, απηνδηνίθεζεο, εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη εθπξνζώπσλ
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ. Οη ηειηθέο απνθάζεηο θαη ε εθπόλεζε δηαρεηξηζηηθώλ
ζρεδίσλ ζα πξνθύςνπλ κέζα από κία δηαδηθαζία δηαιόγνπ θαη ζύλζεζεο
επηδηώμεσλ.
Δθηόο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θ. Απνζηνιόπνπινπ, ζηελ εκεξίδα ζπκκεηείραλ θαη
ηνπνζεηήζεθαλ ν Δηδηθόο Γξακκαηέαο Τδάησλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. θ. Αλδξέαο
Αλδξεαδάθεο, νη βνπιεπηέο Αραΐαο θ. θ. Θαλάζεο Παπαδόπνπινο θαη Αλδξέαο
Σξηαληαθπιιόπνπινο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αραΐαο θ. Γξεγόξεο Αιεμόπνπινο, ν
Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ηιείαο θ. Υαξάιακπνο Καθύξαο, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο
Κνξηλζίαο θ. Γηώξγνο Γέδεο, ν Γήκαξρνο Αγξηλίνπ θαη Πξόεδξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Έλσζεο Γήκσλ Γπηηθήο Διιάδαο θ. Παύινο Μνζρνιηόο, ν Γήκαξρνο Παηξέσλ θ.
Γηάλλεο Γεκαξάο, ν Γήκαξρνο Αηγηαιείαο θ. ηάζεο Θενδσξαθόπνπινο, ν Γήκαξρνο
Γπηηθήο Αραΐαο θ. Αλδξέαο Παλαγησηόπνπινο, ν Γήκαξρνο Δξπκάλζνπ θ. Θαλάζεο
Καξπήο, ν Γήκαξρνο Ήιηδαο θ. Γηάλλεο Λπκπέξεο, ν Γήκαξρνο ηθπσλίσλ θ.
πύξνο

ηακαηόπνπινο,

άιινη

απηνδηνηθεηηθνί

θνξείο,

παλεπηζηεκηαθνί,

εκπεηξνγλώκνλεο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο, εθπξόζσπνη ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ,
θαζώο θαη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο.
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