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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΑΡΥΙΔ Η ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ
Με θεληξηθό ζύλζεκα: "ε γλώκε ζνπ κεηξάεη!" ε Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε
Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία
Τδάηωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο μεθίλεζε
ζηελ Πεινπόλλεζν ηε δηαδηθαζία δηαβνύιεπζεο επί ηωλ θξίζηκωλ δεηεκάηωλ
δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ.
πγθεθξηκέλα ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο (Πέκπηε 19 θαη Παξαζθεπή 20 Ιαλνπαξίνπ
2012)
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δηνξγαλώλνληαο δύν πνιύ ελδηαθέξνπζεο εκεξίδεο ζηελ Καιακάηα (γηα ηα ύδαηα ηεο
Γπηηθήο Πεινπνλλήζνπ) θαη ζην Ναύπιην
Πεινπνλλήζνπ) αληίζηνηρα.

(γηα ηα ύδαηα ηεο Αλαηνιηθήο

Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηωλ δύν εκεξίδωλ ήηαλ ε κεγάιε ζπκκεηνρή ηωλ
αξκνδίωλ θνξέωλ, ηωλ ηνπηθώλ ζπιιόγωλ αιιά θαη ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηωλ πδάηωλ. Από όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθθξάζηεθε
έληνλα ε αγωλία γηα ηε ζωζηή θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηωλ πδάηωλ ελώ θνηλή ήηαλ
ε δηαπίζηωζε όηη πξέπεη λα ιεθζνύλ άκεζα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απηνύ ηνπ
πνιύηηκνπ αγαζνύ.
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Αληηπεξηθεξεηάξρεο Μεζζελίαο θ. Π. Αιεπξάο, Ηιείαο θ. Υ. Καθύξαο, ε ζεκαηηθή
Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Κ. Νηθνιάθνπ θαη νη Γήκαξρνη Καιακάηαο θ. Π. Νίθαο θαη
Πύινπ -Νέζηνξνο θ. Γ. Καθαληάξεο.
ηελ εκεξίδα ηνπ Ναππιίνπ ην ιόγν πήξαλ ν Τθππνπξγόο Πεξηβάιινληνο θ. Γηάλλεο
Μαληάηεο, νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αξγνιίδαο θ. Α. Υεηβηδόπνπινο, Λαθωλίαο θ. Α.
Σδαλεηέα, νη Γήκαξρνη Ναππιίνπ θ. Π. Αλαγλωζηαξάο θαη Σξίπνιεο θ. Γηάλλεο
κπξληώηεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλνηρηήο δηαβνύιεπζεο αθνύζηεθαλ εηζεγήζεηο γηα ηελ
θαηάξηηζε ηωλ ζρεδίωλ δηαρείξηζεο ηωλ πδάηωλ από εηδηθνύο επηζηήκνλεο,
πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζηα δύν πδαηηθά δηακεξίζκαηα ηεο
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εθπξνζώπνπο θνξέωλ.
Αμίδεη λα ζεκεηωζεί όηη θαη ζηηο δύν εκεξίδεο θεληξηθόο νκηιεηήο ήηαλ ν Δηδηθόο
Γξακκαηέαο Τδάηωλ ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. θ. Α. Αλδξεαδάθεο ν νπνίνο έρεη θαη ηε
γεληθόηεξε επζύλε ηεο δηνξγάλωζε ηέηνηωλ εκεξίδωλ ζε όιε ηελ Διιάδα.
Αλαθεξόκελνο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνύιεπζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ πδάηωλ πνπ
μεθίλεζε, ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ
Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο δήιωζε όηη πξόθεηηαη γηα κία
αλνηρηή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ν θαζέλαο θαηαζέηνληαο ηελ
πξόηαζή ηνπ. Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο ραξαθηήξηζε πνιύ νπζηαζηηθή ηε ζπδήηεζε πνπ
έγηλε ζε Ναύπιην θαη Καιακάηα θαη ηόληζε όηη είλαη πνιύ αηζηόδνμν ην γεγνλόο όηη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αθνύζηεθαλ νη θωλέο λέωλ αλζξώπωλ.
«Πηζηεύω όηη όηαλ νινθιεξωζεί ε δηαβνύιεπζε γηα ηα ύδαηα ζα κπνξνύκε κε
αζθάιεηα αιιά θπξίωο

κε ηε ζύκθωλε γλώκε ηωλ εκπιεθνκέλωλ θνξέωλ λα

θαηαξηίζνπκε έλα ζρέδην δηαρείξηζεο πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θαη ζα
δηαζθαιίδεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε απηνύ ηνπ πνιύηηκνπ αγαζνύ. Δίλαη αλάγθε πιένλ
λα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηωλ πδάηωλ επηζηεκνληθά θαη κε
ζνβαξόηεηα. Πξέπεη λα δώζνπκε ιύζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ από ηε κία κεξηά ηελ
επηβίωζε ηωλ ρξεζηώλ πνπ ην έρνπλ άκεζε αλάγθε γηα άξδεπζε, αιιά θαη από ηελ
άιιε ηελ εμνξζνινγηζκέλε ρξήζε πνπ ζα ην θάλεη πξνζηηό πξνο ύδξεπζε γηα όινπο
ηνπο πνιίηεο», δήιωζε ν Γεληθόο Γξακκαηέαο θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο.
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