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Η δεύτερη συνάντηση της διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας και
στελεχών της ΜΟΔ, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την σχεδίαση του
προγράμματος ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, για την περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στην αίθουσα «Άννα Πετροχείλου» του Σπηλαίου
Περάματος
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Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης σε συνεργασία με τη ΜΟΔ έχει εκπονήσει ένα πλαίσιο
αρχών και αξόνων πάνω στις οποίες θα πρέπει να κινηθεί τα επόμενα χρόνια η τοπική
κοινωνία ώστε να επανακτήσει τη Λίμνη και το πλαίσιο αυτό τίθεται σε δημόσια
διαβούλευση.

Ο βασικός στρατηγικός στόχος του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την
περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας» (εφεξής θα ονομάζεται «Πρόγραμμα Παμβώτιδας») όπως
αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας – Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης είναι η
«αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος, η διαχείριση των κύριων λειτουργιών
του με τρόπο συμβατό με την προστασία του κι η ανάδειξη της λίμνης, ώστε να αποτελεί
ένα σημαντικό πόλο επισκεψιμότητας για την περιοχή».

Για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που επιδιώκεται με το «Πρόγραμμα Παμβώτιδας»
αναμένεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν 5 στρατηγικούς στόχους με
επιμέρους ειδικούς στόχους:

Προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος (χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων) και
ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων

Περιορισμός της επιβάρυνσης από εισροές στη λίμνη (από δίκτυα αποχέτευσης, από φορτίο
ομβρίων υδάτων κλπ.)

Βελτίωση της ευτροφικής κατάστασης των νερών και του ιζήματος, καθώς και
αποκατάσταση των υδρολογικών συνθηκών

Αειφορική άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας

Ανάπλαση – ανάδειξη παραλίμνιας ζώνης και περιμετρικών περιοχών και αειφορική άσκηση
της τουριστικής δραστηριότητας και της αναψυχής.
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Φίλιος και Αρβανίτης

Σε δηλώσεις τους, στο περιθώριο της εκδήλωσης παρουσίασης του προγράμματος, ο
πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Φίλιππας Φίλιος κάλεσε τον κόσμο να πάρει
μέρος στη διαδικασία της διαβούλευσης. «Ζητάμε από τον κόσμο να προτείνει ή να
απορρίψει τις ιδέες μας, για να μπορέσει να γίνει ένα κείμενο ολοκληρωμένο, εφικτό
ρεαλιστικό και με δράση σε βάθος δεκαετίας, αν θέλουμε να έχουμε ικανά αποτελέσματα»
είπε.

Ο κ. Φίλιος περιέγραψε το πρόγραμμα ως μια πολύ περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη
συνέργεια όλων. «Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να το πετύχουμε. Έχουμε δυο μεγάλες
τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου Ιωαννιτών ένα Πανεπιστήμιο, τη ΜΟΔ
για να φτιάξουμε τους φακέλους, έχουμε έναν Φορέα ενδυναμωμένο με προσωπικό από τον
ΟΑΕΔ...» σημείωσε μεταξύ άλλων.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αυτό καθ' εαυτό, ο κ. Φίλιος τόνισε πως έχουν γίνει σημαντικά
βήματα με στόχο τη βελτίωση του λιμναίου οικοσυστήματος.

Βήματα προς το μπρος, τα βήματα των στρατηγικών αλλά και των επιμέρους τακτικών
στόχων για να ολοκληρωθεί το πακέτο που απαιτείται για να μπορούμε με ολοκληρωμένες
μελέτες να ενταχθούμε σε χρηματοδοτήσεις έργων, τα οποία προϋποθέτουν ότι η
δημιουργία και λειτουργία τους θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στο λιμναίο οικοσύστημα,
όπως σημείωσε.

Εκπροσωπώντας τη ΜΟΔ, ο Κώστας Αρβανίτης μίλησε για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Όπως σημείωσε: «Ο στόχος είναι να φτάσουμε σε κατάλληλο χρόνο να έχουμε τις μελέτες
για τα χρήσιμα έργα ώριμες, όταν θα είναι έτοιμες οι χρηματοδοτήσεις Αυτό που
στοχεύουμε είναι όχι να κερδίσουμε όσο περισσότερα λεφτά για να γίνουν έργα για τη
λίμνη αλλά να καταφέρουμε στον κατάλληλο χρόνο να είναι ώριμα τα καλύτερα έργα, με το
λιγότερο δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
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