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Ενάμιση και πλέον μήνα μετά και δέκα ημέρες πριν από τις πρόωρες εθνικές εκλογές, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος στέλνει στο Δήμο Ιωαννιτών και τους υπόλοιπους τοπικούς
φορείς, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου και το Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ, το τελικό σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος της Λίμνης, όπως ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων,
ο πρόεδρος του σώματος, Γιώργος Παπαδιώτης την περασμένη Πέμπτη.

Ένας δίσκος CD μαζί με το σχετικό παραπεμπτικό, έφτασε την Πέμπτη, στην Πολεοδομία
του Δήμου Ιωαννιτών, με την παράκληση προς το Δήμο, να διατυπώσει τις τελικές του
παρατηρήσεις επί του σχεδίου ΠΔ που θα πάει για τελική επεξεργασία στο Συμβούλιο της
Επικρατείας. Το περιθώριο που δίνεται είναι μόλις πέντε ημερών και λήγει ουσιαστικά την
Τετάρτη 3 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ίδιο έχει συμβεί και με την Περιφέρεια Ηπείρου όπως και με
το ΤΕΕ, ενώ μέχρι την Παρασκευή το πρωί δεν ήταν ενήμερος ο Φορέας Διαχείρισης της
Λίμνης Παμβώτιδας, μιας και ο πρόεδρός του Φίλιππας Φίλιος σε επικοινωνία που είχαμε
δήλωσε άγνοια.

Οι πρώτες ανεπίσημες αντιδράσεις που υπάρχουν από Δήμο και Περιφέρεια Ηπείρου είναι
πως το χρονοδιάγραμμα είναι εντελώς ασφυκτικό και σίγουρα ανεπαρκές για να
τεκμηριωθούν οι όποιες προτάσεις – παρατηρήσεις.

Μέχρι σήμερα άλλωστε οι τοπικοί φορείς δεν ήταν ποτέ ανακόλουθοι σε ζητήματα που
αφορούν διαβουλεύσεις, ειδικά για το Π.Δ. της λίμνης, όμως η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει
να αιφνιδιάζει με την τακτική που ακολουθεί.

Από την άλλη, ακόμα και αν οι τοπικοί φορείς ανταποκριθούν στο ασφυκτικό
χρονοδιάγραμμα που τους θέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακόμα και αν συμφωνήσουν
πλήρως με τις προβλέψεις του σχεδίου ΠΔ, ενδεχόμενο που προϋποθέτει πως έχουν
επέλθει σοβαρές αλλαγές στο σχέδιο, σε σημεία για τα οποία Περιφέρεια, Δήμος και ΤΕΕ
εξέφρασαν σοβαρές ενστάσεις, όπως για παράδειγμα οι απαγορεύσεις για τις
πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του τέως Δήμου Μπιζανίου, αυτό
πρακτικά σημαίνει πως το σχέδιο ΠΔ για να προωθεί στο ΣτΕ, θα πρέπει να έχει την
υπογραφή ενός Υπουργού Περιβάλλοντος. Αυτός ο Υπουργός όμως την μεθεπόμενη
Κυριακή δεν θα υφίσταται, λόγω των πρόωρων εκλογών, επομένως το θέμα θα κληθεί να
χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση.
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