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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Θεματικού Συνεδρίου ΚΕΔΕ για το Νερό
και η Γενική Συνέλευση Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Την Παρασκευή και το Σάββατο 22 &23 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχίας την αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Kazarma, του Δήμου
Λίμνης Πλαστήρα, το Θεματικό Συνέδριο για το Νερό της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος με συνδιοργανωτές το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες και το Δήμο Λίμνης
Πλαστήρα.
Το Συνέδριο είχε ως θέμα τη Βιώσιμη Διαχείριση του Νερού ως Εθνική Ευθύνη και
Κοινωνική Ανάγκη.
Παράλληλα με το Συνέδριο το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε και
η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΔικτύουΠόλεων με Λίμνες.
Την πρώτη μέρα απηύθυναν χαιρετισμό, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών και
Ναυτιλίας, Βουλευτής Β΄ Περιφέρειας Αθηνών και Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Καρδίτσας, κ. Χρύσα
Αθανασίου Κατσαβριά-Σιωροπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτριος
Αναγνωστόπουλος και ο Πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας και Δήμαρχος Μουζακίου, κ.
Γεώργιος Κωτσός.
Τους Συνέδρους καλωσόρισε ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, κ. Δημήτριος Τσιαντής
και ο Πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες Δήμαρχος Δωρίδος, κ. Γεώργιος
Καπεντζώνης.
Ο Δήμαρχος Δωρίδος παρουσίασε τις βασικές στρατηγικές του Δικτύου Λιμνών,
αλλά και του Δήμου Δωρίδος για την διεκπεραίωση βασικών νομοθετικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λίμνες, φέρνοντας ως παράδειγμα τη
διεκδίκηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς άρση των επιπτώσεων από τη
δημιουργία της τεχνητής λίμνης του Μόρνου.
Ακολούθησαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σχετικά με το πόσιμο νερό και την
ορθολογική διαχείρισή του, το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο διαχείρισης των
υδάτινων πόρων, την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία.
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Αντιπροσωπεία μαθητών του Λυκείου Λιδωρικίου Δωρίδας παρακολούθησε τις
εργασίες του Συνεδρίου, στο πλαίσιο εργασίας που εκπονούν για τη λίμνη του
Μόρνου.
Το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Δικτύου
Πόλεων με Λίμνες, όπου έγινε η παρουσίαση των νέων μελών του Δικτύου, Δήμων
Δεσκάτης και Πωγωνίου, από τους κ.κ Δημήτριο Καραστέργιο, Δήμαρχο Δεσκάτης και
Κωνσταντίνο Καψάλη, Δήμαρχο Πωγωνίου, αντίστοιχα. Επίσης παρουσιάστηκαν οι
δράσεις του Δικτύου για το έτος 2018 και ο προγραμματισμός δράσεων για το 2019.
Το βράδυ της Παρασκευής, το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες παρέθεσε γεύμα προς
τιμήν των συμμετεχόντων στο Συνέδριο, σε εστιατόριο των Καλυβιών Φυλακτής.
Η δεύτερη μέρα του Συνεδρίου συνεχίστηκε με πλήθος σημαντικών εισηγήσεων
σχετικά με το νερό ως μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, την ανάπτυξη των
μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων, την παραγωγή ενέργειας από το νερό
και τις επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία, τη διαχείριση του νερού στον αγροτικό
τομέα, την αξιοποίηση των λιμνών για αθλητισμό, τις συνέπειες της ανθρώπινης
παρέμβασης στα λιμναία οικοσυστήματα, τη διαχείριση του πόσιμου νερού με τη
χρήση της τηλεμετρίας και τη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης με
συστήματα υψηλής τεχνολογίας.
Με το πέρας του Συνεδρίου, όλοι οι σύνεδροι ευχήθηκαν για την ανάπτυξη μιας
καρποφόρας συνεργασίας, προκειμένου να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να
πραγματοποιηθούν οι δράσεις πάνω σε όλα τα καίρια ζητήματα που συζητήθηκαν στο
Συνέδριο.

[2]

