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ΘΕΜΑ: Προβλήματα Κλειστών Θαλάσσιων Κόλπων

Χαιρετισμός του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κ. Ιωάννη Λώλου –
Δημάρχου Ηγουμενίτσας

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 17-19 Νοεμβρίου 2017
(Χώρος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο ΤΕΙ Ηγουμενίτσας)

Σας καλωσορίζω στην Ηγουμενίτσα, στην Θεσπρωτία στην Ήπειρο.
Στην όμορφη πόλη μας, με το πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεμα και την σημαντική
γεωστρατηγική της θέση. Την Ηγουμενίτσα που συνεχώς αναπτύσσεται στο
βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδος και που λόγω του λιμανιού της, φιλοδοξεί να παίξει
σημαντικό ρόλο στην μακροπεριφέρεια της Αδριατικής – Ιονίου, αλλά και στα
διευρωπαϊκά δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς που επιλέχτηκε η πόλη μας, για την διοργάνωση
του 27ου Συνεδρίου του ΠΑΝΔΟΙΚΟ και μάλιστα με θέμα «τα προβλήματα των
κλειστών κόλπων», κάτι που άπτεται των δικών μας ανησυχιών και ενδιαφερόντων,
καθότι στον κόλπο της Ηγουμενίτσας που αποτελεί ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, με
μεγάλη βιοποικιλότητα, αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια το λιμάνι, που
έχει και θα προκαλεί άμεσες επιπτώσεις, τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και
στο ευρύτερο οικοσύστημα της περιοχής.
Το εν λόγω θέμα φαντάζει πιο επίκαιρο και σημαντικό μετά την ρύπανση του
Σαρωνικού κόλπου, κάτι που προκαλεί περαιτέρω ανησυχίες και προβληματισμούς,
σχετικά με την διαχείριση και την αναπτυξιακή προοπτική τους.
Πρέπει να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος.
Θεματοφύλακας αυτού πρέπει να είναι η αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τις
οικολογικές οργανώσεις.
Ειδικότερα σήμερα που λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην χώρα ,
τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος τίθενται σε δεύτερη
προτεραιότητα.
Εμείς ως Δημοτική Αρχή αγωνιούμε και προβληματιζόμαστε με την ανάπτυξη και
επιβάρυνση της λειτουργίας του λιμναίου της Ηγουμενίτσας, που έχει άμεσες
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επιπτώσεις στο βόρειο τμήμα αυτού, όπου φιλοξένει μια από τις ομορφότερες
παραλίες που συνεχώς διαβρώνεται αλλά και περιοχές NATURA.
Προβληματιζόμαστε γενικότερα με τα φαινόμενα της ατμοσφαιρικής και ηχητικής
ρύπανσης που δημιουργούν οι λιμενικές δραστηριότητες, όπως και οι ανθρώπινες
παρεμβάσεις, στην αλίευση και την έντονη τουριστική ανάπτυξη.
Αναφορικά δε με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε συνεργασίας με
την περιφέρει, επεκτείνουμε τις υποδομές για την διαχείριση των υγρών
αποβλήτων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε όλους τους
οικισμούς του παράκτιου μετώπου του Δήμου μας.
Διεκδικούμε δε να βρούμε λύσεις και για τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων.
Κλείνοντας τον σύντομο χαιρετισμό μου, εύχομαι μέσα από τις εισηγήσεις των
εκλεκτών και ειδικών εισηγητών καθώς και τις παρεμβάσεις των συνέδρων, να
υπάρξουν χρήσιμα και πρακτικά συμπεράσματα για όλους τους εμπλεκομένους.
Και ελπίζω η νομοθετική εξουσία να τα λάβει υπόψη της.
Να ευχαριστήσω επίσης για την παρουσία τους, όλες τις οικολογικές οργανώσεις,
τους αυτοδιοικητικούς, αλλά και τους παρευρισκόμενους πολιτικούς και
εκπροσώπους φορέων και να συγχαρώ όσους εργάσθηκαν για την πραγματοποίηση
του Συνεδρίου.
Να έχετε μια ευχάριστη αλλά και δημιουργική παραμονή στην Ηγουμενίτσα και να
είστε σίγουροι ότι ο Δήμος μας θα είναι πάντα φιλόξενος για παρόμοιες δράσεις.
Καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου
Σας ευχαριστώ!
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