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Μετά τον Αχέροντα, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(ΜΟΔ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καλείται για δεύτερη φορά, στην Ήπειρο,
να δώσει τα φώτα της, την τεχνογνωσία της, στο σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων σε
ένα ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής: τη Λίμνη Παμβώτιδα.

Αντιπροσωπεία στελεχών της λεγόμενης ΜΟΔ βρέθηκε στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας την Παρασκευή, και είχε μια πρώτη ουσιαστικά επαφή
με τα στελέχη και τη διοίκηση του Φορέα, για το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
για τη λίμνη Παμβώτιδα.

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης, Φίλιππος
Φίλιος, με τη συμβολή της ΜΟΔ ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση του στόχου που είναι
ένας ολοκληρωμένος φάκελος έργω για τη Λίμνη, ο οποίος φάκελος μπορεί να
χρηματοδοτηθεί. «Αυτό θα πάρει πολύ καιρό αλλά θα γίνει...» είπε με βεβαιότητα ο κ.
Φίλιος.

«Με το θέμα Λίμνη έχουμε φτάσει στο δια ταύτα. Το θέμα δεν είναι ούτε μελέτες ούτε
λόγια ούτε εμπειρισμοί, υπάρχει γνώση και περιεχόμενο μελετών και είμαστε στη φάση να
κλείσουμε το φάκελο και γι' αυτό η συμβολή της ΜΟΔ είναι καθοριστική» τόνισε ο κ. Φίλιος.

1/2

Η ΜΟΔ πιάνει δουλειά στην Παμβώτιδα
Συντάχθηκε απο τον/την neoiagones.gr
Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2019 16:09 -

Εκφράστηκαν αγωνίες σήμερα και σύμφωνα με τον κ. Φίλιο, είναι βέβαιο ότι όλοι θέλουν να
λυθεί συνολικά το πρόβλημα. Η καθημερινότητα της Λίμνης, το να έχουμε δηλαδή ένα
αστικό κομμάτι της Λίμνης σε καλή κατάσταση και αισθητικά, είναι ένας παράπλευρος
στόχος ο οποίος υπηρετείται.

Υπάρχει φάκελος

Με τη βοήθεια της ΜΟΔ ανοίγει ο φάκελος για να προχωρήσουν πολιτικά όλοι οι
συμβαλλόμενοι φορείς, για να εκφράσουν τη θέση τους για την ολιστική αντιμετώπιση του
θέματος της Λίμνης και η ορισμένη από τη ΜΟΔ ομάδα εργασίας, θα κάνει τον κύριο όγκο
δουλειάς, ώστε να έχουμε σύντομα στα χέρια μας ένα κατάλογο έργων και δράσεων. Το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε προγράμματα άλλα, θα συμβάλλουν και για τις
μελέτες και για τη δημοπράτηση έργων που μπορεί να γίνουν.

Δήμος Ιωαννιτών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Φορέας της Λίμνης «τρέχουν» ήδη με
εγκεκριμένες πιστώσεις και μελέτες. «Δεν ξεκινάμε από το Α...» σημείωσε ο κ. Φίλιος
αναφερόμενος στο πακέτο της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ για τα έργα του βιολογικού
καθαρισμού, άλλα 35 εκατ. ευρώ είπε πως υπάρχουν εγκεκριμένα, και άλλες παρεμβάσεις
ωριμάζουν από το Πανεπιστήμιο και τον Φορέα Διαχείρισης.

Ο Πέτρος Λινάρδος, μέλος του ΔΣ της ΜΟΔ έχει την ευθύνη να παρακολουθεί την ομάδα
που ασχολείται με το θέμα Λίμνης. Όπως είπε, «γνωρίζουμε πόσο σημαντικό και επείγον
είναι το θέμα που θα φέρει ισορροπίες που έχουν διαταραχθεί. Η ΜΟΔ στηρίζει την
προσπάθεια για μνημόνιο συνεργασίας και έχει δημιουργήσει μια ομάδα που έχει την
τεχνογνωσία και την εμπειρία να βοηθήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση, τη διοίκηση
ουσιαστικά αυτού του σχεδίου».

Η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική και η δημιουργία μιας ομάδας σχεδιασμού από
τους φορείς είναι το πρώτο στάδιο που στη χώρα μας, συχνά αποτελεί ζητούμενο, τόνισε ο
κ. Λινάρδος.
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