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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ευρω-Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ευρω-
παϊκού προγράμματος έρευνας και εφαρμογής συμμετοχικών διαδικα-παϊκού προγράμματος έρευνας και εφαρμογής συμμετοχικών διαδικα-
σιών για τη διαχείριση υδάτινων πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές σιών για τη διαχείριση υδάτινων πόρων σε Προστατευόμενες Περιοχές 
INTERREG III B - WAREMA (Water Management Resources in Protected INTERREG III B - WAREMA (Water Management Resources in Protected 
Areas) που υλοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχία και Ελ-Areas) που υλοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Ιταλία, Ουγγαρία, Τσεχία και Ελ-
λάδα την περίοδο από 1η Ιουνίου 2006 έως και τις 5 Μαΐου 2008. λάδα την περίοδο από 1η Ιουνίου 2006 έως και τις 5 Μαΐου 2008. 

Για την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος WAREMA στην Για την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος WAREMA στην 
Ελλάδα, και ειδικότερα την ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή της Λι-Ελλάδα, και ειδικότερα την ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή της Λι-
μνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού στην Αιτωλοακαρνανία, συνερ-μνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού στην Αιτωλοακαρνανία, συνερ-
γάστηκαν από κοινού ως εταίροι η περιβαλλοντική οργάνωση ∆ίκτυο γάστηκαν από κοινού ως εταίροι η περιβαλλοντική οργάνωση ∆ίκτυο 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και ο αναπτυξιακός φορέας Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και ο αναπτυξιακός φορέας Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. 
O.T.A. Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ανέλαβε τη μεθοδολογία και το συντο-O.T.A. Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ανέλαβε τη μεθοδολογία και το συντο-
νισμό των συμμετοχικών διαδικασιών, ενώ η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. νισμό των συμμετοχικών διαδικασιών, ενώ η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. τις δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιοποίησης των δράσεων Ο.Τ.Α. τις δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιοποίησης των δράσεων 
του προγράμματος. του προγράμματος. 

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι δύο εταί-Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι δύο εταί-
ροι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς ροι θα ήθελαν να ευχαριστήσουν όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς 
φορείς και πολίτες της περιοχής που συνεργάστηκαν ενεργά, συμμετέ-φορείς και πολίτες της περιοχής που συνεργάστηκαν ενεργά, συμμετέ-
χοντας στα εργαστήρια διαβούλευσης, στις τεχνικές επιτροπές και στις χοντας στα εργαστήρια διαβούλευσης, στις τεχνικές επιτροπές και στις 
ομάδες εργασίες του έργου. Ιδιαιτέρως, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τη ομάδες εργασίες του έργου. Ιδιαιτέρως, θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τη 
∆ιεύθυνση Υδάτων και τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της ∆ιεύθυνση Υδάτων και τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της 
Περιφέρειας της ∆υτικής Ελλάδος, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας, Περιφέρειας της ∆υτικής Ελλάδος, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας, 
το ΤΕΕ Αιτ/νίας, τους ∆ήμους και τις ∆ΕΥΑ Μεσολογγίου, Αιτωλικού και το ΤΕΕ Αιτ/νίας, τους ∆ήμους και τις ∆ΕΥΑ Μεσολογγίου, Αιτωλικού και 
Οινιαδών, τον Φορέα ∆ιαχείρισης της Λ/Θ  Μεσολογγίου- Αιτωλικού, το Οινιαδών, τον Φορέα ∆ιαχείρισης της Λ/Θ  Μεσολογγίου- Αιτωλικού, το 
ΤΕΙ Μεσολογγίου, τους Υπεύθυνους Α’ βάθμιας & Β΄ βάθμιας Περιβαλλο-ΤΕΙ Μεσολογγίου, τους Υπεύθυνους Α’ βάθμιας & Β΄ βάθμιας Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Αιτ/νίας, τους συλλόγους «ΠΡΟΤΕΚΤΑ», «Φίλοι της Λι-ντικής Εκπαίδευσης Αιτ/νίας, τους συλλόγους «ΠΡΟΤΕΚΤΑ», «Φίλοι της Λι-
μνοθάλασσας», «ΑΧΕΛΩΙΣ», «ΠΑΙΩΝΙΑ», «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», καθώς και όλους μνοθάλασσας», «ΑΧΕΛΩΙΣ», «ΠΑΙΩΝΙΑ», «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», καθώς και όλους 
τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που προσέφεραν οικειοθελώς το χρόνο τους εκπαιδευτικούς και μαθητές που προσέφεραν οικειοθελώς το χρόνο 
και τις ιδέες τους για τον σχεδιασμό του μέλλοντος του τόπου τους. και τις ιδέες τους για τον σχεδιασμό του μέλλοντος του τόπου τους. 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος WAREMA δεν συνεπάγεται και το Η ολοκλήρωση του προγράμματος WAREMA δεν συνεπάγεται και το 
τέλος του ενδιαφέροντος των δύο εταίρων για την ανάπτυξη της περιο-τέλος του ενδιαφέροντος των δύο εταίρων για την ανάπτυξη της περιο-
χής. Απεναντίας, αποτελεί το έναυσμα για την υλοποίηση των προτάσεων χής. Απεναντίας, αποτελεί το έναυσμα για την υλοποίηση των προτάσεων 
του Σχεδίου ∆ράσης που αναδείχθηκαν μέσα από τη διαβούλευση. Οι του Σχεδίου ∆ράσης που αναδείχθηκαν μέσα από τη διαβούλευση. Οι 
μεν θεσμικοί φορείς καλούνται να στηρίξουν πολιτικά και πρακτικά την μεν θεσμικοί φορείς καλούνται να στηρίξουν πολιτικά και πρακτικά την 
εφαρμογή  των προτάσεων, οι δε πολίτες και κοινωνικοί φορείς να πιέ-εφαρμογή  των προτάσεων, οι δε πολίτες και κοινωνικοί φορείς να πιέ-
σουν προς την κατεύθυνση αυτή. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, η συμμε-σουν προς την κατεύθυνση αυτή. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, η συμμε-
τοχική διαδικασία που αναπτύχθηκε θα ήταν ωφέλιμο να ενισχυθεί, ώστε τοχική διαδικασία που αναπτύχθηκε θα ήταν ωφέλιμο να ενισχυθεί, ώστε 
να  μπορεί να εφαρμοστεί μελλοντικά και για άλλα ζητήματα σε τοπικό να  μπορεί να εφαρμοστεί μελλοντικά και για άλλα ζητήματα σε τοπικό 
επίπεδο.επίπεδο.

∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS                           Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. O.T.A. ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS                           Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. O.T.A. 
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Περιφέρεια της Friuli Venezia GiuliaΠεριφέρεια της Friuli Venezia Giulia
Via Caccia 17, 33100 Udine, Ιταλία Via Caccia 17, 33100 Udine, Ιταλία 
Τηλ.: 0039 0432555086Τηλ.: 0039 0432555086
Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: www.regione.fvg.itwww.regione.fvg.it
Ε-mail: pierpaolo.suber@regione.fvg.itΕ-mail: pierpaolo.suber@regione.fvg.it

Αγροτικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Fejér Αγροτικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Fejér 
Honvéd u. 1. - 8000 Székesfehérvar, ΟυγγαρίαHonvéd u. 1. - 8000 Székesfehérvar, Ουγγαρία
Τηλ.: 0036 22541373Τηλ.: 0036 22541373
Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: www.datatrans.hu/agrarwww.datatrans.hu/agrar
E-mail: turcsanyi.s@agrarkamara.huE-mail: turcsanyi.s@agrarkamara.hu

Κέντρο Κοινοτικής Οργάνωσης Κεντρικής MoraviaΚέντρο Κοινοτικής Οργάνωσης Κεντρικής Moravia
Palackého 30, 75002 Prerov, ΤσεχίαPalackého 30, 75002 Prerov, Τσεχία
Τηλ.: 00420 581210502Τηλ.: 00420 581210502
Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: www.cpkp.czwww.cpkp.cz
E-mail: roman.haken@cpkp.czE-mail: roman.haken@cpkp.cz

Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. O.T.A.Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. O.T.A.
Πάνου Ρήγα 23, 30300 Ναύπακτος, ΕλλάδαΠάνου Ρήγα 23, 30300 Ναύπακτος, Ελλάδα
Τηλ.: 0030 26340238110Τηλ.: 0030 26340238110
Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: www.aitoliki.grwww.aitoliki.gr
E-mail: info@aitoliki.grE-mail: info@aitoliki.gr

∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαμάη 3, 10440 Αθήνα, ΕλλάδαΜαμάη 3, 10440 Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: 0030 2108228795, 2108253435 Τηλ.: 0030 2108228795, 2108253435 
Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: www.medsos.grwww.medsos.gr
E-mail: info@medsos.grE-mail: info@medsos.gr

Πανεπιστήμιο της ∆υτικής Ουγγαρίας, Πανεπιστήμιο της ∆υτικής Ουγγαρίας, 
Σχολή ΓεωπληροφορικήςΣχολή Γεωπληροφορικής
Pirosalma u. 1 – 3, 8000 Székesfehérvar, Pirosalma u. 1 – 3, 8000 Székesfehérvar, 
ΟυγγαρίαΟυγγαρία
Tηλ.: 0036 22516523Tηλ.: 0036 22516523
Ιστοσελίδα: Ιστοσελίδα: www.geo.info.huwww.geo.info.hu
E-mail: mb@geo.info.huE-mail: mb@geo.info.hu
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ΣΤΟΧΟΣ, ΟΦΕΛΗ 
& ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στόχος του προγράμματος WAREMA ήταν η ανάπτυξη συμμετοχικών Στόχος του προγράμματος WAREMA ήταν η ανάπτυξη συμμετοχικών 
διαδικασιών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, βασισμένων σε δί-διαδικασιών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, βασισμένων σε δί-
κτυα κοινωνικών εταίρων και φορέων που συμβάλλουν στην εφαρμογή κτυα κοινωνικών εταίρων και φορέων που συμβάλλουν στην εφαρμογή 
της Οδηγίας- Πλαίσιο για το Νερό 2000/60/ΕΕ. Η νέα αυτή στρατηγική, της Οδηγίας- Πλαίσιο για το Νερό 2000/60/ΕΕ. Η νέα αυτή στρατηγική, 
κατάλληλα διαμορφωμένη για εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, κατάλληλα διαμορφωμένη για εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, 
αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές: τη λε-αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν σε τέσσερις πιλοτικές περιοχές: τη λε-
κάνη απορροής Upper Taglimamento στην Ιταλία, τη λεκάνη απορρο-κάνη απορροής Upper Taglimamento στην Ιταλία, τη λεκάνη απορρο-
ής της λίμνης Velence στην Ουγγαρία, την ευρύτερη προστατευόμενη ής της λίμνης Velence στην Ουγγαρία, την ευρύτερη προστατευόμενη 
περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού στην Ελλάδα, και περιοχή της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού στην Ελλάδα, και 
την προστατευόμενη περιοχή Poodri στην Τσεχία. Απώτερος στόχος ήταν την προστατευόμενη περιοχή Poodri στην Τσεχία. Απώτερος στόχος ήταν 
η διαμόρφωση, μεταξύ των εμπλεκομένων κάθε περιοχής, μιας κοινής η διαμόρφωση, μεταξύ των εμπλεκομένων κάθε περιοχής, μιας κοινής 
οπτικής και ενός Σχεδίου ∆ράσης για τις προτεραιότητες που αφορούν οπτικής και ενός Σχεδίου ∆ράσης για τις προτεραιότητες που αφορούν 
στην προστασία της φύσης και των φυσικών τοπίων, της διατήρηση της στην προστασία της φύσης και των φυσικών τοπίων, της διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, την κοινωνικο- οικονομική ανάπτυξη και τη δι-πολιτιστικής κληρονομιάς, την κοινωνικο- οικονομική ανάπτυξη και τη δι-
αχείριση των υδάτινων τους πόρων.αχείριση των υδάτινων τους πόρων.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, είχε σκοπό τη στήρι-Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα, είχε σκοπό τη στήρι-
ξη του έργου και του ρόλου του Φορέα ∆ιαχείρισης της λιμνοθάλασσας ξη του έργου και του ρόλου του Φορέα ∆ιαχείρισης της λιμνοθάλασσας 
της προστατευόμενης περιοχής NATURA Μεσολογγίου-Αιτωλικού, της της προστατευόμενης περιοχής NATURA Μεσολογγίου-Αιτωλικού, της 
Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του θεσμικού ρό-Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και του θεσμικού ρό-
λου που θα αναλάβει (σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο) το λου που θα αναλάβει (σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο) το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων για τον περιφερειακό σχεδιασμό και Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων για τον περιφερειακό σχεδιασμό και 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα, την προώθηση των κα-τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Ταυτόχρονα, την προώθηση των κα-
τάλληλων συνθηκών που επιτρέπουν τον ισότιμο διάλογο ανάμεσα σε τάλληλων συνθηκών που επιτρέπουν τον ισότιμο διάλογο ανάμεσα σε 
απλούς πολίτες και θεσμικούς φορείς. απλούς πολίτες και θεσμικούς φορείς. 

Μέσα από το διάλογο, τη συζήτηση και τη στήριξη από τους επιστημο-Μέσα από το διάλογο, τη συζήτηση και τη στήριξη από τους επιστημο-
νικούς και θεσμικούς φορείς, καθώς και με τη συμμετοχή των κοινωνικών νικούς και θεσμικούς φορείς, καθώς και με τη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων σε μια συγκροτημένη διαδικασία διαβούλευσης, το ∆ίκτυο ΜΕ-εταίρων σε μια συγκροτημένη διαδικασία διαβούλευσης, το ∆ίκτυο ΜΕ-
ΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. O.T.A. επιδίωξαν να συμφω-ΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. O.T.A. επιδίωξαν να συμφω-
νηθούν προτάσεις για την προστασία, ανάδειξη και αποτελεσματική χρή-νηθούν προτάσεις για την προστασία, ανάδειξη και αποτελεσματική χρή-
ση και διαχείριση των τοπικών πόρων – ανθρωπογενών και φυσικών και, ση και διαχείριση των τοπικών πόρων – ανθρωπογενών και φυσικών και, 
κυρίως, του νερού. Ένα πρωτοποριακό στοιχείο της διαδικασίας ήταν, ότι κυρίως, του νερού. Ένα πρωτοποριακό στοιχείο της διαδικασίας ήταν, ότι 
το τελικό Σχέδιο ∆ράσης προέκυψε μέσα από συμμετοχικές, συνεργατικές το τελικό Σχέδιο ∆ράσης προέκυψε μέσα από συμμετοχικές, συνεργατικές 
διαδικασίες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των χρηστών, ώστε να διαδικασίες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των χρηστών, ώστε να 
μπορεί να γίνει πιο εφικτή η εφαρμογή του. Το Σχέδιο ∆ράσης αφορά στη μπορεί να γίνει πιο εφικτή η εφαρμογή του. Το Σχέδιο ∆ράσης αφορά στη 
διαμόρφωση μιας κοινής οπτικής για τις προτεραιότητες που αφορούν την διαμόρφωση μιας κοινής οπτικής για τις προτεραιότητες που αφορούν την 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη διαχείριση των υδατικών πόρων.κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Εφόσον οι προτάσεις του Σχεδίου ∆ράσης εφαρμοστούν, θα υπάρξουν Εφόσον οι προτάσεις του Σχεδίου ∆ράσης εφαρμοστούν, θα υπάρξουν 
οφέλη για όλους τους κατοίκους των περιοχών αυτών, όπως: προστα-οφέλη για όλους τους κατοίκους των περιοχών αυτών, όπως: προστα-
σία ή/και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος - και άρα της ποιότητας σία ή/και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος - και άρα της ποιότητας 
ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, προσέλκυση επισκεπτών όλο το ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, προσέλκυση επισκεπτών όλο το 
χρόνο μέσα από την προβολή και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού χρόνο μέσα από την προβολή και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
της πλούτου, δημιουργία θέσεων εργασίας σε «πράσινα» επαγγέλματα. της πλούτου, δημιουργία θέσεων εργασίας σε «πράσινα» επαγγέλματα. 
Παράλληλα, η δικτύωση με άλλες προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο Παράλληλα, η δικτύωση με άλλες προστατευόμενες περιοχές στο πλαίσιο 
του προγράμματος, θα επιτρέψει την υλοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών του προγράμματος, θα επιτρέψει την υλοποίηση και άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων, που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο την περιοχή, προγραμμάτων, που θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο την περιοχή, 
κάνοντάς την σημείο αναφοράς για θέματα φυσικού πλούτου και νερών. κάνοντάς την σημείο αναφοράς για θέματα φυσικού πλούτου και νερών. 
Σημαντικό όφελος είναι, επίσης, η ίδια η συμμετοχική διαδικασία που Σημαντικό όφελος είναι, επίσης, η ίδια η συμμετοχική διαδικασία που 
αναπτύχθηκε καθώς θα μπορεί να εφαρμοστεί μελλοντικά για άλλα ζη-αναπτύχθηκε καθώς θα μπορεί να εφαρμοστεί μελλοντικά για άλλα ζη-
τήματα σε τοπικό επίπεδο.τήματα σε τοπικό επίπεδο.
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