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Συνάντηση για την παρακολούθηση των σταθμών των ποταμών της 

Μεσσηνίας  12/03/2013 

 

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης «Τριετής Παρακολούθηση της Ποιότητας και 
Εκτίμηση της Οικολογικής  Κατάστασης των Ποταμών του Ν. Μεσσηνίας: Παμίσου, Άρι, Λυγδούς, 

Έπη, Καριά, Τζάνε-Πολυλίμνιου, Μαυροζούμενας, Δεσπότη, Μουρτιάς, Αρκαδικού, Νέδας, και 
Βελίκας» μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, των Δήμων Μεσσήνης, Οιχαλίας, 

Καλαμάτας και Τριφυλίας καθώς και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 
πραγματοποιήθηκε σήμερα 12-3-2013 στο Διοικητήριο η προγραμματισμένη πέμπτη συνάντηση, 
η οποία είχε σαν σκοπό την ενημέρωση των ανωτέρω φορέων για τα πεπραγμένα της 5

ης
 φάσης 

και γενικά για την πορεία του προγράμματος. 
 

Στη σύσκεψη, που έγινε υπό την προεδρία του περιφερειακού συμβούλου Θεόδωρου 
Σταυριανόπουλου, παρευρέθηκε ο επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Δρ. Κων/νος Γκρίτζαλης, 
οι εκπρόσωποι των Επιστημονικοτεχνικών επιτροπών & των Επιτροπών παρακολούθησης της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Δήμων Μεσσήνης, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Τριφυλίας.  
 

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την πορεία του προγράμματος και συγκεκριμένα για τα 
αποτελέσματα των φυσικοχημικών αναλύσεων, των υδρομορφολογικών χαρακτηριστικών και της 
βενθικής πανίδας στο δίκτυο των 19 σταθμών των ποταμών του Ν. Μεσσηνίας και της παράκτιας ζώνης 
του Μεσσηνιακού κόλπου. Παράλληλα, συζητήθηκε η αξιολόγηση της βιολογικής κατάστασης όλων των 
σταθμών με βάση βιοτικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο 5

ο
 παραδοτέο του προγράμματος. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος εκτίμησης της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων είναι η πλέον επικρατέστερη 
εδώ και δεκαετίες στον ευρωπαϊκό χώρο και αποτελεί τον κορμό για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου 
δικτύου σταθμών δειγματοληψίας.  
 

Αναφέρθηκε επίσης ότι στο επόμενο παραδοτέο του έργου, μετά από τη συγκέντρωση δεδομένων τριών 
ετών θα γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις – λύσεις σε κάθε δήμο ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τις 
πιέσεις που δέχονται τα ποτάμια και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των χημικών και των βιολογικών 
αναλύσεων, έτσι ώστε να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους ποιοτικά υποβαθμισμένους σταθμούς και να 
προταθούν συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.  
 

Προτάθηκε, κατά την παράδοση της Έκτης Φάσης του Έργου, να παρευρεθούν οι Δήμαρχοι  των 
Δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση όσον αφορά τα 
αποτελέσματα του προγράμματος τα οποία ως συγκεντρωτικά θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θ’ 
αποτελέσουν ένα εργαλείο στα χέρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν στο 
μέλλον προβλήματα που σχετίζονται με τη ρύπανση των υδάτινων πόρων και επίσης θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών.      
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