
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
(για την μεταφορά νερού από την άνω ρου του Αχελώου) 

 

 

Λάρισα, 9 Ιαν. 13 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Στη σημερινή συνεδρίαση της ΠΑΣΕ για την προετοιμασία της νομικής 

υποστήριξης εν’ όψη της εκδίκασης της υπόθεσης των έργων του Αχελώου 

στις 11-1-2013 στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ), 

διαπιστώθηκαν τα εξής:  

 

Το έργο της μεταφοράς νερού από την άνω ρου του Αχελώου είναι 

ύψιστης εθνικής σημασίας. Πρόκειται για έργο πολλαπλού σκοπού με 

αδιαμφισβήτητα οφέλη στο περιβάλλον (υδατικό ισοζύγιο, υπόγεια νερά, κ.α.), 

στην ενέργεια, στην ύδρευση πολεοδομικών συγκροτημάτων και οικισμών, στη 

γεωργία, στην οικονομία και αλλού. Μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί πάνω από 

1 δις ευρώ (με σημερινές τιμές) για το έργο αυτό, που συνολικά έχει φτάσει 

σε ποσοστό ολοκλήρωσης το 75%. Η ολοκλήρωση του συμβάλει στην εθνική 

οικονομία, ενώ ενδεχόμενη ένταξή του στο ΕΣΠΑ δύναται να αποφέρει 

πόρους 700 εκατ. στο κράτος.  

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ανάψει το πράσινο 

φως με την απόφασή του για τη συνέχιση των έργων μεταφοράς νερού από 

τον Αχελώο και η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική για τον εθνικό Δικαστή. 

Ενδεχόμενη μη συνέχιση των έργων θα αποτελούσε απόφαση που δεν θα 

άνηκε στη σφαίρας της κοινής αλλά και της θεσμικής λογικής καθώς το έργο 

της μετέπειτα περιβαλλοντικής αποκατάστασης είναι ανυπολόγιστο. 

Ανεξάρτητα από την όποια πορεία του θέματος στο ΣΤΕ, η υπόθεση 

έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό, αλλά και 

πολιτικό. Υπάρχει μια σειρά από ενέργειες σε τεχνικό, θεσμικό και νομικό 

επίπεδο στα οποία η ΠΑΣΕ θα είναι παρούσα, παρακολουθώντας την πορεία 

τους και συντονίζοντας όλους τους φορείς. Τα μέλη της ΠΑΣΕ εξέτασαν όλα 

τα δεδομένα εν’ όψη της εκδίκασης της υπόθεσης στο ΣΤΕ με στόχο τον 

συντονισμών όλων των εμπλεκομένων νομικών συμβούλων (Υπουργείων, 

ΔΕΗ, Ειδική Γραμματεία Υδάτων, κ.α.), έθεσαν τον οδικό χάρτη των από εδώ 

και πέρα ενεργειών και ζητούν: 

 



1) Να επιβεβαιώσει η κυβέρνηση την βούλησή της (προασπίζοντας τις 

πράξεις της) για την ολοκλήρωση των έργων του Αχελώου. 

 

2) Να εγκριθούν τα Σχέδια Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, η θεσμοθέτηση των οποίων είναι 

απαραίτητη για τη συνολική αντιμετώπιση του υδατικού ζητήματος (έπρεπε να 

είχε γίνει μέχρι τις 30/12/2012). 

 

3) Να επικαιροποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς όλες οι περιβαλλοντικές 

και τεχνικές μελέτες, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τις νεώτερες 

πράξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα 

έργα. 

 

4) Να απεμπλακούν τα υδροηλεκτρικά έργα της Μεσοχώρας και της Συκιάς, 

απ’ την υπόθεση της μεταφοράς νερού, καθώς αποτελούν ανεξάρτητο 

κομμάτι. 

 
Παράλληλα η ΠΑΣΕ αποφασίζει τη σύσταση μόνιμης επιστημονικής επιτροπής η 

οποία σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το 

ΤΕΕ και το ΓΕΩΤΕΕ θα λειτουργούν υποστηρικτικά και θα παρακολουθούν την 

υπόθεση.  

 

 

 

Τα μέλη της ΠΑΣΕ : 

 

Κώστας Αγοραστός – Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

 

Ρένα Καραλαριώτου – Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λάρισας 

 

Χρήστος Μιχαλάκης - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Τρικάλων 

 

Βασίλης Τσιάκος - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Καρδίτσας 

 

Αργύρης Κοπάνας - Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων 

 

Ρίζος Κομήτσας – Πρόεδρος ΠΕΔ 

 

Κώστας Τζανακούλης – Δήμαρχος Λαρισαίων 

 

Κώστας Παπαλός – Δήμαρχος Καρδίτσας 

 

Ντίνος Διαμάντος – Πρόεδρος ΤΕΕ Κ/Δ Θεσσαλίας 



 

Σωκράτης Αναγνώστου - Πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας 

 

Γιώργος Λαδόπουλος - Πρόεδρος ΤΟΕΒ Πηνειού 

 

Φώτης Αλεξάκος – Περιφερειακός Σύμβουλος 

 

Απόστολος Βλιτσάκης – Νομικός Σύμβουλος 

 

Αντώνης Τίγκας – Νομικός Σύμβουλος 

 

Αναστάσιος Μπαρμπούτης – Επιστημονικός Σύμβουλος 

 

Ιωάννης Θανόπουλος – Επιστημονικός Σύμβουλος 

 

Κων/νος Γκούμας – Επιστημονικός Σύμβουλος 

 

 

 


