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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνάντηση Εργασίας με την Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

κα Χρυσοβελώνη Μαρίνα  και με τους Βουλευτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

Την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:30 στα γραφεία της ΕΘΕΜ στην Αθήνα 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με πρωτοβουλία της ΠΕΔ Θεσσαλίας, του ΤΕΕ 

Δυτικής και Κεντρικής Θεσσαλίας και του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας με την Υφυπουργό  

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κα Χρυσοβελώνη Μαρίνα και τους Βουλευτές της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η συνάντηση είχε εξαιρετική επιτυχία, τόσο ως προς το επίπεδο 

του διαλόγου όσο και από πλευράς συμμετοχής . 

Εκτός από τους διοργανωτές, κο Κωτσό Γεώργιο πρόεδρο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, τον κο Καλλέ 

Ιωάννη πρόεδρο της ΕΘΕΜ και τον κο Τσιώνα Βασίλειο πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής & 

Κεντρικής Θεσσαλίας στη συνάντηση παρευρέθηκε ως βασική προσκεκλημένη η 

Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κα Χρυσοβελώνη Μαρίνα καθώς και οι 

Βουλευτές της Περιφέρειας Θεσσαλίας:  Παπαδόπουλος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Σάκης, 

Σιμορέλης Χρήστος, Βραντζά Παναγιώτα, Δριτσέλη Παναγιώτα, Κατσαβριά Χρυσούλα εκ 

μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο κος Τσιάρας Κωνσταντίνος και Μπουκώρος Χρήστος εκ μέρους της 

Ν.Δ., ο κος Μπαργιώτας Κωνσταντίνος εκ μέρους του Ποταμιού και ο κος Λαμπρούλης 

Γεώργιος εκ μέρους του ΚΚΕ. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ παρέστη ο κος Κορασίδης Μόσχος 

– Γραμματέας Ανάπτυξης Υπαίθρου – καθώς και η κα Ζαχαράκη Ελένη ως εκπρόσωπος του 

κου  Σκρέκα Κωνσταντίνου Βουλευτή Ν.Δ.  

Παρών επίσης ήταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΝΠΕ κος Αγοραστός 

Κωνσταντίνος και οι Δήμαρχοι Παπαστεργίου Δημήτριος Δήμαρχος Τρικάλων, Αλεξάκος 

Φώτιος Δήμαρχος Καρδίτσας, Μαράβας Κωνσταντίνος Δήμαρχος Πύλης, ο πρώην Δήμαρχος 

Λάρισας κος Τζανακούλης Κωνσταντίνος καθώς και ο κος Μπαρμπούτης Αναστάσιος μέλος 

της ΕΘΕΜ. 

Ο πρόεδρος της ΕΘΕΜ καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους και τους ευχαρίστησε 

για την παρουσία τους τονίζοντας ότι από αυτή την συνάντηση εργασίας πρέπει να 

προκύψουν συγκεκριμένες θέσεις σχετικά με τα έργα του Αχελώου. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κος Κωτσός Γεώργιος και είπε 

πως ο ίδιος προσπάθησε ιδιαίτερα για αυτή τη σημαντική συνάντηση και επέλεξε να γίνει 

στην πόλη της Αθήνας γιατί μόνο έτσι θα είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει η πλειοψηφία 

των Θεσσαλών Βουλευτών με δεδομένες τις υποχρεώσεις τους. Έθεσε τα βασικά σημεία 

που άμεσα η κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει σχετικά με τα έργα του Αχελώου όπως η 

Μεσοχώρα, η Συκιά και η Σήραγγα Πευκόφυτου. Τόνισε ιδιαίτερα την σύμπνοια που πρέπει 

να επιδείξουν όλοι οι Θεσσαλοί Πολιτικοί και οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 

μοναδικό στόχο τα βέλτιστα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 



Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΤΕΕ κος Τσιώνας Βασίλειος αναφέρθηκε στα βασικά σημεία 

του κειμένου που είχε συνταχθεί από τους τέσσερις συνδιοργανωτές της συνάντησης. 

Παίρνοντας τον λόγο η Υφυπουργός κα Χρυσοβελώνη Μαρίνα διαβεβαίωσε όλους τους 

παρισταμένους ότι από τη θέση της θα σταθεί αρωγός σε όλες τις ενέργειες προκειμένου 

να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλα τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί, τονίζοντας με 

έμφαση ότι άμεσα πρέπει να τελειώσουν οι διαδικασίες που απαιτούνται για να 

λειτουργήσει η Μεσοχώρα ως Υδροηλεκτρικό έργο δηλαδή να υπογραφεί η ΑΕΠΟ και η 

δημοσίευσή της από τον αρμόδιο Υπουργό. Χαρακτηριστικά είπε ότι θα αναλάβει η ίδια την 

πρωτοβουλία ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα συνάντηση με τον κο Σκουρλέτη. 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κος Αγοραστός λέγοντας ότι οι 

ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν είναι πολύ συγκεκριμένες και ότι στα βασικά 

σημεία που αφορούν στη μεταφορά νερού οι θέσεις της συγκυβέρνησης είναι γνωστές. 

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις όλων των παρισταμένων βουλευτών της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας οι οποίοι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην άμεση απεμπλοκή του έργου της 

Μεσοχώρας ως προς το κομμάτι που αφορά στην εκμετάλλευση της υδροηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Μετά τοποθετήθηκαν οι Δήμαρχοι κκ Μαράβας, Αλεξάκος, Παπαστεργίου και ο κος 

Τζανακούλης καθώς και ο κος Μπαρμπούτης τονίζοντας όλοι τους ότι δεν πρέπει σε καμία 

περίπτωση να χαθεί η ευκαιρία να γίνει η αρχή τουλάχιστον με το έργο της Μεσοχώρας. 

Μετά τις τοποθετήσεις και έπειτα από διαλογική συζήτηση προέκυψε ως συμπέρασμα και 

κοινή πεποίθηση όλων των παρισταμένων ότι:  

1. Πρέπει άμεσα ο κος Σκουρλέτης να υπογράψει την ΑΕΠΟ ώστε να τελειώσει το έργο 

της Μεσοχώρας και να λειτουργήσει ως Υδροηλεκτρικό έργο. 

2. Να προχωρήσουν οι απαιτούμενες μελέτες και να διερευνηθούν σε επόμενη φάση 

οι δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου της Συκιάς. 

3. Να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μην καταστραφεί το έργο της 

Σήραγγας Πευκόφυτου. 

Το σημαντικό αυτής της συνάντησης ήταν ότι οι παριστάμενοι συμφώνησαν ότι όλοι από 

κοινού και ανεξάρτητα της κομματική τους προέλευσης πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις 

τους και με σύμμαχο την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να δώσουν τις καλύτερες 

λύσεις για τη Θεσσαλική γη και τους Θεσσαλούς πολίτες. 


