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ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

 

 Οι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί φορείς που σας απευθύνουμε την παρούσα 

δραστηριοποιούνται συστηματικά με τα θέματα που σχετίζονται με τη ανάπτυξη της 

Θεσσαλίας, με επικέντρωση στα περιβαλλοντικά προβλήματα, στη Γεωργία και τους 

υδάτινους πόρους της περιοχής μας.  Παράλληλα συνεργάζονται σταθερά με τους 

φορείς της Αυτοδιοίκησης και τους κοινωνικούς φορείς της Θεσσαλίας και με τα 

εξειδικευμένα στελέχη τους συνεισφέρουν στη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τα 

παραπάνω θέματα. 

 Όπως ίσως γνωρίζετε ο υπόγειος υδροφορέας της λεκάνης απορροής του 

Πηνειού καταπονείται εδώ και δεκαετίες από την διοχέτευση τεράστιων ποσοτήτων 

νερού  στη Γεωργία, δυστυχώς από τα μόνιμα αποθέματά του ενώ η προκαλούμενη 

καταστροφή φαίνεται να είναι χωρίς αναστροφή. 

 Επίσης, παρά την θετική εξέλιξη της εκπόνησης Σχεδίων Διαχείρισης (των 

οποίων σημειωτέον η θεσμοθέτηση έγινε μετά από πολλές καθυστερήσεις και 

πιέσεις από ΕΕ) και την αντίστοιχη έγκρισή τους το 2014, στην πραγματικότητα 

απουσιάζει οποιαδήποτε μέριμνα για την εφαρμογή τους ενώ η διαχείριση των 

υδάτινων πόρων συνεχίζει να γίνεται ανορθολογικά, χωρίς να φαίνονται στον 

ορίζοντα προοπτικές βελτίωσης της κατάστασης, έστω και σταδιακά. 

 Αναλαμβάνουμε λοιπόν την πρωτοβουλία να ζητήσουμε μια συνάντηση μαζί 

σας για να σας παρουσιάσουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις μας, αλλά και να 

συντονιστούμε με τις όποιες πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας, όντας βέβαιοι πως 

ανάλογες ανησυχίες διακατέχουν και εσάς. 



 Στην συνάντησή μας αυτή θα συμμετάσχουν έμπειρα στελέχη μας από τις 

ειδικές επιτροπές που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια δημιουργήσει  καθώς επίσης 

και εκπρόσωποι του οικολογικού κινήματος της περιοχής μας. 

 Συνοπτικά τα θέματα που έχουμε πρόθεση να θέσουμε είναι τα εξής: 

1. Αποκλιμάκωση της χρήσης αρδευτικού νερού από τον υπόγειο υδροφορέα, 

στροφή σε εναλλακτικές περιφερειακές ταμιεύσεις, με σκοπό κυρίως τις 

υδρεύσεις και  τις αρδεύσεις. 

2. Θεσμοθέτηση-δημιουργία σύγχρονου ανεξάρτητου Δημόσιου Φορέα 

Διαχείρισης των Υδάτων κατά λεκάνη απορροής με συμμετοχή των χρηστών 

και με βασική ευθύνη για την καλύτερη εφαρμογή των μέτρων και προτάσεων 

των Σχεδίων Διαχείρισης στο πνεύμα της οδηγίας 2000/60 της Ε.Ε. καθώς 

και την εφαρμογή πολιτικών μείωσης των καταναλώσεων. 

3. Στήριξη του θεσμού των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων που ειδικά για την 

περιοχή μας αυτά τα Σχέδια είτε (στην καλύτερη περίπτωση) αγνοούνται, 

είτε (στην χειρότερη) βάλλονται με προσφυγές ώστε να τελικά να μην 

εφαρμοστούν. 

 

Ευελπιστώντας στην αποδοχή της πρότασής μας για μια συνάντηση μαζί σας. 
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