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 ΑΠΑΝΤΗΣΗ  8/01/2018 

 
από τον 

Ιάκωβο Γκανούλη,  
Ειδικό Γραμματέα ΕΓΥ/ΥΠΕΝ 

 
Απαντώντας στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα με 3 ερωτήσεις υπό 
μορφή συνέντευξης στον ιστότοπο : https://ypethe.gr/, 
Υδάτινοι Πόροι και Περιβάλλον Θεσσαλίας (Υ.ΠΕ.ΘΕ.), θα 
ήθελα κατ' αρχήν να ευχηθώ καλή και αποδοτική καινούργια 

χρονιά 2018. 

Οι 3 ερωτήσεις που απευθύνετε μέσω εμού στην ΕΓΥ/ΥΠΕΝ 
διασυνδέονται μεταξύ τους και αφορούν τα προγράμματα 
υλοποίησης στη ΛΑΠ (Λεκάνη Απορροής Ποταμών) Θεσσαλίας 
(EL 08): (1) έργων υδρο-ταμίευσης, (2) των "μέτρων" του ΣΔ 
(Σχεδίου Διαχείρισης) ΛΑΠ (08) και (3) του κατάλληλου 
θεσμικού πλαισίου εφαρμογής μιας "καλής" υδρο-

διακυβέρνησης.  
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Με την ευκαιρία αυτή να πληροφορήσω εσάς και τους 
επισκέπτες της ιστοσελίδας σας ότι τα 14 αναθεωρημένα 
ΣΔΛΑΠ της χώρας έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και είναι 
διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική βάση του Εθνικού 
Τυπογραφείου (ΦΕΚ Β 4664 έως Β 4666 & Β 4672 έως Β 4682). 
Ειδικότερα, το νέο ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας EL 08 έχει ΦΕΚ 

Β4682/29.12.2017. 

Η 1η αναθεώρηση των 14 ΣΔΛΑΠ ξεκίνησε το 2015 ύστερα από 
εξαετή καθυστέρηση με ευθύνη των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, επειδή σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ η 
έγκριση των πρώτων ΣΔΛΑΠ έπρεπε να είχε περατωθεί το 
2009. Η εξαετής καθυστέρηση είχε ως συνέπεια τη δέσμευση 
(αιρεσιμότητα) από την ΕΕ χρηματοδοτήσεων των έργων που 
περιλαμβάνονται στις ερωτήσεις σας (1) και (2). Σήμερα, μετά 
τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του αναθεωρημένου ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας 
ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή των προβλεπόμενων 

μέτρων.   

Ο γοργός και αποδοτικός ρυθμός της 1ης αναθεώρησης των 
14ων ΣΔΛΑΠ μαζί με τις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αποτελεί παράδειγμα για 
τη δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο 
σε κεντρικό/εθνικό, όσο και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, 
για την επιτυχή εφαρμογή των απαιτούμενων υδρο-

διαχειριστικών μέτρων στη Θεσσαλία και σε όλη τη χώρα.  

Η επίτευξη του στόχου της 1ης αναθεώρησης των 14ων ΣΔΛΑΠ 
και ΣΜΠΕ της χώρας με διαβούλευση βασίσθηκε στην 
εγρήγορση και καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων αφενός σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο (Διευθύνσεις 
Υδάτων (ΔΥ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφέρειες, 
Δήμοι, ΔΕΥΑ, ΜΚΟ, ενδιαφερόμενοι πολίτες), και αφετέρου, με 
μέριμνα της ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, σε κεντρικό/εθνικό επίπεδο (στελέχη 
της ΕΓΥ, μελετητές, γραφεία Υπουργών, Γενικών και Ειδικών 
Γραμματέων, Παν/κοί σύμβουλοι και άλλοι εμπειρογνώμονες).  



Η εφαρμογή των μέτρων των ΣΔΛΑΠ αποτελεί ευθύνη όλων 
των συναρμόδιων φορέων και σύμφωνα με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ έχει εξαετή διάρκεια. Επομένως, είναι αναγκαία η 
δραστηριοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη 
σταδιακή εφαρμογή των μέτρων με χρονικό ορίζοντα το 2021-
2023.  

Για να επανέλθω στα 3 ερωτήματα που θέτετε σαν διαχειριστές 
του ιστότοπου Υ.ΠΕ.ΘΕ. προς την ΕΓΥ, θα ήταν νομίζω χρήσιμο 
να προβούμε σε κάποιες διευκρινίσεις ιδίως ως προς τους 
θεσμικούς ρόλους της ΕΓΥ αλλά και του Υ.ΠΕ.ΘΕ.  

Παρά το γεγονός ότι από την ιστοσελίδα σας: το ΒΗΜΑ του 
διαχειριστή, δεν προκύπτει σαφώς εάν το Υ.ΠΕ.ΘΕ. είναι 
ιδιωτική πρωτοβουλία ή αν εκφράζει θέσεις και απόψεις 
τοπικών ή άλλων φορέων, όπως επιστημονικών ενώσεων ή 
ΜΚΟ, είναι αναμφισβήτητος ο ρόλος του Υ.ΠΕ.ΘΕ. για την 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων και του ευρύτερου κοινού και 
την προβολή θέσεων και αιτημάτων προς τους αρμόδιους 
κυβερνητικούς φορείς. 

Από την πλευρά της, η ΕΓΥ/ΥΠΕΝ διαθέτει βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας επιτελικό και συντονιστικό ρόλο. Για να απαντήσω 
στα 2 πρώτα ερωτήματα σας, μετά τη σύνταξη των ΣΔΛΑΠ και 
την πρόταση των αναγκαίων μέτρων υλοποίησης των ΣΔ, η 
εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης (Αction Plans) εφαρμογής των 
μέτρων εναπόκειται κυρίως στους τοπικούς φορείς, που όπως 
πολύ επιτυχώς αναφέρετε στο κείμενό σας είναι "φύσει και 
θέσει" γνώστες των πραγματικών αναγκών. Κατά συνέπεια 
νομίζω οτι τα 2 ερωτήματα και αιτήματα που θέτετε, είναι 
χρήσιμο να τα απευθύνετε και στους τοπικούς φορείς 
(Περιφέρειες, Δήμοι, ΔΕΥΑ, ΜΚΟ). 

Ως προς το ερώτημα 3, που συνδέεται με τα 2 πρώτα, είναι 
προφανές ότι η ΕΓΥ/ΥΠΕΝ μαζί με τις ΔΥ της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στον 
προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των τοπικών φορέων, όσο 
και στη θέσπιση συντονιστικού μηχανισμού των φορέων 



υλοποίησης των μέτρων. Είναι σαφές ότι η θεσμοθέτηση 
τέτοιου μηχανισμού θα ήταν χρήσιμο να ανακοινωθεί σε τελικό 
στάδιο, επειδή στη φάση αυτή απαιτεί σε βάθος μελέτη του 
θέματος, λεπτούς τεχνικούς και πολιτικούς χειρισμούς που 
αφορούν διαβουλεύσεις με συμβούλους της δημόσιας 
διοίκησης, εμπειρογνώμονες, κυβερνητικές αποφάσεις σε 
διάφορα επίπεδα, προτεραιότητες χρηματοδοτήσεων, νομικές 
ρυθμίσεις και κοινοβουλευτικές τροπολογίες. 

Τη βασική αρχιτεκτονική του μηχανισμού αυτού έχω ήδη 
περιγράψει τόσο κατά τη διαβούλευση του ΣΔ Θεσσαλίας όσο 
και στην εισήγησή μου στο συνέδριο που οργάνωσε πρόσφατα 
ο Δήμος Λαρίσης, την οποία και επισυνάπτω προς 
πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων επισκεπτών του ιστότοπου 
σας.  

Με εκτίμηση, 

Ιάκωβος Γκανούλης, ΕΓΥ/ΥΠΕΝ 

 


