Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τα Υδατικά Θεσσαλίας και τα
έργα Άνω Αχελώου
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΘΕ.Μ)
ΠΛΑΙΣΟ ΘΕΣΕΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. Tα νερά για την Θεσσαλία αποτελούσαν ανέκαθεν το καθοριστικό
στοιχείο αφενός για τους δύο βασικούς πυλώνες των αναπτυξιακών της
προοπτικών, δηλαδή την ΕΝΕΡΓΕΙΑ και την ΓΕΩΡΓΙΑ, αφετέρου για την
ασφάλεια και την ισορροπία των οικοσυστημάτων της. Δυστυχώς
όμως, παρόλες τις μεγάλες οικονομικές, τεχνολογικές αλλά και
κοινωνικές αλλαγές που υπήρξαν στην χώρα μας, το πρόβλημα των
ΥΔΑΤΩΝ στη Θεσσαλία όχι μόνο έχει παραμείνει άλυτο αλλά διαρκώς
επιδεινώνεται.
Θεωρείτε ιδιαίτερα σημαντικό οι φορείς της Αυτοδιοίκησης και οι
πολίτες της Θεσσαλίας να ενεργοποιηθούν για την ανάδειξη, και την
επίλυση των προβλημάτων αυτών ;
Συμφωνείτε (προαιρετική απάντηση) :
ΝΑΙ
ΟΧΙ
x
Σχόλιο – Τοποθέτηση : το υδατικό ζήτημα της Θεσσαλίας
αποτέλεσε επί δεκαετίες σημείο αντιπαράθεσης σε κεντρικό
επίπεδο εξουσίας και οι τοπικοί φορείς, κατά κανόνα, έπαιρναν
θέση υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης, χωρίς αυτό να
συνοδεύεται από μια ολοκληρωμένη δική τους άποψη που να
συνδυάζει: την επιθυμητή ανάπτυξη για την περιοχή, την
οικολογική ισορροπία, το εισόδημα όλων των εμπλεκομένων
με τη γεωργική παραγωγή αλλά και τη δυνατότητα επιβίωσης
των επόμενων γενεών.
………………………………………………………………………………….
2. Η δυνατότητα συνεισφοράς της Θεσσαλίας στον ενεργειακό τομέα
(λόγω και της γεωμορφολογίας της) που συνδυάζεται με τη διαχείριση
των υδάτων συνίσταται κυρίως στην παραγωγή υδροηλεκτρικής
ενέργειας. Όμως τα δύο βασικά έργα που έχουν δρομολογηθεί από
την δεκαετία του 1980, τα φράγματα Μεσοχώρας και Συκιάς, δυστυχώς
καρκινοβατούν, παρότι αποτελούν την μεγαλύτερη εν εξελίξει επένδυση
στην Κεντρική Ελλάδα. Η ένταξη των δύο αυτών Υ/Η συγκροτημάτων
στο εθνικό ενεργειακό σύστημα, αναμένεται να αυξήσει κατά 11% την
συνολική ισχύ των Υ/Η μονάδων παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας,
ενώ εάν λειτουργήσει ο σταθμός αντλησιοταμίευσης στο άκρο της

σήραγγας Πευκοφύτου το ποσοστό θα αυξηθεί στο 17%. Το στοιχείο
αυτό αποδεικνύει την μεγάλη εθνική σημασία των έργων αυτών.
Τα οφέλη από την παραγωγή ενέργειας από το νερό είναι ιδιαίτερα
σημαντικά :
• Πρόκειται για ανανεώσιμο φυσικό πόρο (νερό) που οδηγεί στον
περιορισμό χρήσης ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον είναι εγχώριος
πόρος που συνάδει με τον στόχο της απεξάρτησης από εισαγόμενες
πηγές.
• Παραγωγή ενέργειας αιχμής (υψηλής αξίας) με θετικό αντίστοιχο
αποτέλεσμα στον περιορισμό ή/και εξάλειψη των πανάκριβων
εισαγωγών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και το αντίστροφο, δηλαδή
δυνατότητα εξαγωγών.
• Δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας (μοναδικός τρόπος η αντλησιοταμίευση) των άλλων Α.Π.Ε (άνεμος, ηλιοφάνεια) που διασυνδέονται
βέλτιστα στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας, βελτιώνοντας την
λειτουργία του διασυνδεδεμένου δικτύου και αυξάνοντας την
απόδοση του.
• Η ταμίευση του νερού προσφέρει δυνατότητα ανταπόκρισης σε
πολλαπλούς σκοπούς (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, τουρισμό κλπ).
Τυπικό μοντέλο εφαρμογής (και μικρής εκτροπής του Αχελώου) ένα
από τα πρώτα για τη χώρα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα μετά τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το φράγμα Ν. Πλαστήρα. Επιπλέον η
ταμίευση νερού επιτρέπει την αντιμετώπιση προβλημάτων ξηρασίας,
λειψυδρίας αλλά και μείωσης του πλημμυρικού κινδύνου.
• Τέλος σημαντική είναι η τεχνογνωσία και εμπειρία που διατίθεται από
Έλληνες επιστήμονες – τεχνικούς, η χρήση κυρίως εγχώριων υλικών
και φυσικά η δυνατότητα κατασκευής των έργων από ελληνικές
εταιρίες.
Παρόλα αυτά, η στάση της σημερινής κυβέρνησης καταδεικνύει σαφή
υποτίμηση της αξίας της ΥΗ ενέργειας. Στον πρόσφατα ανακοινωθέντα
ενεργειακό σχεδιασμό -2018- για την χρονική περίοδο έως το 2030, δεν
εντάσσει κανένα νέο ΥΗΕ, αγνοεί εκτός των άλλων τα περιβαλλοντικά
οφέλη (εκπομπές ρύπων κ.λ.π.) αλλά και την μείωση της ενεργειακής
εξάρτησης της χώρας, η οποία σήμερα έχει εκτιναχθεί κατά περίπου 20
μονάδες πάνω από τον μέσο όρο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και τη
συμβολή στο περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου και της
κλιματικής αλλλαγής.
Συμφωνείτε (προαιρετική απάντηση) :
ΝΑΙ
ΟΧΙ
χ
Σχόλιο – Τοποθέτηση : Στο κλιματικό μέλλον της χώρας μας οι
όροι: ιδιοπαραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας,
εξαντλητική εκμετάλλευση των ΑΠΕ είτε μεμονωμένα είτε
συνδυαστικά, είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η Ενεργειακή

ανεξαρτησία της χώρας είναι όρος αδιαπραγμάτευτος, ειδικά σε
ένα μέλλον όπου λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται τα
ρίσκα και οι αβεβαιότητες. Κατά συνέπεια είμαστε υπέρ μιας
ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής που θα εξαντλεί τις
δυνατότητες που παρέχουν οι μη ρυπογόνες διαδικασίες
παραγωγής ενέργειας. Το μελλοντικό ενεργειακό μίγμα θα
πρέπει να περιλαμβάνει κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που
θα αποβλέπει σε:
1. ανεξαρτησία από τα ορυκτά καύσιμα, ντόπια και
εισαγόμενα
2. μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, άρα θετική συμβολή
της χώρας στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου
3. τρόπους αειφορικής αποθήκευσης της παραγόμενης από τις
ΑΠΕ ενέργειας( αντλιοταμίευση) και συνδυασμό της ταμίευσης
υδάτων με τις ΑΠΕ.
………………………………………………………………………………….

3. Το ΥΗΕ Μεσοχώρας-Γλύστρας βρίσκεται στο ΒΔ άκρο της Θεσσαλίας, είναι ΥΗΕ πλήρως κατασκευασμένο {φράγμα στη θέση Μεσοχώρα, σήραγγα προσαγωγής 8 km (για την μεταφορά νερού) και ΥΗΣ
στο άκρο της σήραγγας, στη θέση Γλύστρα}.
Για το έργο αυτό έχουν δαπανηθεί έως σήμερα από την ΔΕΗ πάνω από
500 εκατομμύρια ευρώ (τρέχουσες τιμές).
Μετά από πολλές πιέσεις και παρά τον πόλεμο που δέχθηκε το έργο
(σημείωση : εκκρεμεί ακόμη και σήμερα εκδίκαση προσφυγής στο
ΣτΕ), το 2017 με Υπουργική απόφαση η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
αδειοδότησε εκ νέου το ΥΗΕ Μεσοχώρας.
Όμως η χαλαρή πολιτική βούληση και η έλλειψη πρωτοβουλιών για την
επίλυση ποικίλλων προβλημάτων που υπάρχουν (το πιο βασικό είναι ο
προσδιορισμός των τιμών αποζημίωσης των θιγομένων κατοίκων ώστε
να ολοκληρωθεί η αναγκαία απαλλοτρίωση), δεν επέτρεψαν να
σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην υπόθεση αυτή, προκαλώντας
σημαντικές οικονομικές απώλειες στην ΔΕΗ και στερώντας από την
Θεσσαλία τα πολλαπλά οφέλη που αναμένονται από την λειτουργία του
(ενέργεια, απασχόληση, κ.λ.π.).
Συμφωνείτε (προαιρετική απάντηση) :
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Χ

Σχόλιο – Τοποθέτηση : Θεωρούμε ότι η ολοκλήρωση και
λειτουργία του ΥΗΕ της Μεσοχώρας θα προσθέσει πολύτιμη
ισχύ στο Ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, μειώνοντας το
αποτύπωμα άνθρακα και απομακρύνοντας την πιθανότητα
λειτουργίας νέων λιγνιτικών μονάδων αλλά την ενίσχυση της
εξάρτησης από το εισαγόμενο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
………………………………………………………………………………….

4. Η οικονομία και κυρίως η αγροτική οικονομία που παραμένει η βάση
της οικονομικής ζωής της Θεσσαλίας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς
αρδευτικό νερό. Οι ξηρικές καλλιέργειες έχουν μικρό κύκλο εργασιών
(60-100 €/στρ) όταν οι αρδευόμενες εκστατικές φτάνουν στα 200300€/στρ και φυσικά το όνειρο να φτάσουμε το Ισραήλ
ή την
Ολλανδία (1200-1800 €/στρ) είναι αδύνατο χωρίς αρδευτικό νερό.
Καλλιέργειες υψηλής αξίας (οπωροκηπευτικά) και ζωοτροφές για τη
κτηνοτροφία
δεν παράγονται χωρίς νερό. Πολλοί αγρότες ήδη
εγκαταλείπουν ποτιστικές καλλιέργειες λόγω υψηλού κόστους
άρδευσης ενώ γεωτρήσεις συνεχώς εκβαθύνονται για να βρουν
αποθέματα νερού. Έχει δημιουργηθεί μια ανισορροπία
κόστους
άρδευσης μεταξύ περιοχών της Θεσσαλίας και της χώρας.
Ο τομέας της Γεωργίας απορροφά πάνω από το 92% της συνολικής
κατανάλωσης (για όλες τις χρήσεις) νερού στην περιοχή της
Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα με την πάροδο δεκαετιών στασιμότητας και
πολιτικής ατολμίας όσον αφορά στην βιώσιμη κάλυψη των αναγκών
άρδευσης, οι καλλιεργητές οδηγήθηκαν στην άναρχη και καταστροφική
υπερεκμετάλλευση των επιφανειακών και (κυρίως) των μόνιμων
υπόγειων αποθεμάτων νερού, με ανυπολόγιστες καταστροφές,
υποθηκεύοντας κυριολεκτικά το μέλλον της περιοχής.
Το θέμα αυτό αποτελεί αναμφίβολα το ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ της Θεσσαλίας, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε δραματική
εκτίναξη του κόστους παραγωγής, εξαντλώντας τους (μικρομεσαίους
κυρίως) αγρότες και περιορίζοντας όλο και περισσότερο την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων της Θεσσαλίας, εντός και εκτός
της χώρας.
Απαιτείται συνεπώς ΑΜΕΣΑ η ανατροπή της σημερινής απαράδεκτης
κατάστασης με νέες πολιτικές και ανάλογες δράσεις προς τις ακόλουθες
κατευθύνσεις :
α. Μείωση της κατανάλωσης νερού στις αρδεύσεις με κατάλληλες
πολιτικές, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και προσφέροντας
σχετικά κίνητρα στους παραγωγούς για εγκατάσταση συστημάτων
εξοικονόμησης νερού κ.ο.κ.

β. Άμεση εκπόνηση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών
(μετά την εξασφάλιση νερού σε αποδεκτό κόστος) για αύξηση του
κύκλου εργασιών στη γεωργία και καθοδήγηση των αγροτών στην
υιοθέτησή καλλιεργειών και πρακτικών που θα κάνουν ανταγωνιστικά
τα προϊόντα τους στις Εθνικές και Διεθνείς αγορές.
γ. Παράλληλα με την μείωση της ζήτησης νερού η Πολιτεία οφείλει
να εξασφαλίσει, με την κατασκευή έργων ταμίευσης νερού (π.χ.
Φράγματα – ταμιευτήρες στο Μουζάκι, Πύλη, Νεοχωρίτης, Ενιπέας,
Ελασσόνα, Πήλιο και άλλα μικρότερα έργα) την μέγιστη δυνατή
συγκέντρωση υδάτων για όλες τις χρήσεις (άρδευση, ύδρευση
κ.λ.π.), οδηγώντας το ταχύτερο δυνατόν στην εξισορρόπηση του
υδατικού ισοζυγίου και την σταδιακή εξάλειψη των καταστροφικών
ελλειμάτων νερού. Επί του θέματος αυτού, υπενθυμίζουμε ότι το
2017 σε επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού κ. Φάμελλου στη Θεσσαλία δόθηκαν θεαματικές υποσχέσεις σε τοπικούς παράγοντες και
Δημάρχους για τα έργα αυτά, χωρίς όμως να καταγραφεί
οποιαδήποτε πρόοδος μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό.
δ. Ολοκλήρωση των ημιτελών εγκαταλειμμένων έργων στον Άνω
Αχελώο, δηλαδή το φράγμα Συκιάς και την συνδετήρια με αυτό
σήραγγα μεταφοράς νερού προς την Θεσσαλία (Δρακότρυπα
Μουζακίου), δύο έργα στα οποία επενδύθηκαν 500 εκατομμύρια € και
ήδη εγκαταλειμμένα βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης.
Δυστυχώς η δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στη Λάρισα
(2017) ότι θα εξετασθεί η υδροηλεκτρική αξιοποίηση της Συκιάς, δεν
έδωσε την ανάλογη ώθηση στο θέμα αυτών των έργων.
Τα νερά που θα συγκεντρωθούν στη Συκιά, εκτός της πολύτιμης
υδροηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγουν, θα αποτελούν αφενός
ένα υδατικό απόθεμα ασφαλείας για αντιμετώπιση ακραίων καταστάσεων (λειψυδρία, ξηρασία που είναι πιθανά με τη κλιματική αλλαγή),
αφετέρου θα μπορούν μέσω της σήραγγας να μεταφέρονται σε
διάφορες περιοχές με προβληματικούς – εξαντλημένους υπόγειους
υδροφορείς, όπου σταδιακά θα επιτύχουν να καλύψουν ένα μέρος
από το τεράστιο έλλειμμα (υπολογίζεται σε 3 δισεκατομμύρια κ.μ.
νερού !!) που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες από τις
«ληστρικές» υπεραντλήσεις.
Για να γίνει το έργο Συκιάς απαιτείται η άμεση ολοκλήρωση των
αναγκαίων μελετών του ως ΥΗΕ και η δρομολόγηση της εκ νέου
αδειοδότησης του έργου, όπως ακριβώς έγινε από την ΔΕΗ και με το
αντίστοιχο έργο της Μεσοχώρας. Η λειτουργία του ΥΗΕ Συκιάς, με
την «διπλή» παραγωγή ενέργειας προς τον ρου του Αχελώου αλλά
και προς την λεκάνη Πηνειού (περιοχή Μουζακίου, σύστημα άντλησης
– ταμίευσης) θα πετύχει σε σύντομο χρονικό διάστημα την απόσβεση
των δαπανών του έργου αυτού.

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση των υδάτων της Συκιάς για τις
αρδεύσεις στον θεσσαλικό κάμπο, αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο
πολιτικών αποφάσεων για το μέλλον, δεδομένου ότι προς το παρόν
δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος μακρόπνοος σχεδιασμός για τον
τομέα των τροφίμων και για την Γεωργία στη Θεσσαλία και κατ’
επέκταση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι ποσότητες νερού
που θα απαιτηθούν στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά για
τους σκοπούς της ασφάλειας από ακραία φαινόμενα, την σταδιακή
κάλυψη των ελλειμμάτων και την παραγωγή ενέργειας κρίνεται ως
επείγουσα και απολύτως επιβεβλημένη.
Συμφωνείτε (προαιρετική απάντηση) :
ΝΑΙ
ΟΧΙ
χ
Σχόλιο – Τοποθέτηση : για κάποιον, ακόμα και αδαή, που
βλέπει τη γεωμορφολογία της Θεσσαλίας γίνεται αντιληπτό ό,τι
η ταμίευση των ορεινών υδάτων περιμετρικά της Θεσσαλικής
πεδιάδας είναι το προαπαιτούμενο για κάθε σοβαρή,
ολοκληρωμένη και σε βάθος χρόνου ανάλυση/μελέτη της
ανάπτυξης της περιοχής. Ειδικότερα για τον Πηνειό που δε
διαθέτει αξιόλογες πηγές αλλά λειτουργεί μάλλον ως
συλλέκτης ομβρίων, είναι απαραίτητη η κατασκευή των
περιμετρικών ταμιευτήρων οι οποίοι θα είναι σε θέση να
ενισχύουν τη ροή του, ώστε να ικανοποιείται ο όρος της
ελάχιστης οικολογικής παροχής, όπως προβλέπεται από την
οδηγία 60/2000/ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, είναι απαραίτητο να δούμε
όλα τα παραπάνω υπό το πρίσμα τεσσάρων πιεστικών
παραμέτρων:
1. της ηθικής απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, υπό την έννοια
της οικολογικής ισορροπίας αλλά και του « υδατικού χρέους»
όπως αυτό διαμορφώθηκε από μια σπάταλη και ανερμάτιστη
πολιτική, ως τώρα.
2. της ηθικής απέναντι στις επόμενες γενιές στις οποίες
κληροδοτούμε δυσεπίλυτα προβλήματα, τα οποία θα
συνεχίζουν να οξύνονται αν συνεχιστεί η προσφιλής μας
αδράνεια και η μη αντιμετώπιση της πραγματικότητας.
3. τις κλιματικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται και
προβλέπεται να επηρρεάσουν την περιοχή μας. ενδεικτικά
αναφέρουμε δυο πρόσφατες μελέτες που αφορούν άμεσα και
τη δική μας γεωγραφική ζώνη :

(α) την κοινή
Μελέτη των Πανεπιστημίων Κέμπριτζ &
Οξφόρδης, σύμφωνα με την οποία, μια αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας κατά 1,5ο C, θα καταστήσει ιδιαίτερα επισφαλείς
τις εκτατικές καλλιέργειες στις περιοχές της ΝΑ Μεσογείου.
(β) τη Μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ( Joint
Research Center-EU)σύμφωνα με την οποία·
(1) η επιδείνωση του φαινομένου της λειψυδρίας στα επόμενα
30 χρόνια θα οφείλεται κατά 80 – 90% στην κλιματική αλλαγή
και κατά 10 – 20% σε άλλους παράγοντες( χρήση γης, νερού
κλπ)
(2) σημαντική μείωση στην αναπλήρωση του υπόγειου
υδροφόρου( κάτι που καθιστά δυσχερέστερη την αποπληρωμή
του «υδατικού χρέους» στα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με τα
...απλά μαθηματικά του Υπουργείου Περιβάλλοντος) και
σημαντικές
μειώσεις
εισροών
στα
Υ/Η
φράγματα.
Συγκεκριμένα:
(1) Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κατά 2ο C θα συνεπάγεται
μείωση της εισροής κατά 2% ετησίως.
(2) Αύξηση μεγαλύτερη των 2o C,θα συνεπάγεται μείωση των
εισροών κατά 10% ετησίως.
4. Της φέρουσας παραγωγικής ικανότητας της Θεσσαλίας,
πράγμα που συναρτάται με το προαπαιτουμενο που
αναφέρθηκε πιο πριν, δηλ. την κατασκευή και λειτουργία των
περιμέτρικών ταμιευτήρων και όλων των απαραίτητων έργων
υποδομής για τη διαχείριση του νερού.
Υπό αυτό το νέο πρίσμα, λοιπόν, θα πρέπει να ξαναδούμε,
το συντομότερο δυνατόν, την ανάπτυξη που επιθυμούμε για τη
Θεσσαλία, την προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα, όπως
αυτή θα διαμορφώνεται και θα ορίζει τις προτεραιότητες σε ότι
αφορά:
-τις ανάγκες επιβίωσης των κατοίκων αλλά και των
μελλοντικών γενεών
-τις ανάγκες του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής
ισορροπίας( υδατικό ισοζύγιο, βιοποικιλότητα, προστασία από
τη διάβρωση κλπ)
- τις ανάγκες της Αγοράς.
Ως αδιαπραγμάτευτους όρους, εκ των προτέρων θέτουμε :
1. την ταμίευση υδάτων και τα απαιτούμενα συνοδά έργα
υποδομής.
2. την προσαρμογή των υποδομών αφενός στη μεγαλύτερη
κατά το δυνατόν εξοικονόμηση νερού και αφετέρου στη

βιαιότητα των καιρικών φαινομένων που εν πολλοίς θα
ακυρώνει ...τη στατιστική( μέση αύξηση θερμοκρασίας, μείωση
των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, ένταση ανέμων κλπ.)
3. τη δημιουργία υποδομών που θα δίνουν την ευχέρεια των
βέλτιστων
επιλογών
στις
επόμενες
γενιές
για
να
δημιουργήσουν το μοντέλο ανάπτυξης που επιθυμούν αλλά και
θα ...δινει ευκαιρίες καιστο φυσικό περιβάλλον.

………………………………………………………………………………….

5. Μετά από αρκετά χρόνια καθυστερήσεων (με αντίστοιχες ποινές και
πιέσεις από την ΕΕ) εφαρμόζεται πλέον η Οδηγία 60/2000 της ΕΕ
και η χώρα απόκτησε για πρώτη φορά Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων
(2014, αναθεώρηση 2017).
Για την Θεσσαλία όμως, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό και τις
αποφάσεις
για «μέτρα» και «έργα», στην πραγματικότητα τα
πράγματα επί της ουσίας δεν έχουν αλλάξει. Η ανορθολογική και
καταστροφική για το περιβάλλον διαχείριση των υδάτινων πόρων
συνεχίζεται και τα υδατικά ελλείματα συνεχώς διευρύνονται, ενώ το
Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας αποτελεί πρακτικά ένα κείμενο
ιδεών και στόχων.
Θεωρούνται αναγκαία :
α. Εκπόνηση ολοκληρωμένου εφαρμοστικού σχεδίου για όλα τα
προβλεπόμενα έργα (ταμίευσης, μεταφοράς, αρδευτικά δίκτυα
κ.λ.π.), τις αναγκαίες δράσεις και μέτρα (πολιτικές μείωσης της
ζήτησης, εξοικονόμησης νερού, κ.ο.κ.), καθορισμός προτεραιοτήτων,
προγραμματισμός
πηγών
χρηματοδότησης,
χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης κ.λ.π. Πρέπει να μπει ένα τέλος στις αυθαίρετες (συχνά
πελατειακές) επιλογές υλοποίησης υδατικών έργων και να δοθεί στον
τομέα αυτό η σημασία που του αρμόζει.
β. Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης
υδάτων με την δημιουργία ενιαίου φορέα υδάτων με την
συμμετοχή των χρηστών, που θα αντιμετωπίζει σφαιρικά τα
προβλήματα, θα δράσει συντονιστικά και θα αναβαθμίσει τις χαμηλές
αποδόσεις υφισταμένων διοικητικών οργάνων (Δ/νσεις Υδάτων,
ΤΟΕΒ, κ.α) κατά υδατικό διαμέρισμα, υπερβαίνοντας την διοικητική
πολυδιάσπαση.
Συμφωνείτε (προαιρετική απάντηση) :
ΝΑΙ
ΟΧΙ
χ

Σχόλιο – Τοποθέτηση :
Ο εξορθολογισμός και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των
έργων υποδομής είναι εκ των ων ουκ άνευ. Θα προτείναμε,
όμως όλες αυτές οι ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση των
υδάτων να συνδυαστούν και με τη διαχείριση της γης
δεδομένου του πιεστικού προβλήματος της υφαλμύρωσης, της
διάβρωσης και της ερημοποίησης. Η διαχείριση των υδάτων
χωρίς την παράλληλη ορθολογική διαχείριση της γης, εν
πολλοίς είναι γράμμα κενό αφού αυτοί οι δυο τομείς( γη και
νερό) έχουν σχέση αμφίδρομη και αλληλοεπικουρούμενη.
Αλλιώς, θεωρούμε ό,τι η μεμονωμένη και ανεξάρτητη
διαχείριση καθενός χωριστά, θα υποβαθμίζεται σε λογιστική
πράξη που θα υπονομεύει την κοινωνική ειρήνη σε δύσκολες
περιόδους. Προτείνουμε, επομένως, πέραν της εφαρμογής της
οδηγίας 60/2000/ΕΕ, τη δημόσια ανταλλαγή σκέψεων και
πολιτικών πάνω στη Διαχείριση γης και υδάτων σε συνδυασμό
με το όραμα που έχει κάθε φορέας( πολιτικός, αυτοδιοικητικός,
επιστημονικός κλπ) για τη Θεσσαλία του μέλλοντος.

